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Resumo

Procuro neste artigo compreender como se processou a formação dos professores de cego no centro de
referência Instituto Benjamin Constant durante o período 1960 a 1970. Utilizei como fontes documentos
impressos no arquivo do Centro. Diante dos documentos catalogados e analisados foi possível
compreender que o curso de formação dos professores de cego fez ações pedagógicas através
implementação ou implantação em vários estados e municípios do país, através da instrumentalização de
professores para uma prática pedagógica eficaz frente da pessoa com deficiência visual, tornado os
mesmos agentes multiplicadores de um saber. Entretanto, verifiquei que estas ações possibilitaram a
tirada da pessoa com deficiência visual da mendicância e possibilitar o reconhecimento social.
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Abstract

In this article I look to understand how happened the unseeing teachers’ formation in the reference center
Institut Benjamin Constant between 1960 and 1970. I used as sources printed documents file located in
the Center. With the documents analyzed and cataloged I could realize that the course of unseeing
teachers’ formation promoted pedagogic actions by the implantation or deployment in several states and
municipalities in the country, through the instrumentation of teachers for effective teaching practice ahead
of the visually impaired person, using the same specialized multipliers. However, I realized that these
actions allowed the removal of the disabled person&39;s begging and promoted your social recognition.

Keywords: Education of the Blind. Teacher Training. History of Special Education.

INTRODUÇÃO

O presente estudo surgiu através de uma pesquisa realizada no Instituto Benjamin Constant no Rio de
Janeiro durante o ano de 2011, um dos maior centro de formação de professores no ensino da pessoa
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cega na América latina, com o intuito de compreender como se processava a formação dos professores de
cego no curso de Didática para Cego que era realizado naquele centro no período de 1950 a 1960.

Durante o período imperial, no município da Corte, nasceu o Centro de referência nacional na área da
educação do cego no Brasil, o Instituto dos Meninos Cegos, criado através do decreto n.1.428 de setembro
de 1854, localizado no Rio de Janeiro.

O Instituto teve sua sede mudada por duas vezes: em 1864, para a praça da Aclamação; em 1891, para o
prédio que permanecia em construção na praia da Saudade, onde tem sua sede até a atualidade. Mudaria
também a sua nomenclatura, com o período Republicano, passou a ser chamado de Instituto Nacional dos
Meninos Cegos e, após a morte do ex-diretor que ficou à frente do Instituto durante vinte anos, recebeu o
nome que é mantido até o presente momento – Instituto Benjamin Constant (LOBO, 2008).

O ideal de fundação de um estabelecimento para pessoas com cegueira no período imperial só foi possível
graças à coragem de um jovem chamado Álvares de Azevedo, brasileiro, deficiente visual e que
compreendia a necessidade de oferecer oportunidade igualitária aos indivíduos sem distinção.

Em dezembro de 1850, retornava ao Brasil José Álvares de Azevedo que, quando criança ainda, aos 10
anos de idade, em 1844, partiu para França a fim de educar-se no Instituto Dos Meninos Cegos de Paris.

Com o intuito de devolver a cidadania às pessoas com cegueira no Brasil, José Álvares de Azevedo, após
seis anos na capital francesa, chegou ao município da Corte, com apenas 16 anos, mas com idealismo e
conhecimento vastos, que se espalhavam através da sua capacidade produtiva.

Segundo Lobo (2008, p. 415): “na data da fundação, o Instituto dispunha do material que José Álvares de
Azevedo trouxera da França: além dos métodos de ensino, livros impressos em braile, máquinas para
escritas, pranchas para cálculo e cartas cartográficas”.

A fundação do Instituto dos Meninos Cegos também teve a influência do médico do palácio, Xavier Sigaud,
francês naturalizado brasileiro, que possuía uma filha cega e que, ao ler a obra escrita por Álvares de
Azevedo, passou a ser professor de sua filha. A União dos dois concretizou-se através da filha de Sigaud,
que progredia na aprendizagem do sistema Braille com o professor Álvares de Azevedo.

O médico Sigaud, diante do progresso da sua filha, resolveu apresentar o jovem professor ao imperador,
cuja eloquência teve como resultado o decreto imperial 1.428, de 12 de setembro de 1854, que criava o
Instituto dos Meninos Cegos, inaugurado solenemente em 17 de setembro do corrente ano, no morro da
Saúde.

