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Benjamin Constant

E se Louis Braille não tivesse nascido?

APRESENTAÇÃO

Esta edição especial comemora o aniversário de 160 anos do Instituto Benjamin
Constant (IBC). A ideia de fazer uma compilação sobre o braille surgiu, inicialmente, do
desejo de celebrar, também, o uso oficial do Sistema Braille no Brasil, datado de 1854, no
então inaugurado Imperial Instituto dos Meninos Cegos.

Longe de qualquer pretensão de trazer o passado com olhos do presente, come-
morar o IBC por meio do Sistema Braille é constatar que as histórias dos dois se entrecru-
zam, quando Alvares de Azevedo, recém-chegado de Paris, empresta seu próprio material
para que a instituição comece a ensinar o braille. Havia no gesto de Azevedo um quê de
urgência? Provavelmente, sim. É muito bom crer que ele sabia da necessidade de mudar o
curso da história!

Entretanto, é necessário admitir o aspecto intangível do braille, se falado por al-
guém que nunca precisou dele para ler. Desse fato não podemos fugir. É como falar de
algo que está distante, por mais perto que esteja. Falta, sempre. Mas, por que não ousar?
Solicitamos, assim, permissão para uma ousadia. Vamos chamar de “uma ousadia licencia-
da” o reconhecimento de que as questões relacionadas com a cegueira podem ser trata-
das por quem enxerga, mas não devem estar ao encargo somente de quem sempre
enxergou. E muito grave ainda é concebê-las na ponta de uma caneta daquele que sequer
um dia ouviu o que uma pessoa cega tem a dizer, mas se investe do poder de decisão
sobre sua vida e, com as mais variadas justificativas, mantém as pessoas que não enxer-
gam sob a tutela do conhecimento de quem enxerga.

E se Louis Braille não tivesse nascido? Provavelmente, teríamos hoje outro siste-
ma, uma forma de leitura semelhante, ou talvez muito diferente, daquela que é, sem dúvi-
da, fruto da genialidade de alguém que, é fácil imaginar, viveu seu tempo pautado pelo
estranhamento e pela inconformidade. Alguém que tinha muito a fazer no mundo e não
podia acomodar-se, nem sequer intimidar-se, aos impedimentos que a cegueira anuncia-
va. Quem de nós não gostaria de tê-lo conhecido pessoalmente? Podemos nos arriscar e
dizer que Louis Braille estava prenhe de um futuro. E, é claro, como toda gestação, sua
invenção carregava a potência do novo, da esperança.

Este é o sentido que o Sistema Braille não cansa de ressignificar: a esperança, que
vem imbricada em cada ponto que um dia Louis Braille encravou no papel e que vem se
perpetuando ao longo da história das pessoas cegas pelo mundo. De sua criação, pode-
mos ouvir ecoando em uníssono a palavra autonomia, embora todos esses pontos, juntos,
podem, paradoxalmente, levar aos caminhos nada acessíveis que os cegos têm sido obri-
gados a percorrer na luta pelo respeito, antes de tudo, à dignidade.
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Propomos que os textos incluídos nesta edição sejam considerados na categoria
rastros, no sentido gagnebiniano, de um passado que é preciso lembrar, sempre, na tenta-
tiva de dar significado ao que se passa com os sujeitos ao longo de seu percurso histórico.
Falar de rastros é falar dos legados que nos são deixados por aqueles que nos antecede-
ram, como tesouros a serem preservados e passados adiante incansavelmente. Assim, um
rastro revela a possibilidade da continuidade e da transformação.

Nesta compilação, trazemos textos de autores convidados, depoimentos de ex-
alunos e também reproduzimos outros textos já publicados – e que consideramos insubs-
tituíveis – na tentativa de darmos conta de um desejo simples: mostrar que o braille, antes
de tudo, tem sido instrumento de emancipação, luta e afirmação. São narrativas que tra-
zem histórias, discussões, ações, recordações e perspectivas iniciadas antes mesmo da cri-
ação desse código que mudou concepções e rompeu barreiras.

Em tudo que você irá ler aqui, caro leitor, vale ressaltar que, ao longo do tempo, a
condição de cegueira vem percorrendo os mais variados caminhos em diferentes culturas
e se transformando: da escória da sociedade ao fruto do pecado, chegando a ocupar o
pedestal da magia – em que ser cego significava ter grande sabedoria e o dom da premo-
nição –, até alcançar, enfim, um lugar na graça humanitária e perseverante de Valentin
Haüy. Com certeza, o ser cego ganhou nova configuração na pessoa de Louis Braille, a
quem o destino reservou a incumbência de aperfeiçoar e criar as condições ideais de le-
tramento àqueles que não podiam ver.

Ao comemorarmos 160 anos da introdução do Sistema Braille no Brasil, depara-
mo-nos envolvidos com uma nova discussão que urge do avanço tecnológico. Se, de um
lado, os recursos de informática sofisticados e acessíveis facilitam a vida de todos, sem
classificações e discriminações, de outro anunciam as nuanças de um fantasma possível: a
“desbrailização”. Podemos chamar de um retrocesso? Ou será apenas uma nova fase, como
tantas já passadas? Podemos reafirmar que é incabível pensar no Sistema Braille sendo
subtraído do processo de letramento da criança cega.

Portanto, não por acaso, aos 160 anos, o IBC merece, hoje, nosso mais profundo
respeito e o desejo premente de repensá-lo para preservá-lo ao longo dos tempos, em
honra à memória de todos que aqui sonharam e o fizeram possível.

Claudia Lucia Lessa Paschoal e Naiara Miranda Rust

Em 17 de setembro de 2014.

E se Louis Braille não tivesse nascido?
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Benjamin Constant

Instituto Benjamin Constant:
160 anos de inclusão

Maria da Gloria de Souza Almeida1

No processo evolutivo das civilizações, percebe-se a incessante busca pelo ho-
mem de uma fonte geradora de respostas a seus múltiplos anseios. Havia a premência
absoluta por encontrar-se um ponto de apoio no qual se assentassem as mais profundas
instâncias daquele ser em formação, instâncias instigadas, ainda que por sentimentos dís-
pares cuja dicotomia entre desejos e necessidades provocasse mudanças de atitude, de-
flagradas pelo desenvolvimento de sua imaginação.

Do conflito surgiam novos comportamentos, apareciam novos estados mentais,
que, como molas propulsoras, animavam aquele “sujeito” nascente, pondo-o rumo à des-
coberta e ao alargamento de suas potencialidades física, psíquica e intelectual.

Na efervescência do contraditório, na procura de índices identitários, o elemento
humano construiu-se. A verdadeira humanidade, todavia, somente afloraria quando o es-
pírito animasse sua consciência.

Nos primórdios civilizatórios, o homem debatia-se em meio ao desconhecido. De-
frontava-se, ao mesmo tempo, com intrigantes dúvidas e infinitas possibilidades, fazen-
do-o viver em constante tensão. Mas o impulso inconsciente da autopreservação
conferiu-lhe a força indômita da resistência, força essa que o impelia à luta sem reservas
ou projeções calculadas. A imprevisibilidade e o imponderável ladeavam-no na trajetória
de construtor de si mesmo. Rasgou horizontes, abriu espaços, dominou medos, criou có-
digos, fixou regras, estabeleceu representações, venceu o inóspito, ganhou expectativas.

Na vigorosa construção da humanidade, mecanismos internos fortaleceram-se,
práticas diversas instalaram-se. O universo interior do homem afigurava-se tão complexo
e extraordinariamente grande quanto o universo das coisas concretas e palpáveis.

1 Doutoranda em Literatura, Cultura e Contemporaneidade no curso de Letras da PUC-Rio (2012), é pós-graduada
pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio, 1992) e mestre pela PUC-Rio (2011) com o tema “A
literatura como elemento de construção do imaginário da criança deficiente visual”. Tem experiência na área de
educação com ênfase na temática da deficiência visual. Foi designada em 2002 para compor a Consultoria Técnico-
científica da Comissão Brasileira do Braille, atuando como professora regente das classes de alfabetização e de língua
portuguesa do 6o ao 9o anos e do Curso de Capacitação para Professores da Área da Deficiência Visual. Desde 2003
chefia o Gabinete da Direção-geral do IBC.

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 20, edição especial, p. 6-10, nov. 2014
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A história nos revela como as culturas, com suas diferentes origens e em diferen-
tes épocas, trabalharam a estruturação e o incremento do imaginário humano. É essa uma
questão instigante por trazer à tona a compreensão exata da evolução do pensamento
criador e reflexivo. A interpretação de fatos, o desvelamento de fenômenos materiais e
imateriais e o ímpeto experimentalista fizeram-se imperativos. O homem necessitava que
suas incertezas e interrogações fossem aclaradas. As explicações acerca da tênue e com-
plexa urdidura que compõe a teia da existência buscavam soluções capazes de suprir la-
cunas e aplacar angústias. O pensamento lógico, conjuminado com a imaginação,
modificava-se. Uniram-se homens, formaram-se comunidades, organizaram-se cidades,
expandiram-se territórios. O homem inventou instrumentos e máquinas, criou estruturas
sociais, derrubou sistemas políticos, descobriu continentes, concebeu teorias científicas,
formulou correntes filosóficas, gestou ideologias, mergulhou nas artes.

O aspecto imaginativo, fator de ebulição das emoções e sentimentos, trouxe à
humanidade o vislumbre necessário para que pudesse projetar o desenho do próprio fu-
turo. Mitos e deuses guardavam seu cotidiano e ditavam suas ações. Aqueles seres extra-
ordinários e incontestes transmitiam-lhe coragem para travar duros embates, clarividência
para deslindar enigmas, capacidade de “ver” através do invisível. As narrativas provindas
das vozes daqueles tempos primitivos mostraram-se como verdadeiros ensaios de vida.

Desde as sociedades mais remotas, o homem conquistou posições e levou adian-
te ideias e procedimentos, tendo por conduta-padrão a força e o poder. Era a supremacia
do mais forte sobre o aniquilamento do mais fraco. O arcabouço de uma nova era, de um
novo ser firmava-se na eliminação do “outro” que se fazia obstáculo e entrave aos interes-
ses mais imediatos. Na crueza de confrontos desiguais, o vencedor deitava raízes, e o ven-
cido seguia à margem do grupo social que se estabelecia e à margem de si próprio.

Como entender a pessoa com deficiência ou outros impedimentos em um qua-
dro tão hostil e excludente? As desvalias eram punidas com rigor. O enclausuramento e o
alijamento social tornavam-se penas inclementes a que as pessoas com deficiência eram
submetidas. Não havia lugar para aqueles que nada podiam, nada produziam. A negação
e o amesquinhamento desses homens decretavam-lhes sua inumanidade. Em algumas
sociedades muito antigas, esses mesmos homens eram feitos escravos, e as mulheres, le-
vadas à prostituição. Os cegos não escapavam à exclusão e ao banimento social. Os cegos
não iam à caça, não pegavam em armas, não combatiam os inimigos usurpadores. Essas
sociedades castigavam sumariamente com a morte os que nasciam sob o estigma da in-
capacidade, pessoas que logo se transformariam em fardo pesado para a comunidade
que procurava a ascensão. Entretanto, um fato curioso chama-nos a refletir. Ao correr dos
tempos, a figura do cego passou a ter uma representação que saía do contexto consagra-
do às demais deficiências. Ele era percebido como alguém dotado de poderes extraordi-
nários. Dons mágicos de premonição e profunda sabedoria. Era um ser mitificado no qual

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 20, edição especial, p. 6-10, nov. 2014

Instituto Benjamin Constant: 160 anos de inclusão
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sua cegueira física abria-lhe uma via de luz que irradiava um conhecimento quase divina-
tório. Mais um grande equívoco. Essa visão distorcida ganhou corpo e fortes tintas, sendo
explorada por longos períodos. Nessa representação, vemos a manifestação clara da den-
sidade interior que produzia um universo interno mais largo e reflexivo. O cego não era
um ser extraordinário, era um ser com capacidade de interpretar o mundo das ideias e
penetrar no contexto que o rodeava.

Os séculos avançaram, e as mudanças, ainda que vagarosas, já mostravam sinais.
A partir do Renascimento (século XVI), começava a viger uma nova ordem. Vivia-se o pen-
samento que emanava do humanismo. Alguns humanistas, como Juan Luis Vives, Thomas
More e Erasmo, discutiam a condição verdadeira de um cego crescer em erudição tanto
quanto ser um elemento ativo na economia por meio do trabalho.

No século XVII, filósofos e escritores voltaram-se para a temática da cegueira, le-
vantando hipóteses que colocavam o cego no caminho do conhecimento. No entanto,
aquelas incursões, embora importantes, tiveram tão somente um cunho teórico. Escrito-
res como Jean Locke, William Molinet, Etienne Condillac e os enciclopedistas Diderot e
Voltaire, entre outros, produziram obras de efetiva valia. Consideramos essas iniciativas o
prenúncio de uma postura aberta que haveria de concretizar-se no século XVIII, quando
pela primeira vez falou-se na necessidade de uma educação direcionada às especificida-
des da pessoa cega. Era Jean-Jacques Rousseau que levantava tal possibilidade, que, mais
tarde, se converteria em direito irrefutável.

Corria o ano 1784. Em Paris, Vallentin Haüy, um filantropo francês, inaugurava a
primeira escola para cegos no mundo: o Real Instituto dos Jovens Cegos. Uma nova histó-
ria principiava a ser escrita.

Em 1819, matriculou-se no Instituto de Paris o menino Louis Braille. Em 1825, aos
16 anos, Braille apresentava seu código de escrita e de leitura.

O obscurantismo em que vivera o cego durante séculos dissipava-se. A luz rege-
neradora do conhecimento entrava na existência de pessoas que, após a criação do Siste-
ma Braille, tomavam nas próprias mãos as rédeas de seu destino por meio da educação, da
cultura e do trabalho.

Na vertiginosa ação do tempo, chegamos ao ano 2014. Os registros históricos
alinham-se na memória, compondo um magnífico painel no qual podemos ler nosso pas-
sado, encontrar nossas raízes, compreender nossa identidade – 160 anos de educação;
160 anos de promoção humana; 160 anos de ascensão social.

Os ecos longínquos do século XIX não se calaram, ainda ressoam nítidos nos com-
promissos que cumprimos, na crença viva que nos anima, na intransigência benfazeja do
trabalho profícuo.

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 20, edição especial, p. 6-10, nov. 2014
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Faz-se imprescindível retornarmos ao ano 1844. Naquela ocasião, partia para a
França um menino cego de apenas 10 anos de idade. Ele ia ao encontro de uma realidade
que poucos conheciam, mas que sua família e amigos puderam oferecer-lhe. O menino
iria estudar; era o reconhecimento cabal das reais possibilidades que tinha José Alvares de
Azevedo, que se afastava do convívio familiar à procura de seu crescimento humano e
intelectual.

No Instituto dos Jovens Cegos de Paris, Azevedo preparou-se. No período de seis
anos em que lá ficou, desenvolveu capacidades, adquiriu saberes, amealhou cultura. O
projeto de vida que lhe fora destinado florescera no êxito de seus estudos. Dali em diante,
Azevedo trilhava o caminho da doação e da partilha.

Em 14 de dezembro de 1850, voltava ao Brasil. Com um sólido acervo de conheci-
mentos e a vontade férrea de criar uma escola para cegos no Rio de Janeiro, Alvares de
Azevedo lançou-se ao trabalho e passou a dar aulas particulares e a escrever livros; inclu-
sive tinha seus artigos publicados nos jornais da Corte. O espírito idealista de Azevedo
não esmorecia. A escola nos moldes do Instituto parisiense não era um mero sonho; era,
antes, uma realização interna, o desejo de legar à sua cidade uma instituição educacional
que desse à criança cega brasileira a rara oportunidade de instruir-se em um tempo em
que a educação era privilégio de poucos.

Alvares de Azevedo brilhava com sua personalidade tenaz e inteligência arguta.
Conheceu a menina cega Adélia Maria Sigaud e veio a dar-lhe aulas. A menina era filha de
Xavier Sigaud, médico do Império. O dr. Xavier Sigaud e outros eminentes membros do
governo imperial entusiasmaram-se pelo jovem e conduziram-no à presença do impera-
dor d. Pedro II. A força e a competência de Azevedo corporificaram-se nas ideias exibidas
ao imperador. D. Pedro, com sua sensibilidade e largueza intelectual, adotou aquela pro-
posta ousada cuja essência humanística só poderia emergir da consciência de homens
livres das amarras do preconceito.

17 de setembro de 1854 – nascia o Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Vicejava
o ideal de José Alvares de Azevedo. Por estranha artimanha da vida, ele não assistiu à
inauguração de sua escola, pois morrera seis meses antes de sua criação, em 17 de março
de 1854.

São 160 anos de história. São 160 anos de lutas pela afirmação da pessoa com
deficiência visual. O pioneirismo que ostentamos como matriz da educação para cegos na
América Latina é galardão que nos pertence e nos faz vibrar quando a antiga escola da
praia da Saudade se renova e incorpora outros perfis; quando a antiga escola da praia da
Saudade se revela contemporânea e vivifica sua vocação primordial: a capacidade de trans-
formar-se sem perder sua verdadeira essência.

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 20, edição especial, p. 6-10, nov. 2014

Instituto Benjamin Constant: 160 anos de inclusão
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Homens brilhantes forjaram nosso trajeto. Uma galeria de nomes importantes
guarda a memória da edificação de uma obra que não está circunscrita a uma data ou
simples comemoração. Nosso patrimônio espelha a grandeza de um trabalho que se tor-
na ímpar, pois agrega valores que não se perdem na vertigem danosa dos conceitos volá-
teis, portanto descartáveis. Educação, arte, cultura, eis o trinômio que sustenta nosso poder
criativo que esparge por toda parte a verdadeira feição de nosso velho Instituto – lúcido
nos propósitos, íntegro na inteireza das ideias, formador de homens produtivos, gerador
de saberes e disseminador de conhecimentos, fato que propiciou ao Brasil encetar a cami-
nhada pela trilha da inclusão.

São muitas as gerações que precisamos reverenciar. São muitos os vultos históri-
cos que necessitamos manter vivos e pulsantes.

Xavier Sigaud, Couto Ferraz, d. Pedro II, Benjamin Constant Botelho de Magalhães
integram o grupo de homens decisivos que compõem a concretude do ideal gestado por
José Alvares de Azevedo: a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos. São figuras
que pertencem a nosso acervo institucional e afetivo, merecem as mais caras honrarias.
Contudo, paira sobre todos a aura luminosa de Azevedo.

O ideal dos grandes homens centra-se no bem coletivo.

A você, Alvares de Azevedo, nosso eterno reconhecimento.

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 20, edição especial, p. 6-10, nov. 2014
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RESUMO

O sistema de escrita e leitura inventado por Louis Braille (1809-1852) constituiu
um marco decisivo no acesso das pessoas cegas à cultura e ao conhecimento. Neste texto
tentaremos apreender a invenção de Louis Braille como uma narrativa da modernidade.
Por um lado, procura-se estabelecer uma genealogia dessa invenção; por outro, propõe-
se uma análise dos termos em que o braille se imbrica nas possibilidades, constrangimen-
tos e contradições do paradigma sociocultural moderno. Nos questionamentos que
aventamos, a experiência social das pessoas cegas nos últimos séculos anos pode ser com-
preendida na tensão entre o trilho emancipatório ensaiado por Louis Braille e as estrutu-
ras opressoras reinventadas pela modernidade.

1. Introdução

O nascimento do Sistema Braille é inseparável do percurso individual de seu in-
ventor, cujo génio individual tem sido justamente celebrado. Mas, para compreendermos
como no início do século XIX se começou a esboçar, das mãos de um adolescente, aquele
que seria o sistema de escrita e leitura usado pelas pessoas cegas de todo o mundo, im-
porta compreender Louis Braille (1809-1852) dentro de um paradigma sociocultural que,
de alguma forma, conspirou para esse feliz encontro entre a cegueira e a palavra. Referi-
mo-nos ao paradigma sociocultural da modernidade.

Seguindo Boaventura de Sousa Santos (1994, 2000), pode-se afirmar que a mo-
dernidade é constituída por dois pilares, o pilar da emancipação e o pilar da regulação,
sendo o último constituído pelos princípios do mercado, do Estado e da comunidade. Já o
pilar da emancipação é definido por três lógicas de racionalidade definidas por Max We-
ber: a racionalidade estético-expressiva das artes e da literatura, a racionalidade cogniti-
vo-instrumental da ciência e da tecnologia e a racionalidade moral-prática da ética e do

A modernidade segundo
Louis Braille

Bruno Sena Martins1

1 Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.
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direito. Quando referimos o paradigma sociocultural em sua relação com o sistema cria-
do por Louis Braille, apontamos para uma inequívoca dimensão emancipatória do pro-
jeto da modernidade. Estamos perante uma senda que se liga com o momento social e
cultural que então despontava e que se substancia em dois precursores, duas figuras
históricas que nos permitem compor uma interessante genealogia moderna do Sistema
Braille. Claro que poderíamos referir Charles Barbier, cujo sistema para as comunicações
noturnas entre militares serviu como a base que Braille usou para a elaboração de seu
sistema. No entanto, mais do que referir esse relevante ancestral como a inspiração téc-
nica de Louis Braille, importa sublinhar a precedência histórica, cultural e simbólica da-
queles que, antes de Braille, estruturalmente forjaram as condições de possibilidade:
Denis Diderot e Valentin Haüy.

2. Denis Diderot, Vantentin Haüy, Louis Braille: uma genealogia

Quando pensamos nas personagens cuja obra viria a marcar a realidade moder-
na das pessoas cegas, é provável que Denis Diderot não surja como uma referência óbvia.
Diderot foi, como se sabe, o organizador da Encyclopédie e umas das figuras de proa do
Iluminismo. Representa a face da promessa progressista do projeto moderno, cuja subs-
tância tem a ver, centralmente, com a rutura dos argumentos de autoridade sustentados
no Antigo Regime e com o privilégio de um conhecimento que, celebrando a razão huma-
nista, se afirmava sem pudor de afrontar os dogmas da Igreja e da moral tradicional. Nessa
esteira, Diderot publicou clandestinamente, em 1749, uma carta que se revelaria deveras
relevante para o próprio, uma vez que o documento se alistaria entre os que viriam a con-
duzir à sua prisão em Vincennes – pelo período de três meses –, e para as pessoas cegas,
cujo porvir ficaria indelevelmente marcado pela autoria de Diderot.

A carta em causa, cujo título original é Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui
voient (DIDEROT, 1972) constitui, podemos dizê-lo, a mais significativa reflexão sobre a
cegueira realizada em um espaço de muitos séculos: pelo caráter precursor de seu con-
teúdo e pelo simples facto de ter colocado o tema da cegueira entre as elites culturais.
Nessa carta, ele manifesta a busca de um entendimento sobre a cegueira que tem a marca
da reinauguração do pensamento, comum ao Iluminismo, desde logo porque a cegueira é
ali pensada longe das interpretações metafísicas que ao longo dos séculos associaram-na
a toda uma sorte de crenças místicas, ao produto do pecado ou à presença de demónios.

De facto, a especulação informada de Diderot sobre a experiência das pessoas
cegas poderia levar os mais incautos a deduzir que em 1749 estaríamos perante uma des-
coberta da cegueira. Esse sentimento veicula a exata medida em que ele se despoja dos
valores que até então colonizavam o entendimento social da cegueira para entendê-la
em novos termos. Expressão disso é a preocupação, quase sociológica, em auscultar a voz
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de pessoas cegas, recolhendo, inclusive, interessantes registos, como o de um homem
cego que lhe afirmava que, se a curiosidade não o traísse, não desejaria ver, mas apenas
ter braços mais longos para poder conhecer a Lua e as estrelas (DIDEROT, 1972, p. 31).

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 episte-
mologia 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 dos sentidos ela-
borariam 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.

Na carta, Diderot centra-se na análise da vida de duas pessoas cegas: Nicholas
Saunderson (1682-1739), um matemático que lecionou em Cambridge com alguma noto-
riedade e cuja biografia chegou a Diderot; e um homem culto da nobreza francesa que
Diderot visitou, personagem que na carta é designado apenas por “cego de Puiseaux”, por
referência à vila francesa onde ele residia.

Ambos os homens cujas vidas Diderot investiga representam as possibilidades
de desenvolvimento intelectual das pessoas cegas. É verdade que o autor é movido por
uma perspetiva que não deixa de exotizar a experiência da cegueira. Quer na conversa
com o cego de Puiseaux, quer na evocação da narrativa de Nicholas Saunderson, ele iden-
tifica as diferenças que resultam de uma relação com o mundo construída sem o sentido
da visão:

Comme je n’ai jamais douté que l’état de nos organes et de nos sens n’ait beaucoup
d’influence sur notre métaphysique et sur notre morale, et que nos idées les plus pure-
ment intellectuelles, si je puis parler ainsi, ne tiennent de fort près à la conformation
de notre corps, je me mis a questionner notre aveugle sur les vices et sur les vertus.
(DIDEROT, 1972, p. 35)

Em particular, questiona em que medida a cegueira favorece um entendimento
diferente acerca da existência de Deus: “Ah! madame, que la morale des aveugles est diffé-
rent de la notre!”2 (DIDEROT, 1972, p. 36). Aliás, foram essas divagações de ordem metafísi-
ca que fizeram com que as autoridades encontrassem na carta de Diderot elementos
atentatórios à “Religião, ao Estado e aos Costumes” e, portanto, justificativos da prisão do
filósofo. Para além dos dados relativos às relações metafísicas, tema pujante na subversão
iluminista, ele procurou também entender em que medida as pessoas cegas de nascença
percecionam o mundo circundante e acedem ao conhecimento: “Comment un aveugle né
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se forme-t-il des idées des figures?” (DIDEROT, 1972, p. 37). Se é verdade que a análise que o
autor produz da cegueira fica algo refém da epistemologia sensualista que ele quer corro-
borar, acabando por engendrar certa exageração da diferença implicada pela cegueira,
cabe notar que Diderot não opera qualquer tipo de hierarquização inferiorizadora da ex-
periência da cegueira.

Isso mesmo refere Nicholas Mirzoeff (1997), quando defende que a reflexão que
Diderot dirige à cegueira, embora tendente a magnificar a diferença epistemológica por
ela implicada, nutre uma perspetiva relativista em relação ao corpo: uma leitura que está
longe de constituir a ideia da cegueira como uma mera ausência de um sentido, mas sim
como uma diferença. De facto, Diderot equaciona todo um conjunto de diferenças decor-
rentes do “ver ou não ver”, enunciando as vantagens que a cegueira pode trazer em coisas
como a elaboração de juízos metafísicos, a construção de pensamento abstrato, a preser-
vação de uma memória táctil etc. No entanto, em uma linha que o coloca dentro das pre-
ocupações que Braille viria a resolver 76 anos depois, Diderot demora-se em compreender
de que modo Nicholas Saunderson e o cego de Puiseaux puderam erigir um património
cultural e intelectual na ausência de uma relação visual com os artefactos culturais, parti-
cularmente com a escrita.

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 conhe-
cer 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 ce-
gueira, 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 sis-
tema 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 fos-
sem familiarizadas desde tenra idade: “Quel avantage n’eût pas été pour Saunderson de trou-
ver une arithmétique palpable tout préparée à l’âge de cinq ans, au lieu d’avoir à l’imaginer à
l’âge de vingt-cinq!” (DIDEROT, 1972, p. 42).

A busca do mundo inteligível das pessoas cegas, na persuasão de que tal mundo
existe, engendra uma leitura da cegueira que por vezes terá mais a ver com os pressupos-
tos filosóficos de Diderot do que com os sujeitos de sua análise. Em todo o caso, sua carta
representa o fim de um tempo para a experiência ocidental da cegueira, um tempo em
que a ausência de visão se fez signo de um mundo encantado, no sentido de Max Weber,
em que todos os fenómenos eram interpretados como deliberações divinas ou como in-
tervenções dos espíritos. A carta de Diderot representa, pois, o ocaso de uma tradição que
persistiu envolvendo a cegueira durante quase toda a duração da cultura ocidental.
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O caráter pioneiro da carta ficaria simbolizado em um evento protagonizado por
um leitor seu, 35 anos depois da primeira edição da Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux
qui voient. No ano 1784, Valentin Haüy, um reputado linguista e tradutor, convidou Fran-
çois 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 es-
mola 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 be-
nemérito se não se teria equivocado ao conceder tão generosa oferta. Impressionado pela
inteligência e integridade moral de François Le Sueur, Valentin Haüy decidiu tentar ensi-
ná-lo a ler e a fazer contas. Os progressos com o jovem Le Sueur foram de tal modo anima-
dores 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 escolari-
zação de crianças cegas. A instituição começou por se designar Institut Royal des Jeunes
Aveugles, nome que seria alterado para Institution Nationale des Jeunes Aveugles3 após a
nacionalização em 1791, como resultado da Revolução Francesa.

Torna-se interessante observar que o nascimento do Institut Royal des Jeunes
Aveugles combina de modo curioso o legado religioso e caritativo com o fervor iluminista.
Este, entretecido de tradições históricas, está bem presente no percurso pessoal do pró-
prio Valentin Haüy. Ele fora criado juntamente com seu irmão em uma abadia de monges,
facto que marca decididamente o cuidado que sempre dedicou a obras beneméritas e sua
filiação a sociedades filantrópicas – aliás, foi nesse âmbito de relações que recolheu os
primeiros apoios para a concretização de sua escola. Por outro lado, o ato pioneiro que
levou à edificação da escola de Haüy e à sua consequente materialização encontra-se fran-
camente permeado pelo pensamento iluminista, quer na ênfase com que este contempla
o projeto da disseminação da cultura e do conhecimento, quer na afirmação da razão como
fundamento supremo que se sobrepõe às anteriores hermenêuticas da cegueira constitu-
ídas em torno das intervenções divinas – libertando, desse modo, as pessoas cegas de
fatalismos ancestrais.

Sinal da influência dos ideais iluministas sobre Haüy é o facto de ter sido forte-
mente movido pela leitura da carta de Diderot e pelas realizações inovadoras da época,
como as do abade Charles-Michel de l’Epée no ensino das pessoas surdas. Igualmente
instrutivo da novidade que presidia aos valores que animaram a empresa de Haüy é o
facto de ter travado uma árdua luta para persuadir a sociedade de seu tempo de que seria
possível conferir educação às crianças cegas e instruí-las para o exercício de uma profis-
são. Nos primeiros tempos da formação da escola, Haüy foi recorrentemente acusado de
estar a criar ilusões desnecessárias às crianças cegas, fazendo-as acreditar que poderiam
estudar e realizar-se como as demais. Inclusive, aquele que foi o ministro da Fazenda fran-

3 De 1800 a 1815, foi designado de Institut National des Aveugles Travailleurs e, sob a Restauração, de Institution
Royale des Jeunes Aveugles.
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cês entre 1783 e 1787, Charles Calonne, chegou a acusar o filantropo de forjar as cerimóni-
as nas quais eram exibidos os conhecimentos e as capacidades adquiridos pelas crianças
cegas, tal era o ceticismo que então vigorava (MARTINEZ, 1992, p. 71).

O impacto da instituição fundada por Valentin Haüy torna-se evidente se tomar-
mos em conta que muitos estabelecimentos inspirados em sua escola foram criados nos
anos subsequentes, tanto na Europa como nos EUA.4 No congresso de professores de ce-
gos realizado em Viena, em 1873, cerca de 100 anos depois do encontro histórico entre
Valentin Haüy e François Le Sueur, haveria já cerca de 150 instituições especificamente
dirigidas para o ensino de pessoas cegas (LOWENFELD, 1981, p. 169). No entanto, estamos
ainda longe de apreender totalmente a magnitude da importância histórica do empreen-
dimento de Haüy.

Para tanto, há que contemplar o advento inventivo daquele que foi, sem dúvida,
o mais célebre aluno da escola criada por Valentin Haüy. Referirmo-nos, claro, a Louis Braille.
Sua história é conhecida, mas vale a pena recordar o percurso biográfico desse precoce
inventor. Há aproximadamente dois séculos, no dia 4 de janeiro de 1809, nascia Louis Braille,
em Coupvray, uma pequena localidade perto de Paris. Aos 3 anos feriu-se acidentalmente
no olho com uma ferramenta enquanto brincava na oficina do pai. A infeção que resultou
desse acidente levaria a que ficasse cego. Aos 10 anos, Braille rumou a Paris para ingressar
no instituto criado por Valentin Haüy, onde passou a viver com os demais alunos em regime
de internato.

O sistema de escrita que então era usado na instituição, elaborado pelo próprio
Valentin Haüy, consistia em normais carateres do alfabeto latino imprimidos a relevo para
poderem ser detetados pelo tato. No entanto, esse sistema apresentava diversas dificul-
dades: o reduzido número de livros que permitia produzir, o elevado preço da impressão,
o enorme tamanho dos volumes, a morosidade da leitura e o facto de não permitir a escri-
ta às próprias pessoas cegas. No entanto, aos 12 anos Braille tomou contacto com um
rudimentar sistema de traços e pontos, desenvolvido por um capitão do exército, Charles
Barbier, com o propósito de comunicações de militares durante a noite, na ausência de
luz. Ao perceber as potencialidades desse sistema, dedicou-se arduamente a construir um
código de signos reconhecíveis ao tato, capaz de reproduzir as letras do alfabeto. Em 1825,
com 16 anos, completou seu sistema que tomou por base as combinações permitidas por
células de seis pontos. Em 1829, o sistema de Louis Braille foi publicado sob o nome Procé-
dé pour écrire les paroles, la musique et le plain-chant au moyen de points, à l’usage des aveu-
gles et disposés pour eux, par Louis Braille, répétiteur à l’institution Royale des Jeunes Aveugles.
Após aperfeiçoamento, o método inventado por Braille receberia uma segunda edição
em 1837.

4 As primeiras escolas a serem fundadas na sequência da instituição parisiense surgiram nos seguintes contextos:
Liverpool, em 1790, Viena, em 1804, e Alemanha, em 1816 (LOWENFELD, 1981, p. 132).
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O Sistema Braille viria ainda a receber fortes resistências, sobretudo daqueles que
normativamente entendiam que a escrita das pessoas cegas não deveria se assentar em
uma lógica tão diferente da escrita usada pelos não cegos, de tal forma que na década de
1840 o sistema de Braille chegou mesmo a ser excluído da escola pelo sucessor de Valen-
tin Haüy. No entanto, o engenho de Braille, uma vez reconhecido por seus principais des-
tinatários – as pessoas cegas, que nele descobriram uma forma eficaz de ler e escrever –,
faria seu caminho e, após ser instituído em 1854 como sistema oficial para o ensino de
pessoas cegas na França, seria adotado nos mais diversos recantos do mundo.