O Instituto dos Meninos Cegos foi criado diante da atitude de Álvares de Azevedo, um jovem cego que,
embora não tivesse presenciado a inauguração do Instituto, já que faleceu um ano antes da inauguração,
não teve a sua iniciativa fragilizada, pois o Instituto se tornou o maior centro de atendimento educacional
para pessoas com deficiência visual.

O Doutor Sigaud despertou o interesse de Couto Ferraz e encaminhou o projeto que resultou no Imperial
Instituto Cego. O Instituto tinha como objetivo o ensino primário e alguns ramos do secundário, ensino
moral e religioso, de música, ofícios fabris e trabalho. O regime era em sistema de internato.

As primeiras realizações e os resultados almejados pelos estudantes que frequentaram o Instituto dos
Meninos Cegos fizeram com que afirmasse o Instituto na sociedade brasileira. Seus primeiros diretores,
José Franco Xavier Sigaud, Cláudio Luiz da Costa e Benjamin Constant Botelho de Magalhães, foram peças
fundamentais na consolidação do Instituto. Benjamin Constant foi professor dessa unidade de ensino e
diretor por 20 anos, expandiu oportunidade de educação, trabalho e assistência ao cego no Brasil, como
também notabilizou a construção do edifício na Praia Vermelha.

O Instituto dos Meninos Cegos, criado a partir do Decreto 1.428, aprovou o Regulamento Interno
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provisório do Instituto com 43 artigos, assinados pelo Ministro e Secretário de Estados e Negócios do
Império, Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. Em virtude disso, foi estabelecido no Regulamento: “Art. 1° O
Imperial Instituto dos Meninos Cegos tem como fim ministrar-lhes: A instrução primária, a educação
moral, a religiosa, ensino da música, o de algumas ramos secundários e o de ofício fabris” (INSTITUTO
BENJAMIN CONSTANT, 2007, p. 97).

O Curso no Instituto teria a durabilidade de oito anos e as disciplinas a serem cursadas foram distribuídas
da seguinte forma: nos três primeiros anos, o aluno teria leitura, escrita, cálculo até frações decimais,
músicas e artes mecânicas, de acordo com a idade e a força dos meninos; no quarto ano, seriam
ensinados, gramática nacional, língua francesa, continuidade com aritmética, princípios elementares de
geografia, música e ofícios mecânicos; do quinto ano em diante, seriam ensinadas as matérias anteriores
e seriam acrescentados o ensino da geometria plana e retilínea, história e geografia antiga, média e
moderna; no último ano, seriam ministradas as disciplinas história, geografia nacional, aperfeiçoamento da
música e dos trabalhos mecânicos.

No Instituto, inicialmente, eram disponíveis 30 vagas para alunos de ambos os sexos, sendo que 20 vagas
eram destinadas de forma gratuita para pobres, já as dez vagas restantes eram para filhos de família
abastadas, que pagariam taxas anuais de 400 mil-réis de pensão e 200 mil-réis de joia. Contudo, das 30
trintas vagas, apenas dez foram ocupadas (LOBO, 2008).

O Instituto estruturou-se de forma para que assegurasse ao indivíduo cego, além do processo educacional,
a profissionalização, a residência, alimentação, tratamento médico e vestuário. Mas para ter essas
garantias, havia algumas condições, ou seja, era necessária a passividade diante as normas da instituição,
caso contrário o aluno era excluído dos benefícios.

De fato, dois artigos de regulamento introduziam os alunos a permanecer
indefinidamente no Instituto: Art.40. O [aluno] que durante o curso se houver
distinguido será preferido para o cargo de Repetidor, e depois de 2 anos de
exercício neste emprego para o de Professor do Instituto. Art.41. Ainda quando
esteja completo o número de Repetidores o Governo poderá mandar adiar a essa
classe, com o respectivo vencimento, os alunos que por seu procedimento,
talento e estado se reconhecer que são aproveitáveis para o magistério
(LOBO,2008.p.419).

O Instituto dos Meninos Cegos preocupava-se em garantir a empregabilidade. Então, após o exercício de
dois anos como repetidores, ex-alunos poderiam ser nomeados como professores da Instituição e os
vencimentos eram mantidos pelo governo.