2. O centrismo visual moderno

A invenção do Sistema Braille marca a entrada da cegueira na modernidade por
meio de um interessantíssimo paradoxo. Se, por um lado, o momento iluminista criou um
espaço (epistemológico e institucional) que favoreceu o advento do braille, por outro a
modernidade viria a caracterizar-se por um inédito centrismo visual. Ou seja, ao mesmo
tempo que, por via do braille, as pessoas cegas adquirem acesso ao mundo da informação
e do conhecimento, a modernidade afirma-se como um tempo em que a visão se celebra
como nunca antes. Portanto, a importância da invenção de Louis Braille merece ser realça-
da sobretudo em face de um contexto sociocultural que, em termos práticos e simbólicos,
veio a magnificar a importância da visão. A questão prévia é a seguinte: o lugar sociocultu-
ral da cegueira é em alguma medida o negativo dos valores associados à capacidade de
ver; quanto mais uma cultura valoriza a visão, mais tende a depreciar as pessoas que não
veem. Essa relação se assenta, claro, no postulado de que, tal como os corpos, suas confi-
gurações e usos, também os sentidos são socialmente construídos, nos diferentes contex-
tos, pelas diferentes populações (SYNNOTT, 1993). Como demonstra Constance Classen
(1993), o significado e a relevância conferida aos sentidos, eles próprios contingentemen-
te definidos, dependem profundamente dos mundos de significado em que são experi-
mentados e pensados. Ao longo da história e nas diferentes culturas existem formas bem
diversas de elaborar as implicações de ver, tocar, cheirar, gostar e ouvir (isso para usar o
cânone dos cinco sentidos que Aristóteles nos legou).

Há muito que a hegemonia da visão se encontra já presente nas raízes do pensa-
mento ocidental, quer no contexto grego – na consagrada relação entre ver e conhecer, e
na afirmação do ato de ver a luz do sol como expressão suprema da ideia de estar vivo –,
quer na matriz judaico-cristã, na operacionalidade da dicotomia entre trevas e luz. No en-
tanto, e não obstante a reconhecida ancestralidade desse privilégio visual, é possível afirmar
que o período moderno tem sido dominado pelo sentido da visão de um modo que clara-
mente o demarca dos períodos precedentes. Basta pensar que na Grécia Antiga, apesar da
hegemonia de que a visão gozava, vivíamos ainda em um tempo em que a comunicação e
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a transmissão de conhecimento se assentavam fortemente na oralidade, facto que permi-
tia às pessoas cegas uma ativa participação na vida intelectual e política. Com efeito, embora
a importância da escrita tenha sido crescente, a transmissão cultural no contexto grego
tinha um predomínio da palavra dita, como o atesta o facto de não se conhecer nenhum
escrito autorado por Sócrates, considerado um dos grandes filósofos da história ociden-
tal. Não surpreende, assim, que Aristóteles, não obstante a primordialidade que sempre
conferiu à visão, tenha defendido a audição como o mais importante sentido no que diz
respeito ao desenvolvimento do intelecto, apreciação que funda no filósofo a convicção
de que as pessoas cegas não seriam inferiores em inteligência às que veem.

Lucien Febvre (1970) produz uma análise curiosa de que como o século XVI ain-
da dá conta de uma valorização mais equilibrada dos sentidos. Nesse tempo ainda não
era notório um resoluto privilégio da visão, havendo uma forte sensibilidade para toda
uma pletora de “sons, ruídos, vozes, prazer auditivo” (FEBVRE, 1970, p. 473). O autor nota,
por exemplo, como os jardins eram mais valorizados pelos aromas que emanavam do
que pela estética que ofereciam ao olhar. No mesmo sentido, Constance Classen (1993)
lembra como as rosas, em todo o período medieval, eram tratadas pelos floristas com o
fim de obter o odor desejado, sendo só mais tarde tratadas e cultivadas em função dos
imperativos de sua aparência visual. Febvre sublinha ainda em que medida os escritores
e os “homens de ciência” do século XVI tinham uma relação com o mundo que ainda não
era marcada por um estreitamento visualista. Na poesia desse século, ele encontra um
interessante indicador de algo próximo a uma ecologia de sentidos: as descrições en-
contravam-se desconcertantemente baseadas em odores, sabores e sons. Como ele diz:
“Com o ouvido e cheiro apurados, os homens desse tempo tinham, sem dúvida alguma,
o olhar penetrante. Mas não tinham posto de lado ainda os outros sentidos” (FEBVRE,
1970, p. 482).

Nessa leitura, e como o faz notar Constance Classen (1993, p. 27), o Iluminismo como
iluminação toma o sentido quase literal de afirmação da importância que a visão adquiriu
com a emergência do paradigma moderno: o emergir de uma inaudita luz na consagração
da visão como forma dominante de acesso ao mundo das palavras e das coisas.

Dois fatores centrais emergem para a consolidação do centrismo visual como uma
das matrizes que singularizam a modernidade ocidental. Por um lado, a disseminação da
palavra escrita como central suporte de informação e comunicação, facto para que con-
correm, a um tempo, a sedimentação do uso da imprensa e um clima cultural que celebra
a importância do acesso ao conhecimento. Na verdade, a vulgarização do livro impresso e
da literacia constitui a etapa final e decisiva na viragem de uma cultura tradicionalmente
baseada na comunicação oral do conhecimento para um contexto crescentemente fun-
dado na faculdade de ler e escrever. Por outro lado, o centrismo visual moderno é-nos
trazido pelo modo como o conhecimento científico veio consolidar o domínio da visão
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sobre os outros sentidos, de tal modo que a hegemonia da visão é coextensiva com a
hegemonia da ciência na modernidade; no fundo, estamos perante o reconhecimento da
visão como “o sentido da ciência” (CLASSEN, 1993, p. 6).

Nos estudos que realizou sobre ótica, reproduzindo de algum modo a hierarquia
sensorial já presente nos clássicos gregos, René Descartes deixa bem patente a primazia e
honorabilidade que reconhece ao sentido da visão:

The conduct of our life depends entirely in our senses, and since sight is the noblest
and more comprehensive of our senses, inventions which serve to increase its power
are undoubtedly among the most useful there can be. (DESCARTES, 1998, p. 60)

É desse pressuposto que o autor se investe ao estudar as possibilidades dos dis-
positivos técnicos para acrescentar e corrigir os dados captados pela visão. No entanto, e
não obstante sua “ode” aos frutos visuais, a importância de Descartes para o centrismo
visual moderno relaciona-se fundamentalmente na advocacia de que a mente deve aspi-
rar a representar o mundo para lá das evidências, muitas vezes falaciosas, dos sentidos.
Assim, a questão central decorre do modo como ele contribui para uma epistemologia
positivista, a qual, embora negando os sentidos como forma direta de acesso ao real, em
favor da reflexão mental, consagra a visão como metáfora estruturante de um conheci-
mento objetivo da realidade. Portanto, desde o pensamento de Descartes, a epistemolo-
gia positivista, crente na possibilidade de reportar o real tal como ele é, vem aprofundando
a equação entre ver e conhecer pelo uso da visão como metáfora fundadora da empresa
de aceder à verdade do mundo. Em conformidade, a própria construção de representa-
ções mentais capazes de apreender o mundo pelo método e raciocínio sustenta a ideia de
um real visto pela mente para além dos sentidos. Estabelece, pois, um “olho da mente”:

Na concepção de Descartes – aquela que se tornou a base da epistemologia “mo-
derna” – o que está na “mente” são as representações. O olho interno vigia estas
representações, esperando encontrar uma qualquer marca que testemunhe a sua
fidelidade. (RORTY, 1988)

Mas se na linhagem filosófica cartesiana o visualismo emerge fundamentalmen-
te como metáfora para os processos mentais, o reconhecimento do domínio do “perspeti-
vismo cartesiano” (JAY, 1992) dirige-se também, de modo significativo, às tradições realistas
das ciências empíricas. De facto, a moderna tradição empírica e positivista, cujo prestígio
a tornaria dominante sobre outras formas de saber, potenciou os sentidos como indicado-
res do real (JENKS, 1995, p. 12). Nos métodos definidos para a perseguição do real, os sen-
tidos surgem como vias para a verdade do mundo, assim eles sejam colocados, assim, no
interior das disciplinas operacionais da ciência positiva. Mas nenhum outro sentido seria
entronizado nessa ambição como a visão, o único capaz de sustentar a persuasão positi-
vista de uma relação distanciada, neutral e objetiva com o mundo.
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Portanto, na novidade moderna, quer no nível das construções epistemológicas
que a fundam, quer no nível dos artefactos culturais que se tornaram dominantes – a co-
meçar pela disseminação do livro impresso –, o centrismo visual constitui um poderoso
fator na desqualificação das possibilidades e expectativas das mulheres e homens cegos.
Essa tendência seria dramatizada com a importância que dispositivos imagéticos adquiri-
ram depois, ao longo do século XX, com o intenso desenvolvimento das tecnologias ele-
trónicas. É também perante esse estreitamento sensorial moderno que a descoberta de
Braille, uma inequívoca valorização do acesso à comunicação e ao saber das pessoas ce-
gas, é ao mesmo tempo um produto da modernidade e parte de uma modernidade con-
tra-hegemónica: uma modernidade não visualista.

2.1. Louis Braille entre nós

Ao celebrarmos o legado de Louis Braille, sublinhamos, certamente, a relevância
que o sistema por si inventado detém hoje, um pouco por todo o mundo, como instru-
mento de escrita e leitura das pessoas cegas (ELISSALDE, 1990). No entanto, celebrar o
advento do Braille exige igualmente que, com espírito crítico, identifiquemos os fortíssi-
mos desafios que ainda hoje são colocados à emancipação social das pessoas cegas.

Em primeiro lugar, as pessoas cegas, e as pessoas com deficiência de um modo
geral, vivenciam duríssimas situações de desigualdade de oportunidades nas sociedades
contemporâneas (MARTINS, 2006). De facto, ao contrário do que muitas vezes se preconi-
za, o heroísmo individual na adaptação a uma sociedade excludente, organizada sem ter
em conta as experiências e as vozes das pessoas cegas, não pode ser a condição de inser-
ção social ou de cidadania plena. Alterar essa conceção é um dos mais importantes desa-
fios sociais e políticos de nossos dias.

Em segundo lugar, assiste-se a um crescente facilitismo no modo como as tecno-
logias informáticas têm sido recebidas, ao ponto de hoje se poder falar no perigo de uma
“desbrailização”. As potencialidades das tecnologias deveriam, ao contrário, ser colocadas
ao serviço do braille como elementos complementares e adjuvantes, investidos em facili-
tar a disseminação de informação e da literacia – e não em proclamar sua desnecessidade.

Em terceiro lugar, a escola regular, não obstante os benefícios da inclusão social
em face do ensino especial, falha demasiadas vezes em sua função de conferir os recursos
humanos, materiais e culturais para que a criança cega se desenvolva em pleno processo
educativo que tenha como esteio o domínio do braille.

Em quarto lugar, vivemos em um mundo desigual e injusto, em que 80% das pes-
soas com deficiência vivem nos ditos países do Terceiro Mundo. Um mundo em que de-
masiadas pessoas cegas sequer sabem da existência do braille ou das possibilidades que
lhe permitiriam aceder à leitura.
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Louis Braille e o sistema que inventou, assim sejam levados a sério por nós, seus
herdeiros, concorrem para uma perspetiva contra-hegemónica da modernidade, uma
perspetiva que recusa a hierarquia criada por uma “lógica da classificação social” e pela
“monocultura da naturalização das diferenças” (SANTOS, 2002). Tal perspetiva implica a
recusa da medicalização das vidas das pessoas cegas, em um quadro em que as respostas
sociais são determinadas por profissionais e pelo enfoque individualista da “máquina da
reabilitação”. Implica a recusa de um senso comum para o qual a visão determina as capa-
cidades de apreender sobre o real, um senso comum que faz equivaler a cegueira a um
cataclismo experimentado por pessoas destituídas de capacidades, aspirações e agendas
de transformação social.

Por muito que possamos identificar em Diderot e Valentin Haüy os justos precur-
sores do Sistema Braille, não deixa de ser significativo que o passo mais decisivo para a
experiência moderna das pessoas cegas tenha sido dado por alguém privado do sentido
da visão. Se o braille é um instrumento para o desenvolvimento e a expressão das infindas
potencialidades das pessoas cegas, a história de sua invenção é, desde logo, um magnífi-
co testemunho – a autoria de uma promessa que só as pessoas cegas podem reinventar.
Não obstante a expetativa constituída pelo Sistema Braille, a modernidade, por meio do
visualismo e da medicalização da vida das pessoas com deficiência, reinventou a exclusão
social das pessoas cegas e com baixa visão. Essa asserção deve fundar a urgência de uma
perspetiva contra-hegemónica da modernidade acerca da cegueira, uma perspetiva que
seja fundada nas vozes das pessoas cegas, uma perspetiva que reconheça seu enciclope-
dismo em relação a tudo que se prende com a experiência da não visão. As pessoas cegas,
conhecendo e habitando o mundo ancoradas em uma ecologia de sentidos, sofrendo de
modo desproporcionado a discriminação e a exclusão social, carregam uma cumulada
sabedoria acerca de extensos mundos que permanecem longe das luzes de certa moder-
nidade. Ao longo dos últimos séculos, a promessa trazida por Braille transformou a vida de
muitas pessoas cegas, e em larga medida é graças ao advento do braille que sabemos o
tanto que ficou por cumprir.
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O Sistema Braille, utilizado universalmente na leitura e na escrita por pessoas ce-
gas, foi inventado na França por Louis Braille, um jovem cego, reconhecendo-se o ano
1825 como o marco dessa importante conquista para a educação e a integração dos defi-
cientes visuais na sociedade.

Antes desse histórico invento, registram-se inúmeras tentativas em diferentes
países no sentido de se encontrarem meios que proporcionassem às pessoas cegas con-
dições de ler e escrever. Dentre essas tentativas, destaca-se o processo de representa-
ção dos caracteres comuns com linhas em alto-relevo, adaptado pelo francês Valentin
Haüy, fundador da primeira escola para cegos no mundo, em 1784, na cidade de Paris,
denominada Instituto Real dos Jovens Cegos. Foi nessa escola, onde os estudantes ce-
gos tinham acesso apenas à leitura, por meio do processo de Haüy, que estudou Louis
Braille. Até então, não havia recurso que permitisse à pessoa cega comunicar-se pela
escrita individual.

Braille, ainda jovem estudante, tomou conhecimento de uma invenção denomi-
nada sonografia, ou código militar, desenvolvida por Charles Barbier, oficial do exército
francês. O invento tinha como objetivo possibilitar a comunicação noturna entre oficiais
nas campanhas de guerra. Baseava-se em 12 sinais, compreendendo linhas e pontos sali-
entes, representando sílabas na língua francesa. O invento de Barbier não logrou êxito no
que se propunha, inicialmente. O bem-intencionado oficial levou seu invento para ser ex-
perimentado entre as pessoas cegas do Instituto Real dos Jovens Cegos.

A significação tátil dos pontos em relevo do invento de Barbier foi a base para a
criação do Sistema Braille, aplicável tanto na leitura como na escrita por pessoas cegas e
cuja estrutura diverge fundamentalmente do processo que inspirou seu inventor. O Siste-
ma Braille, utilizando seis pontos em relevo dispostos em duas colunas, possibilita a

O Sistema Braille no Brasil1

Edison Ribeiro Lemos2

Jonir Bechara Cerqueira3

1 Texto disponível no site do IBC: <http://www.ibc.gov.br/?itemid=10235>.
2 Ex-professor do IBC, advogado, livre-docente em Educação, foi presidente do Conselho Brasileiro para o Bem-estar
dos Cegos e coordenador da Comissão Brasileira de Braille. Faleceu em 8 de dezembro de 2004.
3 Ex-professor e diretor-geral do IBC. Foi membro da Comissão Brasileira de Braille e do Conselho Editorial da revista
Benjamin Constant.
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formação de 63 símbolos diferentes, que são empregados em textos literários nos diver-
sos idiomas, como também nas simbologias matemática e científica, em geral, na música
e, recentemente, na informática.

A partir da invenção do Sistema Braille, em 1825, seu autor desenvolveu estudos
que resultaram, em 1837, na proposta que definiu a estrutura básica do sistema, ainda
hoje utilizada mundialmente. Comprovadamente, o Sistema Braille teve plena aceitação
por parte das pessoas cegas, tendo-se registrado, no entanto, algumas tentativas para a
adoção de outras formas de leitura e escrita, e ainda outras, sem resultado prático, para
aperfeiçoamento da invenção de Louis Braille.

Apesar de algumas resistências mais ou menos prolongadas em outros países da
Europa e nos Estados Unidos, o Sistema Braille, por sua eficiência e vasta aplicabilidade, se
impôs definitivamente como o melhor meio de leitura e de escrita para as pessoas cegas.

Em 1878, um congresso internacional realizado em Paris, com a participação de 11
países europeus e dos Estados Unidos, estabeleceu que o Sistema Braille deveria ser adota-
do de forma padronizada para uso na literatura, exatamente de acordo com a proposta de
estrutura do Sistema apresentada por Louis Braille em 1837, já referida anteriormente.

Os símbolos fundamentais do braille utilizados para as notações musicais foram,
também, apresentados pelo próprio Louis Braille na versão final dos estudos constantes
da proposta de estrutura do Sistema concluída em 1837.

Hoje, a musicografia braille já é adotada uniformemente por todos os países.
Para tanto, contribuíram, principalmente, os congressos realizados em Colônia (Alema-
nha, 1888), em Paris (França, 1929) e, finalmente, em um congresso realizado em Nova
York (1954), no qual foram adaptados símbolos de acordo com novas exigências da mu-
sicografia.

A aplicação do Sistema Braille à matemática foi também proposta por seu inven-
tor na versão do Sistema editada em 1837. Nesta, foram apresentados os símbolos funda-
mentais para os algarismos, bem como as convenções para a aritmética e para a geometria.

Essa simbologia fundamental, entretanto, nem sempre foi adotada nos países que
vieram a utilizar o Sistema Braille, verificando-se, posteriormente, diferenças regionais e
locais mais ou menos acentuadas, chegando a prevalecer, como hoje, diversos códigos
para a matemática e as ciências em todo o mundo.

Com o propósito de unificar a simbologia braille para a matemática e as ciências,
realizou-se na cidade de Viena, em 1929, um congresso reunindo países da Europa e os
Estados Unidos. Apesar desse esforço, a falta de acordo fez com que continuassem a pre-
valecer as divergências, que se acentuaram, em face da necessidade de adoção de novos
símbolos, determinada pela evolução técnica e científica do século XX.
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O Conselho Mundial para o Bem-estar dos Cegos, criado em 1952, hoje União
Mundial dos Cegos, com o apoio da Unesco, passou a se preocupar, por intermédio de
seus especialistas, com o problema da unificação da simbologia matemática e científica
em nível mundial.

Com esse propósito, a Organização Nacional de Cegos da Espanha (Once), em
princípios da década de 1970, desenvolveu estudos, com a análise e a comparação de
diferentes códigos em uso no mundo, para, finalmente, propor um código unificado, que
denominou “Notación Universal”.

A Conferência Ibero-americana para a Unificação do Sistema Braille, realizada em
Buenos Aires em 1973, foi uma tentativa de estabelecer um código único para países de
língua castelhana e portuguesa. Na oportunidade, foram apresentados três trabalhos, ela-
borados por Espanha, Argentina e Brasil. A acentuada divergência entre os códigos invia-
bilizou um desejável acordo.

O Conselho Mundial para o Bem-estar dos Cegos, reunido por seu Comitê Execu-
tivo na cidade de Riyadh (Arábia Saudita, 1977), criou o Subcomitê de Matemáticas e Ciên-
cias, integrado por representantes da Espanha, Estados Unidos, União Soviética, Alemanha
Ocidental e Inglaterra, com a finalidade principal de promover, em diferentes países, estu-
dos e experiências de âmbito nacional e regional, visando à unificação dos diversos códi-
gos em uso.

No âmbito de países de língua castelhana, finalmente, foi possível um acordo para
a unificação da simbologia matemática, celebrado em 1987 na cidade de Montevidéu du-
rante uma reunião de representantes de imprensas braille dos países que falam o referido
idioma. A essa reunião compareceram representantes brasileiros, como observadores.

Em nível mundial, o esforço para a unificação dos códigos matemáticos e científi-
cos ainda não alcançou o êxito desejado.

Especialistas no Sistema Braille do Brasil, especialmente ligados ao Instituto Ben-
jamin Constant (IBC) e à, hoje, Fundação Dorina Nowill para Cegos, a partir da década de
1970, passaram a se preocupar com as vantagens que adviriam da unificação dos códigos
de matemática e das ciências, uma vez que a tabela Taylor, adotada no Brasil desde a déca-
da de 1940, já não vinha atendendo satisfatoriamente à transcrição em Braille, sobretudo
após a introdução dos símbolos da matemática moderna, revelando-se insuficiente para
as representações matemáticas e científicas em nível superior.

Desse modo, o Brasil participou inicialmente dos estudos desenvolvidos pelo
Comitê de especialistas da Once e, posteriormente, acompanhou os estudos desenvolvi-
dos, deles resultando o Código de Matemática Unificado.
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Em 1991, foi criada a Comissão para Estudo e Atualização do Sistema Braille em
uso no Brasil, com a participação de especialistas representantes do IBC, da Fundação
Dorina Nowill para Cegos, do Conselho Brasileiro para o Bem-estar dos Cegos, da Associa-
ção Brasileira de Educadores de Deficientes Visuais e da Federação Brasileira de Entidades
de Cegos, com o apoio da União Brasileira de Cegos e o patrocínio do Fundo de Coopera-
ção Econômica para Ibero-América (Once-Ulac). Os estudos dessa Comissão foram con-
cluídos em 18 de maio de 1994, constando das principais resoluções a de se adotar no
Brasil o Código Matemático Unificado para a Língua Castelhana, com as necessárias adap-
tações à realidade brasileira.

Por orientação da União Brasileira de Cegos, especialistas da Comissão na área da
matemática vêm realizando estudos para o estabelecimento de estratégias, visando à im-
plantação, em todo o território brasileiro, da nova simbologia matemática unificada.

Do ponto de vista histórico, a utilização do Sistema Braille no Brasil pode ser abor-
dada em três períodos distintos:

• 1854 a 1942 — em 1854, o Sistema Braille foi adotado no Imperial Instituto dos Meni-
nos Cegos (hoje Instituto Benjamin Constant), sendo, assim, a primeira instituição na
América Latina a utilizá-lo. Deve-se isso aos esforços de José Alvares de Azevedo, um
jovem cego brasileiro que o havia aprendido na França.

Diferentemente de alguns países, o Sistema Braille teve plena aceitação no Brasil,
utilizando-se praticamente toda a simbologia usada na França. A exemplo de outros paí-
ses, o Brasil passou a empregar, na íntegra, o Código Internacional de Musicografia Braille,
de 1929.

• 1942 a 1963 — nesse período, verificaram-se algumas alterações na simbologia braille
em uso no Brasil. Para atender à reforma ortográfica da língua portuguesa de 1942, o
antigo alfabeto braille de origem francesa foi adaptado às novas necessidades de nos-
sa língua, especialmente para a representação de símbolos indicativos de acentos di-
ferenciais.

Destaca-se, ainda, a adoção da tabela Taylor de sinais matemáticos, de origem
inglesa, em substituição à simbologia francesa até então empregada.

A Portaria no 552, de 13 de novembro de 1945, estabeleceu o Braille Oficial para
uso no Brasil, além de um código de abreviaturas, da autoria do professor José Espínola
Veiga. Essa abreviatura teve uso restrito, entrando em desuso, posteriormente.

A Lei no 4.169, de 4 de dezembro de 1962, que oficializou as convenções braille
para uso na escrita e leitura dos cegos, além de um código de contrações e abreviaturas
braille, veio a criar dificuldades para o estabelecimento de acordos internacionais, pelo
que especialistas brasileiros optaram por alterar seus conteúdos em benefício da unifica-
ção do Sistema Braille.
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• 1963 a 1995 — os fatos marcantes desse período podem ser assim destacados: em 5 de
janeiro de 1963, foi assinado um convênio luso-brasileiro, entre as mais importantes en-
tidades dos dois países, para a padronização do braille integral (grau 1) e para a adoção,
no Brasil, de símbolos do código de abreviaturas usado em Portugal.

Em relação à matemática, educadores e técnicos da Fundação para o Livro do
Cego no Brasil e do IBC, principalmente, complementaram a tabela Taylor com o acrésci-
mo de símbolos braille aplicáveis à teoria de conjuntos.

A atuação profissional de pessoas cegas no campo da informática a partir da dé-
cada de 1970 fez com que surgissem diferentes formas de representação em braille dessa
matéria, com base, sobretudo, em publicações estrangeiras. No âmbito de imprensas e
centros de produção de braille, finalmente, foi acordada, em 1994, a adoção de uma tabe-
la unificada para a informática.

Durante todo esse período, o Brasil participou dos esforços do Conselho Mundial
para o Bem-estar dos Cegos (hoje União Mundial de Cegos) para a atualização e a unifica-
ção do Sistema Braille, como o demonstram a contribuição brasileira à Conferência Ibero-
americana para Unificação do Sistema Braille (Buenos Aires, 1973), a participação de
técnicos brasileiros, como observadores, na Reunião de Imprensas Braille de Países de Lín-
gua Castelhana (Montevidéu, 1987), a criação da Comissão para Estudo e Atualização do
Sistema Braille em Uso no Brasil (1991-1994), a atuação de especialistas brasileiros na Con-
ferência O Sistema Braille Aplicado à Língua Portuguesa (Lisboa, 1994), além de outras
iniciativas e atividades desenvolvidas.

Destaque-se, também nesse período, o trabalho conjunto da, hoje, Fundação Dori-
na Nowill para Cegos e do IBC, por intermédio de seus especialistas, aos quais se reuniram,
muitas vezes, competentes profissionais de outras importantes entidades brasileiras.

As tentativas de destacadas entidades de e para cegos no sentido de criar, em
âmbito federal, uma comissão nacional de Braille não foram bem-sucedidas. O insucesso,
porém, foi certamente compensado pelo trabalho profícuo e harmonioso dos especialis-
tas em braille do Brasil.

A União Brasileira de Cegos, na assembleia geral ordinária de 28 de agosto de
1995, realizada no IBC, homologou a criação, no âmbito dessa entidade, da Comissão Bra-
sileira de Braille, constituída de cinco membros.

Os membros da Comissão deverão atender aos critérios de serem, preferente-
mente, usuários do Sistema Braille e de terem conhecimento e experiência reconhecidos
no campo da produção de material braille e da educação de cegos.
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Finalidades da Comissão Brasileira de Braille

1. Propor às autoridades competentes, bem como diligenciar por sua execução, em nível
nacional, a política de diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção e a difusão do
Sistema Braille em todas as suas modalidades de aplicação, compreendendo, especial-
mente, a língua portuguesa, a matemática e outras ciências, a música e a informática.

2. Propor ao governo federal a promulgação de leis, a edição de decretos e regulamenta-
ções concernentes ao uso do Sistema Braille no Brasil, visando, inclusive, à unificação
das aplicações do referido Sistema em nível internacional, especialmente nas línguas
portuguesa e castelhana.

3. Cumprir e fazer cumprir, no que lhe couber, os acordos internacionais referentes ao
uso do Sistema Braille.

4. Funcionar como equipe técnica de assessoria sobre questões eletivas ao uso do Siste-
ma Braille junto a entidades públicas e privadas.

5. Avaliar, permanentemente, a simbologia braille adotada no país, atentando para a ne-
cessidade de adaptá-la ou alterá-la, em face da evolução técnica e científica, particu-
larmente procurando compatibilizar essa simbologia, sempre que possível, com as
adotadas nos países de línguas portuguesa e castelhana.

6. Manter intercâmbio permanente com comissões de braille de outros países, de acordo
com a política de unificação do Sistema Braille em nível internacional.

7. Estabelecer, com base em estudos realizados, conteúdos, metodologias e estratégias a
serem adotados em cursos de aprendizagem do Sistema Braille com caráter de especi-
alização, treinamento e reciclagem de professores e de técnicos, como também nos
cursos destinados a usuários do Sistema e à comunidade em geral.

8. Estabelecer critérios e fixar estratégias para a implantação de novas simbologias braille
que alterem ou substituam os códigos em uso no Brasil, prevendo a realização de
avaliações sistemáticas com vistas a modificações de procedimentos, sempre que
necessário.

9. Manter, com objetivos de estudo e de pesquisa, acervo bibliográfico de origem nacio-
nal e estrangeira, acerca do Sistema Braille, compreendendo códigos, manuais, tabe-
las e outras publicações afins.

10. Elaborar catálogos, manuais, tabelas e outras publicações que facilitem o processo de
ensino-aprendizagem e o uso do Sistema Braille em todo o território nacional. Essa
iniciativa da União Brasileira de Cegos nivela o Brasil com os países em que as questões
referentes à leitura e à escrita das pessoas cegas são da competência de verdadeiras
“autoridades braille”.
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[…]
E haverá quem pretenda que se não deve[m] estabelecer em todos os países ins-
tituições para cegos? Ninguém ousará sustentá-lo.
Por este meio dão-se à sociedade braços e talentos, de que ela estaria privada,
braços e talentos que podem servi-la e ilustrá-la.
Para prova desta verdade, lancemos as vistas sobre a França. Uns, como Mrs. Mon-
couteau e Gauthier, são conhecidos por músicos e compositores, outro (Mr. Mon-
tal), adquire medalhas nas exposições nacionais pela boa composição de seus
pianos, um outro, Mr. Foucault, aperfeiçoa o sistema peculiar de escrita, inventa
novas máquinas e, além dos louvores de seus companheiros reconhecidos, rece-
be de juízes imparciais diferentes medalhas como recompensa de seu gênio. Cin-
quenta bancos de órgão são ocupados por organistas cegos saídos da Instituição.
Um outro cego, Mr. Alex. Rodembach, educado também na Instituição de Paris,
publicou um grande número de obras e é, desde muito tempo, representante de
seu município na câmara dos deputados da Bélgica. Enfim um grande número de
obreiros cegos, como torneiros, tapeceiros, marceneiros, etc., etc., ganham hoje
sua vida de maneira honesta e pacífica.

O Instituto Benjamin Constant
e o Sistema Braille1

Jonir Bechara Cerqueira2

Cláudia Regina Garcia Pinheiro3

Elise de Melo Borba Ferreira4
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1 Publicado na Benjamin Constant, edição especial, p. 38-46, out. 2009.
2 Graduado em Pedagogia pela Universidade do Estado da Guanabara (1968), fez o curso de Especialização de Professor
de Cegos no IBC (1961). Atuou como docente do curso de Qualificação de Professores no IBC desde 1982. Foi docente
de cursos de Sistema Braille Graus I e II no IBC de 1984 a 1992 e do curso de Grafia Braille pelo Ministério da Educação
em 2002. Participou da pesquisa para Unificação da Simbologia Matemática em Braille nos Países Ibero-americanos
(1973-1974), bem como integrou comissões diversas com tema na área da deficiência visual.
3 Especialista em Magistério para Alunos com Múltiplas Deficiências (Uerj), em Psicologia Escolar/Educacional pelo
Conselho Regional de Psicologia e em Psicologia Clínica (UFRJ). Foi psicóloga do IBC desde 1983, atuando nas áreas
escolar e de reabilitação, e coordenadora editorial da revista Benjamin Constant de janeiro de 2003 a dezembro de
2007.
4 Mestranda em Educação pela Unesa, graduada em Letras Português-Literaturas/Licenciaturas pela UFRJ (1983),
especialista em Educação Especial pela Unirio (1999), professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IBC desde
1984. Atua como docente e supervisora nos cursos de formação continuada para professores na área da deficiência
visual do IBC e, a partir de 2012 até os dias atuais, coordena o curso de pós-graduação lato sensu, uma parceria entre
o IBC e o Instituto Superior de Educação (Iserj): “O processo de letramento e alfabetização da criança com deficiência
visual, cega ou com baixa visão da Educação Infantil ao 1o ano do Ensino Fundamental”.
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Depois deste quadro, aliás toscamente desenhado, que governo não invejará a
glória de fundar um semelhante estabelecimento? Quanto a nós, devemos espe-
rar tudo do grande Imperador que felizmente nos rege, e dos ilustrados conse-
lheiros da sua coroa; nós conhecemos bem de perto sua bondade para duvidar
um só momento de que ele deixe de acolher com entusiasmo, e de dar sua alta e
munificente proteção a um projeto que a nada menos tende do que a restituir,
por assim dizer, à existência, uma grande porção de seus súditos.
Rio de Janeiro, 20 de maio de 1851.
O Tradutor

Trecho final do prefácio da tradução feita por José Alvares de Azevedo da obra O
Instituto dos Meninos Cegos de Paris, sua historia, e seu methodo de ensino, por J. Guadet,
Typographia F. de Paula Brito, Rio de Janeiro, 1851.

José Alvares de Azevedo escrevera essas palavras depois de haver demonstrado
perante o imperador d. Pedro II os processos de leitura e escrita em braille que aprendera
no Instituto de Paris, ouvindo de Sua Majestade as palavras: “A cegueira já quase não é
uma desgraça.”

Talvez bastasse ao rapaz de 17 anos, chegado da França em 14 de dezembro de
1850 após seis anos de estudos, readaptar-se à vida do Rio de Janeiro, continuar lecionan-

do história na escola para alunos viden-
tes do barão de Tautphoeuse, aplicar-se
a seus estudos prediletos de geografia
e história, ensinar o braille a algumas
pessoas cegas e desfrutar de sua mora-
dia na praia de Botafogo, local elegan-
te à época. Mas fora impulsionado por
um sublime ideal, que, associado à for-
ça de vontade, ao trabalho obstinado e
à ajuda dos que nele acreditavam, fez
com que se tornasse o “patrono da edu-
cação dos cegos no Brasil”, segundo Edi-
son Ribeiro Lemos.
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José Alvares de Azevedo nasceu cego no Rio de Janeiro em 8 de abril de 1834. Aos
10 anos de idade, em 1844, foi estudar no Instituto dos Meninos Cegos de Paris, onde
permaneceu por seis anos. Vale ressaltar que o processo de pontos salientes do professor
Louis Braille já havia superado, em certa medida, as resistências a ele opostas pelos profis-
sionais videntes da instituição.

Para a consecução de seu grande compromisso de vida, ao chegar ao Brasil de-
senvolveu intensas atividades: ensinou o Sistema Braille a outras pessoas cegas, escreveu
artigos sobre a realidade da situação dos indivíduos cegos para jornais, especialmente o
Diário do Rio de Janeiro, publicou a tradução do livro ora referido e, associado a José Fran-
cisco Xavier Sigaud (1796-1856), médico da Câmara Imperial, tomou as primeiras iniciati-
vas burocráticas, requerendo ao governo autorização para a fundação de uma escola nos
moldes da de Paris. Visitou locais prováveis para sua instalação, além de realizar outras
ações necessárias, com apoio do ministro de Estado e secretário dos Negócios do Império,
Luiz Pedreira do Couto Ferraz (barão do Bom Retiro, 1818-1886).

Ainda em plena juventude e no exercício de intensa atividade, Azevedo foi aco-
metido por um mal insidioso e faleceu aos 19 anos, no dia 17 de março de 1854.

O sonho de José Alvares de Azevedo materializou-se, exatamente, seis meses após
sua morte, no dia 17 de setembro de 1854, com a instalação do Imperial Instituto dos
Meninos Cegos, hoje Instituto Benjamin Constant (IBC).