Em 1857, a Oficina Tipográfica do Instituto foi inaugurada, deu-se origem à Imprensa Braille, mediante a
contração de um mestre em composição e impressão. Com isso, facilitou-se a confecção de materiais em
Braille.

Durante o Regime Republicano, o Instituto Nacional dos Cegos passou a ter novo regulamento, disposto
em 272 artigos, assinado pelo Ministro de Estado dos Negócios da Instrução Pública, Correios e Telégrafos,
Benjamin Constant Botelho Magalhães, aprovado pelo Decreto n° 408 em 1890 e estabeleceu:

Art. 1°- O Instituto Nacional dos Cegos tem por ministrar-lhes:

1-a instrução primária;

2-a educação física, moral e cívica;

3-a instrução secundária;
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4-o ensino da música vocal e instrumental;

5-o ensino do maior número possível de artes, indústrias e ofícios fabris que esta
ao alcance e lhes sejam de reconhecida utilidades;

6-oficinas e casas de trabalho, onde os cegos, educandos no Instituto,
encontrem ocupação decentes e sejam utilizadas mais diversas aptidões
(INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT, 2007, p. 89).

Com o aumento da demanda, foi idealizado e construído, a partir de 1890, o prédio em que o Instituto se
encontra na atualidade. Em 1891, o Instituto Benjamin Constant foi nomeado em homenagem ao terceiro
diretor. Em 1906, através do decreto nº 1583, o Presidente da República criou, no Instituto Benjamin
Constant, os cargos de médicos oftalmologista e de leitor, com funcionamento nas seções masculina e
feminina. Já em 1911, no novo regulamento para o Instituto, disposto em 209 artigos, assinados pelo
Ministério de Estado da Justiça e Negócios Interiores, Rivadávia da Cunha Corrêa, através do decreto
9.026, estabelecendo como finalidade:

Art.1º O Instituto Benjamin Constant tem por fim ministrar os cegos:

I. A instrução primária

II.A instrução secundária

III.O ensino da música teórica, vocal e instrumental

IV.O ensino das artes e ofícios que estejam ao seu alcance e sejam-lhes de
reconhecida utilidade (INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT, 2007, p. 94).

Em 1920, podemos constatar a iniciativa da entrada do cego no mercado de trabalho através da criação da
Liga de Proteção aos Cegos do no Brasil, Liga de Auxílios Mútuos, iniciativa do ex-aluno do IBC, no Rio de
Janeiro. Essa liga constituía-se como o maior centro industrial de vassouras, escovas e espanadores. Com
a lei nº 566, de 21 de dezembro 1948, havia uma prioridade do governo em comprar os produtos
produzidos na Liga de Proteção aos Cegos.

Com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, o Instituto passou, a partir de 1930, a ser
subordinado a este, em 1931. A Nova Constituição de 1934 dispôs, pela primeira vez, que a “Educação é
direito de todos”, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. Em julho de 1937, o
Instituto interrompeu as suas atividades escolares por sete anos para que fosse concluída a segunda etapa
do prédio. Em 17 de Setembro, foram entregues certificados de conclusão de curso aos alunos.
Permaneceram em funcionamento as atividades administrativas e técnicas. O Instituto Benjamin Constant
foi reaberto em 1944.

Apesar das atividades terem sido paralisadas em 1935, durante o ano 1942 foi lançada a primeira Revista
que discutia sobre questões da cegueira, sobre a iniciativa do professor José Espínola Veiga, que era
chamada de Revista Brasileira para Cegos. Atualmente, circula por todo Brasil, com assinantes na América
Latina, Europa e África.

Em meados de 1943, novas diretrizes são baixadas pela Presidência da República para o Instituto
Benjamin Constant, com a intenção de modernizar e ampliar as finalidades, através do Decreto-Lei nº
6.066, entrando em vigor 01 de janeiro de 1944:

Art.1º O Instituto Benjamin Constant (IBC), Órgão integrante do Ministério da
Educação e Saúde (MES), diretamente subordinado ao Ministério de estado, tem
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por finalidade:

I- Ministrar a menores cegos e amblíopes, de ambos os sexos, educação
compatível com suas condições peculiares;

II- Promover a educação pré-escolar e pós-escolar dos alunos;

III- Manter cursos para reeducação de adultos cegos e amblíopes;

IV- Habilitar professores na didática especial de cegos e amblíopes;

V- Realizar pesquisas médicas e pedagógicas relacionadas com as anomalias da
visão e prevenção da cegueira;

VI- Promover, em todo país, a alfabetização de cegos ou orientar tecnicamente
esse trabalho, colaborando com os estabelecimentos estaduais ou locais;

Art. 2° O Presidente da República expedirá, mediante decreto, o regimento pelo
qual se regerá o IBC.

Art.3º O Ministro de estado da Educação e Saúde, ouvindo o I.N.E.P e o I.B.C,
baixará instruções destinadas a reger os seguintes assuntos:

I-Organização da educação nacional dos anormais da visão;

II- Padronização do Braille adaptado à grafia usual da língua portuguesa e a
respectiva estenografia;

III- Organização dos cursos de formação de professores para anormais da visão;

IV- Processo de equiparação ou de reconhecimento dos diversos
estabelecimentos de ensino que existem ou venham a existir no país;

V- Registro de relativos aos cursos referidos no item III deste artigo (INSTITUTO
BENJAMIN CONSTANT 150, Rio de Janeiro, 2007, p.104).

Diante do Decreto-Lei nº 6.066, podemos constatar a preocupação do poder executivo no que tange à
estruturação no processo educacional da pessoa com deficiência visual, tanto na formação dos professores
que iriam atuar com esse público quanto na estruturação da educação do cego em nível nacional. Esses
regimentos sofreram alterações assinadas pelo Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema,
aprovado com o Decreto nº 14.165.

Outro marco histórico ocorreu em 1945, que foi a criação da Imprensa Braille, com estrutura exclusiva,
equipamento moderno e mão de obra qualificada e admitiu os funcionários através do concurso público
(INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT, 2007).

Em setembro de 1945, foi criado o curso ginasial, proporcionando assim o ingresso das pessoas com
deficiência visual nas escolas secundárias e nas universidades. É nesse período que o Instituto concedeu
matrícula a 119 alunos (76 cegos e 43 amblíopes). Contando, a partir deste momento, com condições
materiais, a parte educacional do IBC veio a dispor:

- Alfabetização no Sistema Braille e em tinta (Compreendendo fase preparatória);

- Curso Primário (5 séries);

- Curso Ginasial (4 séries) - Canto orfeônico, ciências físicas e naturais, economia doméstica, educação
física, francês, geografia geral e do Brasil, história geral e do Brasil, inglês, latim, matemática, modelagem
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em argila, português, trabalho manuais;

- Curso Musical: Canto a solo, canto coral, canto orfeônico, harmonia e contraponto, iniciação musical,
instrumento de cordas (violino, violão, bandolim), instrumentos de sopro, piano teoria e solfejo;

- Curso Profissional: afinação de pianos, arte e difusão radiofônica, colchoaria e estofaria, datilografia,
economia doméstica, encadernação, massoterapia, radiotelegrafia, tamancaria, trabalho manuais,
transcrição e revisão Braille, vassouraria, vimaria.

No que tange ao curso de massagem, ele foi criado, em 1945, no IBC, mas só em 1952, passou a ter o
reconhecimento oficialmente e seus certificados foram registrados pelo Serviço Nacional de Fiscalização de
Medicina e Farmácia.

No decorrer do século XX, algo de bastante relevância ocorreu no Instituto Benjamin Constant, que passou
a atuar como centro de formação de professores para escolarização dos cegos, formando educadores de
todo país.

INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT E O CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE CEGOS
(1950-1960)

Em 1947, ocorreu, pela primeira vez, no Instituto, um curso de capacitação de professores na “Didática de
Cegos”. A sua estruturação se deu através da Fundação Getúlio Vargas. A inauguração contou com a
presença do representante do Presidente da República, pelo Ministro da Educação e pelo diretor do
Instituto Benjamin Constant. Porém, só em 1952, ocorreu o regulamento deste curso, pela Portaria-IBC nº
113.

Foi na década de 1950, ao sistematizar em âmbito nacional a oferta deste curso, que o Instituto Benjamin
Constant se firmou com o maior centro de propagação de conhecimento técnico, pedagógico e científico no
campo da Educação Especial, mais precisamente na área da deficiência visual.