A primeira escola para cegos da América Latina nascia, oficializando no Brasil o
“processo” ou “método” de escrita em pontos salientes de Louis Braille. O regulamento do
Instituto estabelecia, em seu artigo 33: “Seguir-se-á no Instituto, até nova ordem do Go-
verno, o método de pontos salientes de Mr. Louis Braille, adotado pelo Instituto de Paris.”

Os fatos apontados e as datas consideradas permitem que sejam estabelecidas
as seguintes afirmações:

1. Azevedo conheceu Louis Braille e pode ter sido seu aluno, ou mantido com ele rela-
ções cordiais.

2. O Sistema Braille chegou ao Brasil dois anos antes do falecimento de seu inventor, ocor-
rido em 1852.

3. A adoção oficial em nosso país se deu no mesmo ano em que a França tornou oficial o
uso do Sistema Braille: 1854.

4. O Brasil foi o primeiro país das Américas a utilizar exclusivamente o Sistema Braille,
dado que as escolas preexistentes nos Estados Unidos adotavam processos de escrita
em relevo linear, como o Boston Line Type, predominantemente.
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O Instituto utilizou, de início, os materiais doados em maio de 1854 pelo sr. Manoel
Alvares de Azevedo, ou seja, livros, mapas, dispositivos de escrita do filho desaparecido, além
daqueles que haviam sido previamente importados para o funcionamento da escola.

Fato digno de ser destacado é o de que, ainda em 1854, a imprensa do Instituto
de Paris editava o primeiro livro em língua estrangeira no Sistema Braille. Trata-se de um
livro de leitura em língua portuguesa com 76 páginas: Método de leitura em português (Mé-
thode de lecture portugaise). Assinale-se que os custos totais da edição, inclusive a fundi-
ção dos tipos metálicos necessários, foram sustentados com recursos pessoais do
imperador d. Pedro II.

As demandas da escola exigiam livros em braille. Inicialmente, tentou-se a impor-
tação de obras já traduzidas e impressas no Instituto de Paris. Dificuldades na tradução,
retardo de chegada do material e outros inconvenientes desaconselhavam a continuida-
de dessa política. Por iniciativa do diretor do Instituto, dr. Claudio Luiz da Costa (1798-
1869), foram treinados cinco aprendizes cegos em uma oficina tipográfica e contratado
um mestre em composição e impressão. Assim, foi instalada em 14 de agosto de 1857 a
oficina tipográfica do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, com tipos braille importados
da França, a que se acresciam os 500 tipos metálicos já doados pelo aluno e repetidor
Carlos Henrique Soares. Observe-se que o processo tipográfico podia ser aplicado em
apenas uma face do papel. Anos depois, foi também criada uma oficina de encadernação,
com aproveitamento de estudantes cegos.

A primeira obra aqui
transcrita foi a História cronológi-
ca do Imperial Instituto dos Meni-
nos Cegos (1863), em três volu-
mes, autêntico relatório dos
primeiros anos da instituição por
Claudio Luiz da Costa. A Consti-
tuição política do império do Bra-
sil foi transcrita em 1865, em vo-
lume único, com 86 páginas. O
IBC mantém ainda hoje, em seu
museu, uma cópia dessa rara pu-
blicação.

No século XIX, diversos
livros em francês foram importa-
dos para matérias específicas: li-
teratura, história, matemática,
música e outras.
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Constitutição política do Império do Brasil, 1865.
Fonte: Acervo IBC.
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Outro brasileiro cego, ex-aluno do Instituto de Paris, João Pinheiro de Carvalho,
chegou ao Brasil ainda jovem e foi nomeado repetidor de primeiras letras em 1858,  atuan-
do também como mestre da oficina de encadernação, emprestando ainda valiosa colabo-
ração na oficina tipográfica por sua invulgar habilidade manual.

Praticava-se, intensamente, a cópia dos textos em reglettes. Havia estudantes trei-
nados que liam com a mão esquerda e, simultaneamente, copiavam com a mão direita,
em escrita contínua. Os livros em braille eram altamente valorizados, e não raro bons alu-
nos eram premiados com obras transcritas nesse sistema.

Exemplo de leitura e escrita simultâneas.

O Regulamento de 1890 criou o cargo de ditante-copista para ser ocupado por um
profissional, com status de professor, cujas atribuições eram, entre outras: ditar a alunos,
repetidores e aspirantes ao magistério, designados pelo diretor, obras impressas ou manus-
critas em caracteres comuns, para que eles as escrevessem em braille. Os trabalhos transcri-
tos destinavam-se à biblioteca do Instituto. Um ou mais exemplares eram copiados e
encaminhados à impressão tipográfica, para posterior uso dos alunos e dos professores ce-
gos. Cabia, também, ao ditante-copista corrigir os erros cometidos pelos alunos e auxiliar,
como revisor, em todos os trabalhos da tipografia, sempre que determinado pela Direção.
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Até a década de
1930, a produção de tex-
tos em braille no Instituto
baseou-se nos processos
anteriormente citados (có-
pia manual de textos e im-
pressão tipográfica), com
o acréscimo, no início do
século XX, da utilização
das máquinas braille im-
portadas, que, com seis
teclas e um espacejador,
permitem alcançar grande
velocidade na escrita.

A Tipografia do Instituto foi transformada em Seção Braille no ano 1939 e já nessa
época dispunha de máquinas de estereotipia importadas, que produziam os pontos em
matrizes de metal (cobre, zinco, alumínio) para posterior reprodução em ambas as faces
do papel. Hélio Bezerra do Amaral (1914-1958) foi seu primeiro chefe (1939-1949) e esta-
beleceu as bases de sua organização e rotinas de trabalho, obedecidas, inclusive, depois
da criação da Imprensa Braille.

Máquinas de estereotipia braille do início do século XX.
Fonte: Acervo IBC.
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Máquina de datilografia dinamarquesa Anderson & Sorensen.
Fonte: Acervo IBC.
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O Regimento de 1943 criou a Imprensa Braille, logo instalada em prédio exclusi-
vo, segundo projeto elaborado por José Espínola Veiga, Hélio Bezerra do Amaral (cegos) e
Lebindo Vieira. Em 1945, os equipamentos foram transferidos do edifício principal para o
novo prédio, e a Imprensa contava com profissionais admitidos por concurso público. Sete
máquinas de estereotipia, prensas e materiais para encadernação garantiam a qualidade
do livro produzido, sob o empenho de profissionais competentes. Os livros didáticos edi-
tados em braille à época seguiam as diretrizes gerais do colégio padrão do Brasil: o Colé-
gio Pedro II. Empregavam-se no ensino do IBC os compêndios dos catedráticos daquela
escola na maioria das disciplinas. Walter Boschiglia (1919-2002), ex-aluno do IBC, foi chefe
da Imprensa Braille de 1953 a 1985, com atuação marcante por sua extrema dedicação ao
trabalho e domínio competente das várias modalidades de aplicação do Sistema Braille.
Representou o Instituto em diferentes eventos de nível nacional e internacional referen-
tes ao Sistema.

Em 1942, foi lançada a primeira revista em braille do Brasil: a Revista Brasileira para
Cegos (RBC) e, em 1959, a revista infantojuvenil Pontinhos, ambas ainda em circulação com
tiragens de aproximadamente 3 mil exemplares cada uma, distribuídas no Brasil e no ex-
terior. Essas duas publicações constituem-se em valiosos instrumentos de informação e
estimulação à leitura em braille.

Revistas RBC e Pontinhos.
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Por força da Portaria no 504, de 17 de setembro de 1949, do ministro de Estado da
Educação e Saúde, o Instituto recebeu a incumbência da distribuição gratuita de livros em
braille para todo o país, alcançando marcante dimensão nacional e mesmo internacional,
o que se verifica até o presente (2009).

As antigas máquinas de estereotipia (quatro francesas e três inglesas), depois de
cerca de 40 anos de funcionamento, foram desativadas e substituídas, em 1983, por três
máquinas de estereotipia alemãs, da fábrica Marburg, com dispositivos para serem aco-
pladas a computadores.

Máquina de estereotipia da fábrica Marburg.

A produção de braille em máquinas matriciais computadorizadas teve início no
IBC no ano 1993, com a importação de três impressoras diretamente da fábrica Thiel, na
Alemanha, com financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE).
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Impressoras braille computadorizadas Bax-10.

Na última década (1999-2009), a produção de livros e textos em braille no IBC
teve um significativo avanço. Com a soma de esforços do FNDE/MEC/Seesp, o IBC inte-
grou-se ao Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD) e também ao Programa Nacio-
nal Biblioteca na Escola (PNBE), atendendo a uma demanda nacional de alunos cegos, do
Ensino Fundamental, matriculados nas escolas públicas.

Os investimentos realizados na Divisão de Imprensa Braille (DIB) ao longo desse
período foram bastante expressivos, podendo-se destacar a criação do programa Braille
Fácil, a aquisição de equipamentos de última geração que modernizaram o parque gráfi-
co, a reforma do prédio e a capacitação e contratação de profissionais.

O programa Braille Fácil foi criado entre os anos 1998 e 2000 pelo professor da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) José Antonio dos Santos Borges e seu assis-
tente Geraldo José Chagas Júnior. Trata-se de um editor de texto integrado a um mecanis-
mo automatizado de transcrição braille. Desde sua criação, o Braille Fácil vem passando
por frequentes atualizações. A versão mais recente, a 3.4, elaborada entre os anos 2008 e
2009, traz compatibilidade com outros novos programas, como o Musibraille, para trans-
crição de partituras musicais, e o Monet, que gera arquivos com representações gráficas
para serem reproduzidos em impressoras braille computadorizadas. O programa Braille
Fácil foi elaborado com recursos do FNDE e é registrado oficialmente em nome do IBC.

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 20, edição especial, p. 29-47, nov. 2014

O Instituto Benjamin Constant e o Sistema Braille

BConstant#edEsp2014_FINAL.pmd 12/12/2014, 08:4037



38

Benjamin Constant

Em 2007, a DIB teve seu prédio reformado e ampliado. Desde então, nele passou
a funcionar a direção do Departamento Técnico Especializado (DTE), ao qual a DIB está
subordinada, e, ainda, duas divisões do referido Departamento: a Divisão de Pesquisa,
Documentação e Informação (DDI) e a Divisão de Pesquisa e Produção de Materiais Espe-
cializados (DPME).

Inauguração das novas instalações da Imprensa Braille do IBC
pelo ministro da Educação Fernando Haddad em 2007.

As novas instalações foram planejadas de acordo com o maquinário necessário à
produção braille e à produção de impressos para baixa visão. Dentre os equipamentos
adquiridos, podem-se destacar: duas estereotipias PED 30 para a impressão de matrizes
em alumínio; duas impressoras Heidelberg adaptadas; duas guilhotinas automáticas; uma
empacotadora térmica; uma grampeadeira, duas perfuradoras elétricas de papéis; uma
offset; scanners; computadores e 15 impressoras braille computadorizadas — Braille Ex-
press 150, Juliet Pro 60 e Basic D.
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Offset adaptada para impressão braille.

Ilha de impressão braille computadorizada.
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Máquina de estereotipia braille PED-30.

A produção braille no IBC, por se tratar de um trabalho específico, necessita de
profissionais qualificados na área, tanto para o processo de produção quanto para a ma-
nutenção de equipamentos. Atualmente, os recursos humanos especializados que fazem
parte do processo de produção na DIB são: adaptadores de textos, transcritores, revisores,
impressores e encadernadores, que estão sempre participando de programas de capaci-
tação e atualização. Quanto aos cuidados com os equipamentos, conta-se com um profis-
sional especializado na manutenção preventiva de máquinas para produção braille.

O processo de editoração de textos em braille na DIB consiste nas seguintes eta-
pas: adaptação, transcrição e revisão. A etapa de adaptação é realizada por professores
especializados da instituição, que analisam a obra a ser transcrita e adaptam figuras, gráfi-
cos, mapas, esquemas e outras formas de linguagem visuais de acordo com as peculiari-
dades do Sistema Braille. Em seguida, a transcrição é realizada, por meio de software
específico (no IBC utiliza-se o Braille Fácil), por profissionais capacitados nas modalidades
de aplicação do Sistema Braille. A revisão é feita por profissionais qualificados na área,
usuários do Sistema Braille. Cabe ressaltar a importância do trabalho de um consultor braille
junto a essa equipe. Ele garante o padrão de qualidade técnica da editoração dos textos
produzidos e a aplicação correta das normas técnicas e grafias braille específicas.
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Transcritor e revisora.

O comprometimento do IBC com a produção, o ensino, a divulgação e a va-
lorização do Sistema Braille no Brasil é, historicamente, incontestável. Desde 1999, o
Instituto marca mais uma vez esse compromisso, participando, com seus profissio-
nais, da constituição da Comissão Brasileira do Braille (CBB/MEC/Seesp), bem como
de grupos de trabalho a ela ligados. Essa Comissão elaborou documentos que nor-
teiam a aplicação desse Sistema nas diferentes áreas do conhecimento e que são
indispensáveis para a transcrição de obras didáticas e de temas específicos. São eles:
Grafia braille para a língua portuguesa, Normas técnicas para produção de textos em
braille, Grafia química braille para uso no Brasil, Grafia braille para informática, Este-
nografia braille para a língua portuguesa, Código matemático unificado para a língua
portuguesa (tradução e adaptação) e Manual internacional de musicografia braille (tra-
dução). Alguns desses documentos foram elaborados em conjunto com a Comissão
Braille de Portugal.
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Documentos elaborados pela CBB impressos em braille e tinta.

Em todas as etapas do Ensino Fundamental no IBC, os alunos cegos são estimula-
dos a ler e a escrever no Sistema Braille. Livros didáticos e de literatura, textos diversos,
apostilas e provas são transcritos nesse Sistema, propiciando a essas crianças e jovens o
contato com a linguagem escrita.

A partir de 1944, com a reabertura do Instituto após seu fechamento para obras
de ampliação em 1937, foram instaladas as Classes de Conservação da Visão, no antigo
Curso Primário, que utilizavam o sistema de escrita ampliado para os alunos amblíopes,
termo usado na época para referir-se à baixa visão. Até então, no educandário do IBC, não
existia atendimento especial para os estudantes que tivessem resíduo visual, e o Sistema
Braille era usado por todos.

Nas atividades pedagógicas desenvolvidas pela Divisão de Ensino (DEN), as crian-
ças cegas começam a familiarizar-se com o Sistema Braille, de forma lúdica, desde a pré-
escola. Quando alcançam a etapa de alfabetização, utilizam vários recursos didáticos e
materiais adaptados, bem como exercitam a área psicomotora, o que favorece a aprendi-
zagem do Sistema.
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Aluno do 1o ano do Ensino Fundamental.

Sala de aula do Ensino Fundamental.
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O domínio da leitura e escrita braille

é de incomensurável valor para o sucesso aca-

dêmico desses alunos, já que o Sistema é em-

pregado em todas as disciplinas segundo as

aplicações específicas do braille para cada

uma delas.

O ensino do Sistema faz parte tam-

bém do programa de reabilitação do IBC reali-

zado na Divisão de Reabilitação e Preparação

para o Trabalho e Encaminhamento Profissio-

nal (DRT). Essa atividade visa a propiciar a rein-

tegração nas atividades culturais, profissionais

e cotidianas das pessoas que perderam a vi-

são na idade adulta.

Ensino do Sistema Braille para reabilitandos.
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Desde 1947, o Instituto promove a divulgação e o ensino do Sistema Braille por
meio de seus cursos de qualificação de professores com abrangência nacional. Atualmen-
te, os cursos realizados são de responsabilidade da Divisão de Capacitação de Recursos
Humanos (DCRH), recebendo docentes oriundos das diversas regiões do Brasil e até mes-
mo de outros países de língua oficial portuguesa. Essa Divisão realiza, também, cursos de
braille para profissionais da área de produção.

Aula de Técnicas de Leitura e Escrita no Sistema Braille
do Curso de Qualificação de Professores.

Visando a uma maior proximidade da família na vida acadêmica dos alunos e no
processo de reintegração dos reabilitandos, o IBC, por meio da DCRH, oferece, ainda, cur-
so de Técnicas de Leitura e de Escrita no Sistema Braille para pais, responsáveis e familiares,
do qual podem participar voluntários e outras pessoas interessadas.

O acesso ao conhecimento, à leitura e à informação é promovido, também, pela
Biblioteca Louis Braille, subordinada à Divisão de Atividades Culturais e de Lazer (DAL),
cujo público-alvo é o deficiente visual, sejam alunos, reabilitandos, ex-alunos de diferen-
tes níveis de escolaridade e profissionais diversos.
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Pode-se dizer que a criação dessa Biblioteca tem a idade do Instituto, uma vez
que, após o falecimento de José Alvares de Azevedo, seu pai doou seus livros para o Impe-
rial Instituto dos Meninos Cegos.

A Biblioteca Louis Braille possui três acervos distintos: um com livros em braille,
outro no sistema comum de escrita e um terceiro em áudio. O acervo em braille conta com
títulos de diferentes áreas de conhecimento, como: literatura nacional e estrangeira, filo-
sofia, direito, sociologia, entre outras. Os livros no sistema comum de escrita são lidos pe-
los ledores, voluntários que se inscrevem para colaborar com o usuário com deficiência
visual. Para atender de forma mais abrangente às necessidades de seu público-alvo, foi
criada a Audioteca que conta com títulos em CD e em fita cassete.

Fachada da Biblioteca Louis Braille e sala do acervo de livros em braille.

A Biblioteca disponibiliza materiais específicos e programas de informática (Dos-
Vox, JAWS, Virtual Vision e outros) que auxiliam na pesquisa realizada pelo usuário cego e
promovem sua autonomia. Desses materiais, podem-se destacar: reglete e punção; má-
quinas de datilografia braille; impressora braille computadorizada e display braille (linha
braille), equipamento que, conectado a um computador, interpreta os sinais da tela, fa-
zendo com que sua linha de pontos em relevo se destaque ou desapareça, formando os
caracteres braille, permitindo, assim, a leitura tátil.
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Linha braille.

Bicentenário de Louis Braille, 200 anos do homem de vida simples e modesta que
transformou as existências dos que não veem em toda a face do planeta. Desses dois sé-
culos, o IBC participa por 155 anos, desde sua ação pioneira, iniciada em 1854. Graças ao
Sistema Braille, revelou à sociedade brasileira os talentos de cidadãos cegos que se inte-
graram efetivamente na vida social do século XIX, abrindo caminhos, derrubando precon-
ceitos, forjando as bases do futuro de que hoje desfrutamos. O IBC e o Sistema Braille se
associam historicamente nas lutas e conquistas que dignificam os cidadãos cegos brasi-
leiros. A experiência secular confere à instituição pioneira do Brasil e ao Sistema — “meio
natural de leitura das pessoas cegas” — as condições para se modernizarem nesta era de
contínua evolução técnica e científica.
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O processo de adaptação de livros didáticos
e paradidáticos na inclusão de alunos cegos

em escolas especiais e inclusivas1

Allan Paulo Moreira dos Santos2

Fernando da Costa Ferreira3

Hylea de Camargo Vale4

Maria Luzia do Livramento5

Maristela Dalmolin6

Paula Marcia Barbosa7
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2 Licenciado, mestre e doutor em Ciências Biológicas. E-mail: allansantos@ibc.gov.br
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6 Graduada em Letras, com pós-graduação em Administração Escolar, atualmente mestranda de Memória Social, es-
pecialista em Deficiência Visual desde 1994. E-mail: maristeladalmolin@ibc.gov.br
7 Graduada em Matemática, com pós-graduação em Docência Superior, especialista na área da deficiência visual
desde 1982, coordenadora de Adaptação. E-mail: paulamarciabarbosa@ibc.gov.br

1. Introdução

A Política Nacional de Educação Especial segue o caminho dos interesses da soci-
edade em busca de uma educação de qualidade para todos. A educação inclusiva é uma
ação política, cultural, social e pedagógica. Fundamentada na concepção de direitos hu-
manos, volta-se para o direito de todos os alunos terem as mesmas oportunidades diante
do processo de ensino e aprendizagem, no âmbito educacional e na vida.

As dificuldades evidenciadas nos sistemas de ensino mostram a importância de ir
de encontro às práticas discriminatórias e criar formas de superá-las. Sob a perspectiva da
inclusão, assume-se um posicionamento diante do papel da escola na superação da ex-
clusão educacional. Na busca de atender às necessidades básicas da educação para todos,
o governo instituiu atos normativos e suscitou algumas discussões.

Para delimitar tais acontecimentos e garantir a objetividade, registram-se, crono-
logicamente, os de maior relevância para a construção deste trabalho, a saber: a Confe-
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rência Mundial sobre Educação para Todos (1990); a Política Nacional de Educação Especi-
al (1994); a Declaração de Salamanca (1994); a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) (1996); a Lei
no 7.853/1989, regulamentada pelo Decreto no 3.298/1999; o Plano Nacional de Educação
(PNE), Lei no 10.172/2001; a implementação do Programa Educação Inclusiva: Direito à Di-
versidade, pelo Ministério da Educação (MEC) (2003); a edição do Decreto no 5.296, conhe-
cido como Decreto da Acessibilidade, regulamentando a Lei no 10.098/2000 (dezembro de
2004); a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006), aprovada pela
ONU; o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) (2007); o Plano Na-
cional de Educação (PNE), Projeto de Lei no 8035 (BRASIL, 2008).

É importante mencionar que o Instituto Benjamin Constant (IBC) compreende,
entre outros espaços, uma escola especializada para alunos com deficiência visual. O Pro-
jeto de Lei no 8.035 trata do PNE para o decênio 2011-2024, no qual se insere a Meta 4, que
apresenta a educação especial “preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 2010;
grifo nosso). O termo preferencialmente expande a possibilidade de o atendimento espe-
cializado não estar restrito à escola regular/inclusiva; e o conceito de preferência está inse-
rido no campo da subjetividade, logo atrelado às escolhas dos responsáveis de acordo
com a necessidade específica de cada criança/adolescente. Nesse ponto, vale esclarecer
que as escolas especiais participam do processo de inclusão ao trabalhar as especificida-
des de cada um, preparando essas pessoas para inclusão em diferentes espaços educaci-
onais e sociais para que possam, assim, ter as mesmas informações e conhecimentos
necessários para interagir, relacionar-se e adquirir novos saberes e fazeres.

Para atender à política de inclusão do governo federal, o MEC e o IBC iniciaram,
em 1999, um convênio para viabilizar a distribuição de livros didáticos e paradidáticos em
braille para alunos cegos incluídos nas escolas regulares. O processo de adaptação, pelo
qual um livro em tinta é adaptado ao Sistema Braille, é o tema principal do presente traba-
lho, e os detalhes desse processo serão explicitados nas seções a seguir.

Este trabalho foi desenvolvido pelos professores que hoje compõem a equipe de
Adaptação de Livros Didáticos e Paradidáticos do IBC, docentes de diferentes disciplinas,
especializados em deficiência visual, e um professor cego, que atua como consultor. O
principal objetivo é apresentar o processo de adaptação como ferramenta para inclusão.
Além disso, busca-se apontar os critérios para adaptação; propor uma sistematização para
o processo de adaptação de livros didáticos e paradidáticos; e representar a adaptação de
uma imagem, seguindo esta sequência: (1) imagem; (2) representação da imagem por meio
do programa Braille Fácil; (3) resultado da imagem na simbologia braille (apresentado em
braille negro).

O processo de adaptação de livros didáticos e paradidáticos na inclusão de alunos cegos...
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2. Histórico

Os chamados símbolos universais do Sistema Braille representam não só as letras
do alfabeto, mas também os sinais de pontuação, números, notações musicais e científi-
cas, enfim, tudo o que se utiliza na grafia comum, sendo, ainda, de extraordinária univer-
salidade.

A evolução técnica e científica deu origem a novos símbolos, outros foram modi-
ficados, o que provocou estudos e tentativas de unificação da codificação braille, inviabi-
lizada pela divergência acentuada entre os códigos.

Diante dessa falta de padronização, o MEC instituiu, pela Portaria no 319, de 26 de
fevereiro de 1999, a Comissão Brasileira de Braille (CBB). Com essa Comissão, o governo
federal visava a uma política que estabelece as diretrizes e normas para o uso, o ensino, a
produção e a difusão do Sistema Braille, aplicada à língua portuguesa, à matemática e a
outras ciências, à música e à informática; ao contato com comissões de braille de outros
países; e à constante evolução técnico-científica. O papel dessa Comissão é colocar em
prática a política de diretrizes e normas estabelecidas pelo governo federal.

Para atender a uma de suas competências, a padronização dos textos em braille,
a CBB elaborou o documento Normas técnicas para a produção de textos em braille, que
busca:

Padronizar as formas de aplicação do Sistema Braille para que os livros produzi-
dos por meio desse sistema de escrita continuem sendo o principal instrumento
de educação para as pessoas cegas no Brasil; oferecer aos proûssionais que pro-
duzem livros em braille orientações técnicas que tornem mais simples suas tare-
fas de adaptar, transcrever e revisar, especialmente os livros didáticos; permitir
que os livros didáticos em braille possam, tanto quanto possível, transmitir aos
alunos cegos as mesmas informações e experiências que os livros didáticos em
tinta transmitem aos demais alunos. (LEMOS et al., 2006, p. 11)

Essas normas técnicas cumprem o papel de organizar o processo de elaboração
de um livro em braille e orientar o trabalho de transcrição para se alcançar um livro braille
de qualidade.

3. Convênio IBC/MEC (PNLD)

Com o Decreto no 91.542, de 19 de agosto de 1985, cria-se o Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD). Embora o Programa existisse com outros nomes anteriormente,
é a partir dessa data que passam a vigorar: (1) a indicação do livro didático pelos professo-
res; (2) o reúso do livro, com aprimoramento de sua produção; (3) a oferta do livro aos
alunos do 1o e 2o anos; (4) o fim da participação financeira dos estados. Em 1997, com a
transferência da responsabilidade integral de execução para o Fundo Nacional de Desenvol-
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vimento da Educação (FNDE), o Programa é ampliado e passa a atender a todos os anos e
disciplinas do Ensino Fundamental da rede pública. Contudo, apenas em 1999, com con-
vênio firmado entre o FNDE e o IBC, 20 livros didáticos foram adaptados e transcritos para
atender, de forma experimental, alunos cegos matriculados na rede regular de ensino.
Essa experiência evidenciou alguns obstáculos, principalmente no que dizia respeito à
leitura e à escrita no Sistema Braille, uma vez que as normas da Grafia Braille para a Língua
Portuguesa seriam instituídas apenas em 2002 (Portaria no 2.678).

Com a ampliação do Programa do Livro Didático em braille, a quantidade de tra-
balho cresceu, e tornou-se necessário o uso de uma ferramenta automática para a trans-
crição dos textos em braille. Nesse contexto, foi desenvolvido pelo Núcleo de Computação
Eletrônica da UFRJ (NCE/UFRJ), em parceria com o IBC, o programa computacional deno-
minado Braille Fácil. Pela facilidade de uso, similar a um editor de textos, e praticidade,
permitindo a visualização do texto em braille, o Braille Fácil foi rapidamente inserido no
processo de produção dos livros didáticos e paradidáticos no IBC.

No ano 2000, usando o programa Braille Fácil, o IBC incluiu 90 títulos de livros
didáticos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, adaptados, transcritos e impressos em
braille, atendendo 543 alunos em 350 escolas públicas. Por causa da alta demanda, foram
necessárias a ampliação e a modernização da Imprensa Braille do IBC, setor responsável
pela distribuição dos livros impressos no Sistema Braille, realizada nos anos 2002 a 2004,
com fundos provenientes do FNDE. Dessa forma, em 2003, juntamente com a Fundação
Dorina Nowill, o IBC produziu 6.924 livros em braille de 128 títulos, abrangendo todo o
Ensino Fundamental. Além dos livros didáticos, a partir desse ano, o programa passou a
incluir também livros paradidáticos, somando mais 70 títulos em braille. Nesse ano, foram
atendidos 3.717 alunos em 2.128 escolas regulares em todo o país (BRASIL, 2005). Contu-
do, ainda há uma grande defasagem na chegada dos livros em braille nas escolas quando
comparados aos livros produzidos em tinta. Após a escolha dos títulos a serem transcritos,
é necessário um longo processo para que o livro seja passado para o Sistema Braille sem
haver prejuízos a seu conteúdo ou a seu entendimento por parte dos alunos cegos.

Para suprir essa lacuna, os títulos foram repassados em formato magnético para
os Centros de Apoio para Atendimento às Pessoas com Deficiência (CAPs), os quais proce-
diam à impressão em braille.

Assim, vem sendo possível que a grande quantidade de texto possa efetivamen-
te ser transcrita para o Sistema Braille. Além de facultar a inserção de textos, o Braille Fácil
também permitiu, de forma mais simples, a inclusão de tabelas e representações de dese-
nhos simplificados usando o próprio Sistema Braille. Dessa forma, além de contribuir para
a viabilização do processo de transcrição dos livros didáticos, também possibilitou ao alu-
no cego ter acesso, de forma integral, ao mesmo conteúdo presente nos livros impressos
em tinta.

O processo de adaptação de livros didáticos e paradidáticos na inclusão de alunos cegos...
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4. A adaptação de livros didáticos e paradidáticos

O livro didático constitui-se em uma das principais ferramentas utilizadas no pro-

cesso de ensino e aprendizagem, sendo um valioso recurso que auxilia alunos e professo-

res na construção do conhecimento. Entretanto, no caso do educando cego, uma questão

se faz presente: como criar condições para que ele não deixe de ter um recurso de tama-

nha importância a seu alcance? Engana-se quem pensa que a adaptação de livros em tinta

para o Sistema Braille seja um processo recente.

4.1. O processo de adaptação de livros didáticos e paradidáticos

O primeiro livro transcrito e adaptado de que se tem notícia, a Gramática das gra-

máticas, de 1827, foi elaborado na França, terra natal de Louis Braille (1809-1852), criador

do sistema que leva seu sobrenome. A impressão de livros em braille teve início 20 anos

depois, e em 1856, com recursos doados por d. Pedro II, foi publicada em português a

primeira obra em uma língua que não fosse o francês (um livro de leitura), sendo nosso

país reconhecido como o primeiro do continente americano a adotar o Sistema Braille (DE

LA TORRE, 2012, p. 3-4). Ainda de acordo com a autora, ao tratar do caso brasileiro, apesar

de as medidas inclusivas relacionadas com pessoas cegas e com baixa visão terem se inici-

ado em 1854, com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos (atual Instituto Ben-

jamin Constant), somente em 1945, com a Portaria no 552, de 13 de novembro, o Sistema

Braille foi oficializado no Brasil.

Para melhor compreensão do leitor, segue uma apresentação do processo que

envolve a adaptação. Ao contrário do senso comum, a produção de livros didáticos e para-

didáticos não se limita à simples transcrição para o Sistema Braille do conteúdo presente

nesses livros. Trata-se, na verdade, de um longo processo (que pode durar alguns meses) e

que envolve cinco etapas antes de sua distribuição para todo o território nacional: adapta-

ção, transcrição, revisão, impressão e encadernação. A fim de respeitar o espaço destinado

à produção do presente trabalho, o recorte recairá apenas na primeira etapa desse pro-

cesso: a adaptação.

De acordo com a Grafia Braille para a Língua Portuguesa (BRASIL, 2006), a adapta-

ção de livros a serem transcritos para o Sistema Braille consiste no “processo referente às

adequações e ajustes prévios que devem ser feitos num texto, antes de sua transcrição,

considerando as características do conteúdo e as especiûcidades da leitura tátil” (p. 86).
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Tendo como público-alvo (mas não necessariamente o único) o aluno cego ma-

triculado em escolas regulares e especiais da rede pública de ensino, a equipe responsável

pela adaptação é composta por uma coordenadora, professora de matemática, e cinco

professores das seguintes disciplinas: duas de língua portuguesa, um de geografia, um de

ciências e uma de técnicas em escrita e leitura no Sistema Braille, cega, que atua como

consultora, ou seja, um “profissional especialista que domina com profundidade diferen-

tes modalidades de aplicação do Sistema Braille, funcionando como orientador em traba-

lhos de adaptação, transcrição e revisão braille” (BRASIL, 2006, p. 88). O profissional que

lida com essa etapa da produção de livros deve possuir, além do conhecimento do Siste-

ma Braille, os seguintes saberes: Grafia Braille para a Língua Portuguesa; Normas Técnicas

para a Produção de Textos em Braille; Código Matemático Unificado (CMU). O papel do

adaptador é de grande responsabilidade, pois é por meio de seu olhar interpretativo, de

suas descrições e das representações grafotáteis que será possível aos que não enxergam

o acesso aos conteúdos a serem trabalhados. Cabe a ele analisar, selecionar, interpretar,

descrever e representar graficamente todo o conteúdo a ser adaptado.

Para que o trabalho de adaptação alcance o melhor resultado, são seguidas as

Normas Técnicas para a Produção de Textos em Braille (BRASIL, 2002), que sugerem ao

professor-adaptador obedecer a algumas recomendações: ao receber o livro, realizar

uma leitura cuidadosa de toda a obra, mesmo que apenas uma parte dela tenha de ser

adaptada; respeitar ao máximo o texto original, sempre com a preocupação de não alte-

rar o conteúdo proposto pelo autor, tomando como base seus conhecimentos de pro-

fessor-adaptador acerca da deficiência visual e do conteúdo da matéria do livro a ser

adaptado; evitar o uso desnecessário de sinais de maiúsculas, caixa-alta  e grifo nas pa-

lavras destacadas com cores e tamanhos diferentes encontradas no livro original, uma

vez que, além de dificultar a leitura, não produzem o mesmo efeito na obra adaptada;

considerar se a adaptação de todas as formas de representação contidas no livro didáti-

co (mapas, tabelas, esquemas etc.) é possível e, principalmente, necessária. Caso a des-

crição seja o melhor caminho, deve ser feita sempre de forma clara e objetiva.

Em situações especiais, pela total impossibilidade de sua representação em braille,

o texto sugerirá ao aluno uma consulta ao professor. Nesse caso, a frase “peça orientação

ao professor” ficará encerrada dentro de uma moldura padronizada, fácil de ser identificada

por qualquer pessoa.

O processo de adaptação de livros didáticos e paradidáticos na inclusão de alunos cegos...
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4.2. Principais desafios para os professores-adaptadores

Nós últimos anos, a equipe de Adaptação do IBC se deparou com desafios no que
diz respeito ao forte apelo à linguagem visual presente nos livros didáticos e paradidáti-
cos. A existência de fotos, gravuras, jogos, dobraduras, caça-palavras, tirinhas, cruzadinhas
e enigmas (apenas para citar alguns exemplos), apesar de extremamente positiva (e bem-
vinda) para os alunos videntes (como são designados os que enxergam), constituía-se em
um agente que dificultava a compreensão por parte daqueles que não enxergam.