Esse curso contava com o apoio do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), admitindo
professores de todo Brasil que, ao retornarem para as suas cidades, deveriam atuar com eficiência junto
aos alunos, iniciar trabalhos com deficientes da visão, criar serviços especializados e fundar instituições de
atendimento educacional especializados. (INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT, 2007)

Durante o período inicial do curso, os conteúdos eram estruturados da seguinte forma:

- Oftalmologia social, destinava as ideias gerais sobre a prevenção da cegueira e
a conservação da visão.

- Tratado Geral e Didática especializada de cegos, destinados ao ensino prático
de tiflopedagógicos e psicologia especializada.

- Técnicas de Ensino, destinados a transmitir elementos práticos para o cego
praticasse a leitura, a escrita e os cálculos em Braille, as artes manuais, os
ofícios, execução de instrumentos, o manejo de aparelho e as técnicas
fundamentais para a adaptação ao meio em que vive (INSTITUTO BENJAMIN
CONSTANT, 2007, p. 112).

Diante do vasto leque de informações, o curso se consagrou com um caráter eminentemente prático, que
tinha como objetivo difundir os conteúdos básicos para o adequado desenvolvimento do processo de
ensino-aprendizagem do aluno cego e de visão reduzida, caracterizando-se como o mais completo curso
de capacitação de recursos humanos na área da deficiência visual, voltado para o magistério.
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O curso de Especialização de Professores na Área da Deficiência da Visão veio, no decorrer de cada época,
sofrendo alterações, tanto na denominação quanto nos conteúdos programáticos. No entanto, o referido
curso mantinha coerência com a sua proposta: instrumentalizar professores para uma prática pedagógica
eficaz frente às necessidades específicas do aluno cego e de visão reduzida, com a intenção de oportunizar
professores comprometidos com a função político-social da educação de se tornarem agentes
multiplicadores de um saber capaz de promover transformação social.

Diante do mencionado, na implantação ou implementação de ações pedagógicas em função da educação
da pessoa com deficiência visual, em vários estados e municípios do país, os conhecimentos adquiridos
pelos professores foram passados pelo IBC, pois tais ações são de professores que participaram do curso
de capacitação.

REGIMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE CEGOS

Durante a década de 50 e 60 do século XX, o curso de formação de professores para cegos, realizado no
IBC, apresentava um caráter prático e exigia pré-requisitos para os alunos que desejassem fazer a
formação na área de deficiência visual no Instituto Benjamin Constant. O Quadro I, a seguir, mostra a
síntese dos regimentos no período de 1950 a 1960 e as diferentes exigências para o ingresso:

Quadro I - Exigência de Ingresso para Curso de Formação de Professores para Cegos no IBC (1950-1960)

Ano Regimento Exigências para ingresso no curso

1952 Portaria n°113 de 21 de Agosto
de 1952, Capitulo I

Poderão inscrever-se no curso de professor de
cegos os portadores de diploma de Curso Normal,
de certificado de curso ginasial ou equivalente.

1955 Ministério da Educação e
Saúde. Rio, 22 de julho de
1955

Poderão inscrever-se no curso de professor de
cegos os portadores de diploma de Escolas
Normais ou Faculdade de Filosofia, e que hajam
exercido o magistério no mínimo durante dois
anos.

1956

Ministério da Educação e
Saúde

Portaria N°: 111 de 10 de julho
de 1956. Capitulo I - Da
finalidade e duração do curso

Art.1°-O Curso tem por finalidade preparar e
aperfeiçoar professores na especialidade do
ensino a cegos e amblíopes terá a duração de
quatro meses, de agosto a dezembro,
compreendendo aulas teóricas, práticas e estágio
nas classes de aulas

1958

Ministério da Educação e
Saúde

Rio de Janeiro, 12 Agosto de
1958

Finalidade do curso

Art.1°-O Curso tem por finalidade preparar e
aperfeiçoar professores na especialidade do
ensino a cegos e amblíopes terá a duração de
quatro meses, de agosto a dezembro,
compreendendo aulas teóricas, práticas e estágio
nas classes de aulas do Instituto.

1961
Ministério da Educação e
Cultura . Capitulo I - Da
finalidade e duração do curso

Art.1°-O Curso tem por finalidade preparar e
aperfeiçoar professores na especialidade do
ensino a cegos e amblíopes terá a duração de
quatro meses, de agosto a dezembro,
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compreendendo aulas teóricas, práticas e estágio
nas classes de aulas do Instituto.