Essa mudança na elaboração visual dos livros didáticos e paradidáticos deve-se,
principalmente, a um dos direcionamentos dados pelos Parâmetros Curriculares Nacio-
nais (PCNs), a contextualização. As situações comuns do cotidiano devem ser trazidas para
a sala de aula, visando a aproximar o aluno da realidade em que se insere, e isso torna mais
significativos os conteúdos apreendidos:  “A definição dos conteúdos a serem tratados
deve considerar o desenvolvimento de capacidades adequadas às características sociais,
culturais e econômicas, particulares de cada localidade” (BRASIL, 1997, p. 54).

Outro direcionamento dos PCNs que também influenciou a percepção visual dos
livros didáticos, principalmente, está voltado para o trabalho desenvolvido por meio da
multiplicidade de linguagens. O objetivo geral dos PCNs para o Ensino Fundamental é
“utilizar diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, plástica, corporal — como
meio para expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções da cul-
tura” (BRASIL, 1997, p. 48). Para alcançar esse objetivo, os livros didáticos recorrem a inú-
meros recursos gráficos de difícil compreensão para alunos cegos.

Para dar conta de tais desafios, a nova equipe de Adaptação do IBC vem desen-
volvendo um manual, baseado em apostilas elaboradas por professores-adaptadores nos
cursos de Adaptação no IBC (2006-2013), que visa a contemplar as mudanças em curso
relacionadas com a forma-conteúdo das obras destinadas aos alunos da rede pública de
ensino nos últimos anos.

Como exemplo de uma adaptação tal qual se pretende registrar no manual, apre-
senta-se uma imagem do livro Projeto Buriti: matemática, do 2o ano do Ensino Fundamen-
tal (MODERNA, 2011, p. 241). O enunciado é “observe o gráfico e complete com a altura
das crianças” (1). Para a criança cega ter acesso à mesma informação dos demais colegas, a
adaptação da imagem é fundamental. Em primeiro lugar, elabora-se uma legenda em ra-
zão da formatação do livro em braille e também para haver mais objetividade na informa-
ção repassada ao aluno cego. Com o programa Braille Fácil, é possível adaptar a ilustração
utilizando caracteres que, organizados em determinada disposição, “adaptam-se” à forma
original, no caso, o gráfico (2). Após a impressão em braille, a criança cega identificará o
gráfico por meio da leitura tátil (3).

BConstant#edEsp2014_FINAL.pmd 12/12/2014, 08:4054



55

(1)

(3)

Gráfico “Altura das crianças” adaptado, seguido de legenda.

Legenda:
Eixo vertical: Altura em centímetros.
Eixo horizontal: Criança.
B: Beatriz.
E: Eduardo.
G: Gabriela.
R: Rafael.

(2)

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 20, edição especial, p. 48-57, nov. 2014
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5. Considerações finais

A política educacional inclusiva propõe-se organizar o acesso à educação a fim
de atender às necessidades educacionais especiais de todos os alunos. A garantia dessa
acessibilidade ocorre por meio de uma educação voltada para a valorização das especifici-
dades de cada indivíduo, reconhecendo-se de que maneira a aquisição do conhecimento
é mais bem apreendida.

Em se tratando de educação especial sob a perspectiva da política de inclusão,
especificamente para alunos com deficiência visual, para promover o acesso às mesmas
informações do aluno vidente, a adaptação de livros didáticos e paradidáticos facilita, e
muito, esse processo, porém é apenas uma das ferramentas que possibilitam a inclusão. É
preciso, ainda, a fim de dar continuidade ao processo de inclusão e garantir uma educação
de excelência para todos, cumprir algumas deliberações já instituídas pelas políticas pú-
blicas, como a Resolução CNE/CP no 1/2002, que:

Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da
Educação Básica, define que as instituições de ensino superior devem prever, em
sua organização curricular, formação docente voltada para a atenção à diversida-
de e que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com
necessidades educacionais especiais. (BRASIL, 2002, p. 4)

Todo o trabalho desenvolvido no setor de Adaptação está disponibilizado no site
do Instituto. Os livros didáticos e paradidáticos adaptados refletem uma maneira de tor-
nar um texto (verbal ou não verbal) acessível às pessoas com deficiência visual.

Este trabalho gerou uma proposta de reorganização de critérios relacionados com
a adaptação de livros didáticos e paradidáticos sob a forma de um manual. À chegada de
novos títulos, observa-se que estão cada vez mais visuais, o que dificulta a compreensão
para os alunos cegos.

Percebe-se que essa “mudança visual” ocorre em razão de a concepção de ensi-
no-aprendizagem descrita nos PCNs apontar para uma multiplicidade de linguagens, vi-
sando a atingir todas as áreas do ensino, bem como dar ferramentas textuais (verbal e não
verbal) para que os alunos adquiram conhecimentos que os preparem para, além do sa-
ber pedagógico, exercitar a cidadania.

Ressalta-se, ainda, o papel do consultor cego na equipe de Adaptação. Esse pro-
fissional é importante para a execução do Manual de Adaptação do IBC, porque, assim, as
normas para adaptação passam pela experiência tátil de uma pessoa cega capaz de auxi-
liar no desenvolvimento do trabalho da equipe.

Para a política de inclusão do governo, a elaboração desse manual, realizada pela
equipe de adaptação do IBC, vem contribuir para e proporcionar a reorganização de crité-
rios no processo de adaptação de livros didáticos e paradidáticos a serem distribuídos em
todo o território nacional.

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 20, edição especial, p. 48-57, nov. 2014
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Louis Braille na história
de todos nós

Hercen Hildebrandt1

1 Ex-aluno e ex-professor do Instituto Benjamin Constant.

Salve, espírito forte, eterno exemplo santo!
Aos míseros que vão curvados sob a cruz!

Salve, Braille imortal! tu conseguiste tanto,
Que foste o redentor de teus irmãos sem luz!

Augusto José Ribeiro

Trajando nossos elegantes uniformes de gala, ouvíamos o professor Francisco José
da Silva proferir um discurso que sempre concluía com a declamação do poema de Au-
gusto José Ribeiro, A Louis Braille, cuja última estrofe está na epígrafe deste texto. As sole-
nidades comemorativas do aniversário da instalação do Imperial Instituto dos Meninos
Cegos, atual Instituto Benjamin Constant (IBC), eram longas, cansativas… e, no momento
em que o diretor preparava-se para anunciar seu encerramento, a voz – muito peculiar –
de nosso velho mestre, uma das pessoas mais humanas que tive o orgulho de conhecer,
surgia-nos aos ouvidos: Peço a palavra!, com ele bradando de algum ponto da plateia. E
pronunciava seu indefectível discurso.

Já cansados, ansiosos por deixar o auditório, suportávamos, com a impaciência
tão costumeira quanto à fala de seu Silva, aquela “lenga-lenga chata”. Em seguida, nossa
banda de música, formada por alunos e ensaiada por um professor igualmente cego, ex-
celente compositor e arranjador, que todos estimávamos e admirávamos, executava o Hino
à Instalação do Instituto, composto no século XIX, com letra de Augusto José Ribeiro, e
finalmente podíamos retirar-nos, aliviados.

Às vezes, em nossas brincadeiras de adolescentes, alguém, remedando seu Silva,
ironizava: “Peço a palavra!”, ou “Salve Braille imortal!”, e ríamos escancaradamente. Eu ainda

Memórias do Instituto Benjamin Constant
IBC
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não tinha consciência do que, no futuro, as palavras de seu Silva representariam para a
formação de minha concepção de mundo. O significado da história dos cegos, de Louis
Braille e do sistema de leitura tátil criado por ele, a conquista mais importante para nosso
processo de emancipação da tutela da sociedade, ainda hoje muito atrasado, era incom-
preensível para mim.

Ingressei no jardim de infância do IBC em maio de 1945, com a idade de seis anos.
As atividades do educandário, interrompidas em 1937 para as obras de conclusão do pré-
dio em que ainda hoje ele funciona, reiniciaram-se em 1944, com elas ainda não concluí-
das, dada a preocupação do corpo docente com a demora do retorno das crianças às aulas.
Mudanças na política educacional brasileira no Estado Novo, pela necessidade de prepa-
rar os trabalhadores para o modelo de substituição das importações, além de valiosas
conquistas obtidas pelos cegos e os avanços tecnológicos dos recursos empregados na
produção de livros em braille ocorridos no início do século XX, impuseram ao então dire-
tor significativas alterações, tanto em seu projeto arquitetônico quanto em sua organiza-
ção funcional:

– foi modernizado e ampliado seu parque gráfico;

– construíram-se os edifícios onde funcionariam sua imprensa braille e seu jardim de
infância;

– seu curso foi equiparado ao das demais escolas brasileiras – antiga reivindicação de
ex-alunos, que desejavam matricular-se em escolas convencionais para dar prossegui-
mento aos estudos;

– criaram-se cursos de caráter profissionalizante.

Foi a partir do Estado Novo que trabalhadores cegos começaram a obter coloca-
ção em oficinas de autarquias federais. Nos anos 1950, eles chegariam às linhas de produ-
ção de grandes indústrias.

O Brasil buscava desenvolver sua economia, e suas instituições educacionais pre-
cisavam preparar-se para um novo papel. Nosso instituto ajustava-se à nova realidade do
país. Vivia, portanto, uma fase de transição, talvez a mais importante de sua história.

Testemunhei a realização de algumas obras, ainda por fazer; a instalação de cur-
sos profissionalizantes, que, embora nem sempre adequados às necessidades do mun-
do do trabalho, nos preparavam para ele e contribuíam para o crescimento de nossa
autoestima; o ingresso dos primeiros ex-alunos em cursos sequenciais ao antigo ginásio
e sua chegada às universidades; a partida de colegas adultos, que ingressaram no Insti-
tuto com idade acima da regulamentar em razão de seu período de inatividade, para a
vida profissional.

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 20, edição especial, p. 58-61, nov. 2014
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Participei de nosso grêmio estudantil desde sua fundação. Lembro com saudade
nosso serviço de alto-falantes, com sua programação semelhante à de uma rádio-emissora,
incluindo programas de auditório e rádio-teatro, toda produzida e apresentada por nós,
então responsáveis pelo serviço de som da escola. Orgulho-me de nosso conselho de re-
presentantes, que, em diversas oportunidades, obteve da direção medidas significativas
para nossos interesses. O Grêmio Benjamin Constant filiou-se à União Metropolitana de
Estudantes Secundários e, em março de 1960, teve seu apoio, juntamente com o da União
Brasileira de Estudantes Secundários, para o movimento grevista que obteve do Ministé-
rio da Educação (MEC) a substituição de um diretor do IBC.

Convivendo com colegas cegos, como eu, sentia-me livre para brincar, estudar e
pensar a vida sob a orientação de professores, em sua quase totalidade também cegos,
que, mesmo sem a hoje tão exigida e ansiada formação acadêmica, tinham a experiência
das dificuldades que seus alunos enfrentariam ao deixar a escola. Os próprios trabalhado-
res videntes, acostumados a conviver conosco, já não achavam tão extraordinário que al-
guém fosse capaz de fazer alguma coisa sem o apoio da visão.

Reunindo crianças de variadas origens étnicas, condições econômicas, procedên-
cias regionais e convicções religiosas para estudar juntas, o IBC oferecia-nos a oportunida-
de de conhecer pessoas com formação diferente da nossa, confrontar ideias e valores,
romper com preconceitos.

Em muitos casos, o afastamento de uma criança cega de sua família, desde que
esta não a abandone, é uma medida de grande eficácia para levá-la a compreender que
sua vida pode ser tão ou mais produtiva que a de seus pais e a de seus irmãos videntes.

Se os antigos tiflocômios foram criados para livrar-nos da mendicância, as escolas
especializadas para cegos surgiram para estimular-nos a tornarmo-nos independentes. E
foi um aluno do Instituto Nacional dos Jovens Cegos, de Paris, a pioneira dessas escolas,
menino de 16 anos, o criador da leitura tátil que contribuiu decisivamente para nosso in-
gresso nas universidades e no mundo do trabalho.

Ainda adolescentes, entre as paredes do IBC, meus colegas e eu ouvíamos as no-
tícias dos resultados de nossos companheiros mais velhos. Um dia, deixaríamos o Institu-
to e teríamos de lutar para superar as mesmas dificuldades que eles enfrentavam.
Certamente, servir-nos-íamos do Sistema Braille e de nossa experiência no IBC para isso.

Sentado ao computador, revolvendo minhas lembranças para produzir este arti-
go, recordo minha trajetória no IBC e não posso esquecer seu Silva e seu indefectível dis-
curso nas solenidades dos dias 17 de setembro.

O presente é o futuro do passado e parte do passado do futuro. Assim é a história.
Entendendo o passado, podemos projetar o futuro. E era essa a lição que, ainda que in-
conscientemente, nosso velho mestre buscava transmitir-nos com suas palavras. Piegas,
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sim, proferidas em momento que julgávamos inoportuno, o que nos levava a ironizá-las,
mas ricas em exemplos de ideal e dignidade.

As escolas especializadas para nós e o Sistema Braille integram-se em uma célula
indivisível na trajetória de nossa educação.

Em 2009, tive a honra de redigir o editorial do número da revista Benjamin Cons-
tant comemorativo do bicentenário daquele que considero o mais importante de nossos
companheiros; nosso primeiro grande líder mundial, que ainda hoje permanece vivo em
tudo o que realizamos.

Louis Braille não nos presenteou com uma varinha de condão nem nos abriu as
portas do paraíso terrestre. Mas sua vida e obra, muito bem descritas na edição especial
da Benjamin Constant comemorativa de seu bicentenário, mostram-nos um importante
exemplo de luta e solidariedade a seus companheiros.

Segundo Edgar Guilbeau, escritor cego que viveu no século XIX, “um fato curioso
têm notado aqueles que estudam atentamente a história dos cegos. É que todos os pas-
sos da evolução social têm, ainda que lentamente, sido acompanhados por eles”.

Não existimos à parte da história dos humanos. É isso que a obra de Braille mostra
ao mundo. Ainda hoje, os 63 sinais produzidos com apenas seis pontinhos, ordenados
segundo um critério lógico e na medida da poupa do dedo indicador de uma criança, são
o recurso mais adequado para nossa compreensão do que é uma letra, uma sílaba, uma
palavra, uma frase. Permitindo-nos a criação de diversos códigos, favorecem-nos a leitura
e a escrita em todos os idiomas, além da música, da matemática, da física, da química, com
independência.

O surgimento da leitura tátil, criada por um cego, demonstra-nos de maneira elo-
quente e definitiva que muito mais importante que perguntar o que podemos fazer é
investigar como o podemos. E ninguém melhor que nós mesmos para respondê-lo.
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Sistema Braille: aprendizagem,
uso e ensino

Rachel Maria Campos Menezes de Moraes1

1 Graduada em Letras Português-Inglês e especialista em Letras – Cultura, Língua e Literatura Latina, ambos os cursos
pela UFF (2009 e 2012, respectivamente), mestra em Estudos de Linguagem pela UFF (2013), professora do IBC desde
2012. Tem experiência na área de Letras com ênfase em Literatura Latina, atuando principalmente nos temas progressão
referencial e anáfora.

1. Introdução

Este relato trata de minha experiência com o Sistema Braille como aprendiz (dos
anos do jardim à classe de alfabetização) e usuária do sistema, desde sua aprendizagem
(que se deu, efetivamente, em 1993) até me tornar professora de braille na Divisão de
Reabilitação, Preparação para o Trabalho e Encaminhamento Profissional (DRT), vinculada
ao Departamento de Pesquisas Médicas e de Reabilitação (DMR), do Instituto Benjamin
Constant (IBC), onde trabalho desde 2012.

2. Experiência com o Sistema Braille

Minha experiência com o Sistema Braille começou cedo, ainda na pré-escola. Não
lembro exatamente com que idade ouvi pela primeira vez o nome braille e aprendi que
nós, cegos, tínhamos um alfabeto diferente daquele usado pelas pessoas de visão para
escrever: o alfabeto braille. Como estudei, desde a estimulação precoce à antiga 8a série
do Primeiro Grau, no IBC, a inserção de atividades que preparavam para o braille (assim
como a do próprio alfabeto em minha vida) se deu de forma gradual, lúdica e prazerosa, já
que desde cedo fazíamos atividades direcionadas para a aprendizagem desse alfabeto. A
ideia de aprender a ler e a escrever em um alfabeto para mim novo e com pontos (furando
o papel) me animava, e, quanto maior a proximidade da época da alfabetização, mais a
curiosidade acerca do braille crescia.

Memórias do Instituto Benjamin Constant
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Já durante a época do jardim de infância (principalmente no último ano desse
segmento) intensificaram-se os trabalhos preparatórios para a alfabetização no Sistema
Braille. As atividades com diversos tipos de papel (papel laminado, papel de seda, papel
crepom, cartolina etc.) auxiliavam no desenvolvimento do tato e da musculatura dos de-
dos e das mãos, quando a professora pedia que fizéssemos bolinhas de papel de diversos
tamanhos e qualidades diferentes de papel e as colássemos em uma cartolina. As ativida-
des de colagem, durante as quais discriminávamos, separávamos e colávamos grãos de
diversos tipos e tamanhos de papel em uma cartolina, auxiliavam no desenvolvimento da
noção espacial (direcionalidade) e da coordenação motora fina (principalmente com o
movimento de pinça, muito utilizado no Sistema Braille). Outros tipos de exercícios que
fazíamos eram os de cobrir formas, que eram contornadas por um barbante, dentro do
qual tínhamos de cobrir (pintar, preenchendo todo o interior com uma cor escolhida pela
professora ou pelos alunos). Esse tipo de exercício também auxiliava muito na orientação
espacial, na direcionalidade e no desenvolvimento da coordenação motora fina das crian-
ças. Também fazíamos exercícios de desenho em papel ofício sobre uma tela confecciona-
da pela Divisão de Produção de Material Especializado (DPME), exercício no qual
desenhávamos com lápis de cera, ficando o desenho com relevo. Esse tipo de exercício
também auxilia na coordenação motora fina e na noção espacial e de direcionalidade,
sendo de grande importância na educação de crianças cegas. A tela mencionada no exer-
cício é construída prendendo-se (normalmente com grampos) uma tela de janela (que
protege contra mosquitos) a uma superfície dura de papelão.