1962

Ministério da Educação e
Cultura. Capitulo I - Da
finalidade e duração do curso.
Portaria nº 25 de 16 de maio de
1962, Decreto nº 34700

Art.1°- O Curso tem por finalidade preparar e
aperfeiçoar professores na especialidade do
ensino a cegos e amblíopes terá a duração de 6
meses, (início a 10 de julho e de agosto a
novembro) , compreendendo aulas teóricas,
práticas e estágio nas classes de aulas do Instituto.

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir dos documentos localizados no arquivo do IBC.

Diante dos regimentos em vigor, durante o período de 1950 a 1960, que eram aprovados pelo Ministério
da Educação e Saúde, inicialmente e posteriormente Ministério da Educação e Cultura. Podemos observar
que havia toda uma organização do Curso de formação e que, inicialmente, era exigida experiência no
magistério no mínimo de dois anos, e formação mínima de curso normal e, em seguida, formação em
Filosofia. Há também a informação de que a formação oferecida era composta por aulas teóricas, práticas
e estágios.

O curso de formação para professores de cegos no Instituto Benjamin Constant tinha como finalidade
preparar os professores para atuarem com deficientes visuais na década de 50, sendo que esse curso
apresentava uma duração média de quatro a seis meses.

No ano de 1963, foram encontrados documentos do Curso de formação de Inspetores de Cegos e
Amblíopes, e entre o período 9 a 13 de agosto de 1963, foi realizado, no IBC, o II Congresso
Luso-Brasileiro de Educação Física.

Já no ano de 1964, foi ofertado um curso de Orientação para a vida do cego, tendo uma preocupação com
a vida social da pessoa com deficiência visual, uma vez que, a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, lei nº. 4.024/61, fundamentou o atendimento educacional às pessoas com deficiência
(excepcionais), preferencialmente dentro do sistema geral de ensino, havendo uma preocupação com a
escolarização do cego, enquanto o Instituto Benjamin Constant, além da preocupação com o processo de
escolarização, estava também preocupado com o papel do cego na sociedade.

Quadro II – Elementos da Estruturação do Curso de Formação de Professores de Cegos em 1962

Estrutura do
curso Regulamentação Caracteristicas

Relação dos
professores que
ministraram o
curso em 1962

1.Nair Vieira de Aguiar;

2.Waldemar Gonçalves Galheira;

3.Maria da Trindade Rebouças;

4.Renato Monard da Gama Malcher;

5.Maria Trindade Rebouças;

6.Isa Oliveira;

7.Jorge Ferreira dos Santos;
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8.Maria das Marcês Araújo;

9. Luzia Villela Pedras;

Disciplina do
Curso em 1962

1.Filosofia da educação de cego;

2. História da educação de cego;

3. Reabilitação de cegos;

4.Psicologia e efeitos psicossociais da
cegueira;

5.Higiene e oftalmologia social;

6.Tratamento social;

Duração do curso

1962

Ministério da Educação e
Cultura. Portaria nº 78 de 26
de Agosto de 1962

O curso terá a duração de três meses,
tendo início de 1 de setembro até 1 de
dezembro.

Regimento

1962

Ministério da Educação e
Cultura. Capitulo I - Da
finalidade e duração do curso

Portaria nº 78 de 26 de
Agosto de 1962

Art.1°- O Curso tem por finalidade
informar e orientar aos que lidam e
desejam lidar com cegos à sua
integridade na sociedade.

Regulamento

Ministério da Educação e
Cultura. Portaria nº 25 de 16
de maio de 1962 Capitulo II
-Da Admissão e das provas de
seleção.

Capítulo II - Da Admissão e das provas
de seleção.

Regulamento

Ministério da Educação e
Cultura.

Portaria nº 25 de 16 de maio
de 1962

Capítulo III – Artigo 9º Da Matrícula

O número de matrícula, em cada ano,
será fixada pelo Diretor do IBC, de
acordo com os recursos destinados à
manutenção do referido curso.

Organização do
Curso

Ministério da Educação e
Cultura.

Portaria nº 25 de 16 de maio
de 1962

Capítulo III - Artigo 13- Para cada
disciplina haverá obrigatoriamente uma
prova escrita, exceto Prática de Ensino
cuja prova será uma aula dada a qualquer
série do curso.

Avaliação no
curso

Ministério da Educação e
Cultura. Portaria nº 25 de 16
de maio de 1962

Capítulo III Artigo 14º - Somente serão
aprovados os alunos que obtiverem notas
iguais a cinco (5) em cada matérias e nota
global igual a seis (6).

Artigo 15º- Serão admitidos às provas
finais os alunos que tiverem frequências
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iguais ou superior a 2/3 das aulas
ministradas.

Regimento
Disciplinar

Ministério da Educação e
Cultura.

Portaria nº 25 de 16 de maio
de 1962

Capítulo V Artigo 18º- Os Bolsistas e
demais professores estarão diretamente
subordinados respectivamente à seção de
Cursos e à Seção de disciplina e
Assistência ao aluno.

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir dos documentos localizados no arquivo do IBC.

No ano 1962, o curso de formação para professor de cegos apresentou algumas alterações. Inicialmente,
antes de 1962, o curso apresentava de quatro a seis meses. Durante este período, a duração do curso
passou a ser três meses, diminuindo assim a carga horária.

Em relação à organização do curso, em 1962, no Instituto Benjamin Constant, houve permanência no
processo avaliativo que era rígido. O aluno do curso de formação tinha que atingir, em cada disciplina, a
média cinco e a média geral seis. Se isso não ocorresse, o aluno era convocado a se retirar do curso e
voltar para o estado de origem.

Durante o ano de 1964, houve uma preocupação do Instituto Benjamin Constant com seminários e
palestras sobre o processo de profissionalização e educacional do cego, mostrando, com isso, que a
inserção da pessoa no mercado de trabalho já era uma preocupação na década de 60 do século XIX.

No período de 1965 a 1968, não foram encontrados documentos que relatassem sobre o curso de
formação para professores de cegos, muito menos outros eventos realizados no Instituto Benjamin
Constant.

Entre de 1968 a 1969, foi realizado um curso de férias para auxiliares de Técnico em Locomoção de
Cegos.

Em 1969, não houve curso de formação para professor de cegos, no entanto, pudemos constatar um curso
de Oftalmologia. Porém, esse curso fazia parte do currículo do Curso de Especialização de professores para
Deficientes Visuais, que seria realizado sob a orientação do Serviço Médico.

Diante do exposto, constatamos uma preocupação do Instituto Benjamin Constant na formação dos
professores para o ensino das pessoas com deficiência visual em nível nacional, pois, o principal interesse
do IBC era poder formar esses professores para que cada um, em seu Estado ou local de origem
profissional, pudesse tirar a pessoa com deficiência visual da mendicância e possibilitar o reconhecimento
social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Instituto Benjamin Constant deflagrou-se o processo na educação da pessoa com no caminho da
dignidade e do reconhecimento dos seus direitos.

O Instituto criado a partir da coragem de Álvares de Azevedo, que era jovem cego apesar de morrer no
ano da fundação, o seu sonho não foi fragilado, pois tanto foi um centro de alfabetização,
profissionalizante e de formação profissionalizante, uma vez que, Álvares compreendia a necessidade de
oferecer as oportunidades iguais a todos ser humano sem qualquer distinção.

No que se refere ao IBC como centro formação profissional, constatamos durante 1950 a 1960 alterações
no que tange a estrutura curricular, o tempo de duração do curso, regimento ocorreram, no entanto não
houve alteração no processo avaliativo do curso que era realizado provas e o aluno que não atingisse a
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média teria que voltar para o seu estado sem o diploma de especialista, mostrando com isto a seriedade
do curso.

Outro ponto relevante do Curso era a preocupação que o Instituto apresenta em instrumentalizar os
professores de todo Brasil, para que no final os mesmos possam desempenharem práticas pedagógicas
eficaz frente as necessidades da pessoa com deficiência visual, com a pretensão de oportunizar
professores a ser transformadores sociais a partir de um saber construído no Instituto.

O Curso de Especialização apresentava como uma das principais meta, que os professores ao final o curso
quando retornarem para sua cidade de origem teriam que fazer a implementação ou implantação de ações
pedagógicas.

Dado exposto, o Instituto Benjamin Constant durante período estudado, possibilitou a pessoa deficiência
visual tanto no processo educacional, profissional e acima de tudo a formação profissional dos professores
de cego para que desta forma os mesmos através de uma política-social de educação promovesse a
mudança de paradigma.
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