Fazíamos, também, exercícios de pareamento de objetos, durante os quais sepa-
rávamos os objetos iguais, os nomeávamos e, com o auxílio da professora, os conceituáva-
mos. Dessa forma, pelo tato, conhecíamos e conceituávamos objetos, aumentando nosso
conhecimento de mundo e nosso nível de abstração.

Essa posição é defendida por Almeida (2013, p. 142), quando a autora afirma que:

Para o cego qualquer tipo de informação é valiosa e precisa ser enriquecida. […]
Nada é destituído de importância; experimentar e vivenciar situações de apren-
dizagem é o veículo mais seguro para trabalhar a sua capacidade de abstração.

Fazíamos muitos exercícios de textura, com espumas, lixas mais grossas, mais fi-
nas etc., para auxiliar em nossa percepção tátil. Vale destacar que tais exercícios eram cri-
teriosamente selecionados, respeitando uma sequência.

Lembro com carinho de atividades como as de perfurar papel braille, primeira-
mente com o papel sobre um pedaço de espuma, depois com o mesmo tipo de papel
sobre um pedaço de isopor e, em seguida, aquela em que esticávamos um pedaço de
papel sobre um bastidor, deixando-o bem esticado, preso entre os dois círculos. Essa ativi-
dade era feita para treinarmos o movimento de furar o papel, sem rasgar, constantemente
utilizado na escrita manual do braille, feita com o auxílio de reglete e de punção. No exer-
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cício, o movimento de perfuração é treinado de forma ampliada, fazendo com que a crian-
ça desenvolva a coordenação motora fina e a orientação espacial, já que deve perfurar
somente o papel dentro do círculo formado pelos dois bastidores ou aquele colocado
sobre a espuma ou o isopor. É um dos exercícios de pré-escrita bastante utilizados.

Fazíamos ainda, além do exercício de pré-escrita, outros com reglete e punção
para sentirmos como era a escrita braille em si. Nesses, fazíamos pontos e letras no Siste-
ma Braille, assim como linhas com determinada letra. Fazíamos também exercícios na
máquina Perkins para sentirmos como era a máquina de datilografia braille, durante os
quais escrevíamos letras e palavras simples. Outro exercício que fazíamos era o de encon-
trar palavras iguais em determinada lista. Também fazíamos o inverso, segundo as orien-
tações da professora, procurando a palavra diferente em determinada lista.

Na época, nossa professora do jardim da infância utilizava como orientação me-
todológica os ensinamentos de Emilia Ferreiro, bastante atrativos para os alunos.

Segundo Ferrari, em artigo publicado no site da Revista Nova Escola,

Emilia Ferreiro se tornou uma espécie de referência para o ensino brasileiro e seu
nome passou a ser ligado ao construtivismo, campo de estudo inaugurado pelas
descobertas a que chegou o biólogo suíço Jean Piaget (1896-1980), na investiga-
ção dos processos de aquisição e elaboração do conhecimento pela criança – ou
seja, de que modo ela aprende. (FERRARI, [s.d.].)

Ainda segundo o autor, “as pesquisas de Emilia Ferreiro, que estudou e trabalhou
com Piaget, concentram o foco nos mecanismos cognitivos relacionados à leitura e à es-
crita”. O autor ainda afirma que “tanto as descobertas de Piaget como as de Emilia levam à
conclusão de que as crianças têm um papel ativo na aprendizagem”. Dessa forma, em nos-
sos exercícios “escrevíamos” mesmo que o resultado (palavras) fossem incompreensíveis.
As crianças constroem, assim, o próprio conhecimento. A principal implicação dessa con-
clusão para a prática escolar, como afirma o autor citado, é “[…] transferir o foco da escola
– e da alfabetização em particular – do conteúdo ensinado para o sujeito que aprende”.

Como exercício de pré-leitura, utilizávamos o Caderno de Atividades “Dedinho
Sabido”, de autoria de Luzia Vilella Pedras, para sentirmos linhas de tipos diferentes: trace-
jadas, pontilhadas, contínuas, interrompidas, com símbolos isolados. A professora utiliza-
va, conforme a orientação do Guia do Professor, a metáfora do “trenzinho” e da “estação”.
Ainda a respeito desse Caderno, vale destacar que:

Dedinho Sabido é um livro de pré-leitura, elaborado com o objetivo de preparar
a criança para a leitura através do Sistema Braille. […] a criança cega inicia seu
contato com linhas e caracteres em relevo, adquire noções especiais no plano
bidimensional e aprende a discriminar diferentes conjuntos de pontos em relevo,
através do sentido tátil-sinestésico. (PEDRAS, 2003, s.p.)
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As atividades estão divididas em três etapas:

–  linhas contínuas em relevo;

–  linhas interrompidas e em relevo;

–  caracteres em relevo.

Dentre os objetivos, destaca-se: “Levar a criança a […] adquirir a noção espacial
de: acima, abaixo, princípio, fim e distância, no plano bidimensional” e “a coordenar o mo-
vimento das mãos nos sentidos: horizontal, da esquerda para a direita, vertical, de cima
para baixo, necessários à leitura no Sistema Braille […]” (PEDRAS, 2003, p. 4).

Na classe de alfabetização, quando tinha sete anos, aprendi a ler e a escrever no
Sistema Braille. Fiz o Caderno de Atividades “Dedinho Sabido” colando etiquetas (Etique-
tas Pimaco N. O. R. 909) em linhas selecionadas pela professora. Depois disso, comecei a
aprender a ler as vogais e, simultaneamente, a escrevê-las, sendo assim com todo o alfa-
beto. Lembro que, principalmente nas aulas de leitura, minhas mãos transpiravam muito,
o que fazia com que por diversas vezes eu precisasse lavá-las e enxugá-las. A professora
explicou que isso ocorria pela falta de hábito, nervosismo e ansiedade e que passaria com
o tempo, o que realmente aconteceu.

Como eu tivesse dificuldade de lateralidade (não distinguia direita e esquerda) e
errasse constantemente tanto na escrita quanto na leitura do braille, minha professora-
alfabetizadora sugeriu à minha mãe colocar em meu pulso esquerdo uma pulseira para
que eu não tivesse mais esse problema, associando sempre ao pulso com a pulseira o lado
esquerdo. Dessa forma, por associação e sempre atenta ao lado da pulseira (esquerdo),
consegui aprender a ler sem maiores dificuldades. Lembro-me que era muito curiosa e
adorava ler e aprender coisas novas.

A cartilha que utilizávamos chamava-se Cartilha que eu esperava, de autoria de
Luzia Villela Pedras, e, em paralelo, usávamos um livro de historinhas chamado Leituri-
nhas, de autoria de Maria do Carmo M. Oliveira, no qual havia pequenos textos, cada um
com palavras com determinada letra predominante. Desse livro, o texto que mais gostei
foi “Sueli”. Foi, porém, no segundo livro de historinhas, Contando estórias, cuja autoria
não me recordo, que li minhas primeiras histórias mais interessantes e de forma inde-
pendente (o que me encantava). Entre as que mais gostei estão “Glorinha” e “O coelhi-
nho Joca”, a primeira sobre uma menina que era aplicada, estudiosa, tocava flauta e
gostaria de ser atleta, e a segunda sobre um coelhinho travesso, que aprontava e, de
tanto fazer travessuras, ficou doente (com febre). Cada historinha tinha, como em Leitu-
rinhas, palavras com uma letra predominante, e, depois de cada uma delas, a frase mais
importante da história era repetida no fim da página, não sei se para maior fixação ou
simplesmente para treino de leitura.
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Além dos livros citados, fazíamos exercícios de interpretação, passados pela pro-
fessora, e foi assim que tive meu primeiro contato com folhas de exercícios, a partir de
então tão comuns em minha trajetória escolar. Os exercícios e textos suplementares eram
interessantes e despertavam em mim curiosidade e vontade de aprender sempre mais.
Como eu era muito curiosa e desde cedo gostasse de braille, lembro-me que gostava muito
de, após as aulas, nos minutos finais, levantar e olhar uma placa com o alfabeto braille
impresso em alumínio, que ficava pendurada na parede como um quadro. Então, relem-
brava as letras que eu sabia e aproveitava para perguntar à professora outros símbolos
que tivessem chamado minha atenção. Ela, com a doçura e o carinho de sempre, respon-
dia e explicava os símbolos. Foi assim que, desde meus sete anos, soube que existiam
letras acentuadas que não pertenciam mais ao português, como o è, por exemplo, que
está, contudo, muito presente em outras línguas, entre elas o francês.

A alfabetização foi, para mim, uma fase maravilhosa, de conquistas, descobertas
e de minha caminhada rumo ao conhecimento e à liberdade de poder ler e escrever. Foi,
por isso, uma fase muito importante, da qual tenho lindas recordações.

Desde pequena, gostava de ouvir histórias e de que as pessoas lessem para mim.
Depois da alfabetização (além de ainda ouvir muita leitura), comecei a ler meus próprios
livros em braille, atividade que me proporcionava muita alegria e uma inenarrável sensa-
ção de liberdade. Gostava tanto de ler que, quando entrava de férias (como prêmio por ter
passado direto), pedia à minha mãe que me levasse ao setor braille da Biblioteca Estadual
para escolher alguns livros para ler durante o período. Até hoje adoro ler sobre diversos
assuntos.

No que diz respeito à escrita, minha aprendizagem evoluiu de forma diferente,
não sendo tão boa em razão do problema de lateralidade relatado, pois eu tinha dificulda-
de de coordenação motora fina. Por isso, só aos 11 anos, já na antiga 4a série, consegui
escrever com reglete e punção. Fiquei muito feliz com a conquista graças à minha profes-
sora, que me pediu para copiar, na reglete, até sair sem um erro sequer, o texto “A onça na
contramão”, de autoria de Edy Lima, publicado no livro Brincando com as palavras, de auto-
ria de Joanita Souza, que usávamos na época.

Sempre gostei muito de braille e por isso tinha uma enorme vontade de escrever
manualmente, com reglete e punção. Por diversas vezes, pedia a reglete e o punção de um
colega emprestado e ficava tentando escrever palavras soltas, para treinar.

Gostava, além disso, de ler sobre Louis Braille, aprender sinais utilizados na este-
nografia braille (mais conhecida como abreviatura), assim como de acompanhar as modi-
ficações das simbologias e ter os manuais e Grafias Braille atualizados. Foi assim que
consegui pela Fundação Dorina Nowill, manuais importantes, como o Código Matemáti-
co Unificado, a Grafia Braille para a Língua Portuguesa e as Normas Técnicas para a Produ-
ção de Textos em Braille, logo assim que foram lançados.
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Ao ingressar no Ensino Médio, no Colégio Pedro II (CP II), peguei emprestado na
audioteca Sal e Luz a gravação da Grafia Química e transcrevi para o braille alguns símbo-
los para estudar a disciplina com os símbolos escritos corretamente.

3. Experiência como professora de Sistema Braille para reabilitandos do IBC

No ano 2012, quando estava com 26 anos, fui contratada para trabalhar como
professora substituta de braille para reabilitandos no IBC. Essa experiência foi muito enri-
quecedora para mim em diversos aspectos. No ano seguinte, fui aprovada no concurso
para professor efetivo do Instituto e continuei a dar aula de braille para reabilitandos. Atu-
almente, além dessa aula para reabilitandos alfabetizados no sistema comum, dou aula de
alfabetização no Sistema Braille. Ambas as experiências são extremamente enriquecedo-
ras e gratificantes. É muito importante para mim, como professora, pensar nos objetivos
de cada um dos reabilitandos e no significado do Sistema Braille para tais pessoas. Faz-se
igualmente importante, contudo, pensar nas angústias desses aprendizes e em como e se,
de alguma forma, poderei (ou não) ajudá-los, ao menos em parte, a resolver as questões
que os afligem.

A respeito de seus objetivos no tocante à aprendizagem do Sistema Braille, a
maioria dos reabilitandos destaca como principal ponto para a aprendizagem do Sistema
a melhoria de sua comunicação, na medida em que poderão ler o que outros usuários de
braille escrevem, além de livros (muitos expressam o desejo de ler a Bíblia em braille), a
identificação em caixas de remédios etc. No que tange à escrita, os aprendizes poderão
escrever cartas para outras pessoas usuárias de braille e textos. Um dos reabilitandos ex-
pressou o desejo de escrever, em braille, um livro sobre sua própria vida. Outros destacam
como objetivos, ainda relacionados com a questão da comunicação, escrever uma agen-
da telefônica em braille, para, assim, tendo nesse Sistema os telefones de parentes e ami-
gos, poderem telefonar, de forma independente, para eles.

Apesar de o Sistema Braille ser quase sempre visto e lembrado como algo positi-
vo, algumas pessoas que dele necessitam (ou necessitariam) nem sempre o veem dessa
forma. Isso ocorre porque ter a necessidade de utilizar braille significa, em outras palavras,
aceitar a cegueira como uma condição definitiva e sem retorno. O braille é visto, assim,
como algo que deve ser evitado, principalmente por pessoas com cegueira adquirida. Tais
pessoas, normalmente, adquiriram a cegueira (seja ela total ou educacional) na adoles-
cência ou na idade adulta, na maioria das vezes, e, normalmente, leem e escrevem, com
muita dificuldade (por causa da baixíssima visão), no sistema comum (em tinta).

Como um grande número de reabilitandos apresenta, além da deficiência visual,
dificuldade tátil (ocasionada por diabetes, que provoca dormência e dificulta a sensibili-
dade nas pontas dos dedos), assim como por outros fatores, não raro, antes de começar a
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leitura do Sistema Braille em folhas e em livros de exercícios (braille em papel), amplio as
letras e palavras do sistema em materiais próprios para tal. Entre os materiais que utilizo
com mais frequência nas aulas estão o braillindo e a cela braille magnética. Braillindo é um
material feito de EVA constituído por oito celas braille unidas, dispostas uma ao lado da
outra, como uma régua, com 32 pontos avulsos, feitos de plástico. Na parte superior direi-
ta, há um pequeno corte que indica que o material deve ser posicionado com o corte (a
parte mais abaulada sempre voltada para cima e para a direita do usuário). Escrevo, nor-
malmente, letras e palavras no braillindo para que os reabilitandos leiam antes de passar
para a leitura em papel. Outro material que utilizo frequentemente é a cela braille magné-
tica (uma cela braille ampliada, com pontos com números [1, 2, 3, 4, 5 e 6] no sistema
comum em alto-relevo e fixados por ímã). Essa cela também apresenta um pequeno corte
à direita, devendo ser posicionada, como o braillindo, com a parte abaulada para cima e
para a direita do usuário.

Ainda outro material que utilizo e que, apesar de não ser ampliado, facilita muito
a identificação de letras por parte dos reabilitandos por ter o braille mais “aceso” e, portan-
to, mais sensível ao tato do que o papel é o alfabeto braille impresso em placa de alumínio,
que citei anteriormente, quando tratei das minhas experiências durante a alfabetização.
Esse alfabeto, confeccionado pela Divisão de Imprensa Braille (DIB) do IBC, apresenta com
pontos bastante salientes e espaço entre linhas as sete séries do Sistema Braille, sendo um
excelente material para ser trabalhado tanto com crianças (como citado anteriormente)
quanto com adultos (como demonstra minha experiência como professora de braille  para
reabilitandos).

4. Conclusão

Este relato tratou de minha experiência com o Sistema Braille, como aprendiz (nos
anos do jardim de infância e da classe de alfabetização), como usuária (desde a alfabetiza-
ção até os dias de hoje) e como professora de braille na DRT, vinculada ao DMR, do IBC,
onde trabalho desde 2012.

Antes disso, dei algumas explicações a respeito do Sistema Braille para o melhor
entendimento do trabalho e da estrutura desse Sistema, o que será importante para a
melhor compreensão dos exercícios apresentados.

Fico imensamente grata por ter a oportunidade não só de compartilhar minha
experiência como aprendiz, usuária e professora de braille, mas também de pensar de
forma crítica a respeito de meu trabalho docente, já que ensino braille para reabilitandos
e, embora o enfoque seja diferente daquele da alfabetização de crianças cegas, várias ques-
tões se tangenciam, principalmente aquelas ligadas à estrutura do Sistema Braille.
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Durante a produção deste texto, voltaram-me à memória (como em um flash)
experiências que, com o decorrer do tempo, julgava ter esquecido. Exercícios, nomes de
livros, conteúdo de histórias, belas e queridas recordações que tornaram mais doces e
encantadores meus primeiros anos de escrita e de leitura.

Gostaria, assim, de expressar minha imensa gratidão às professoras que, com ca-
rinho, atenção, consciência e profissionalismo, me guiaram pelos caminhos da prepara-
ção para a leitura e a escrita e da alfabetização propriamente dita. Sou também
imensamente grata à minha professora da antiga 4a série, que, ao ver em mim a possibili-
dade de escrever com reglete, levando em consideração minha vontade de aprender, me
proporcionou essa conquista tão esperada, o que aumentou minha liberdade de escrita
ao deixar de utilizar somente a máquina de datilografia braille.

O auxílio que sempre tive (e tenho até hoje) por parte de minha família foi funda-
mental durante o processo de alfabetização e de aprendizagem do braille. Vale destacar o
interesse de minha mãe em aprender o sistema para me auxiliar nas primeiras lições de
leitura e escrita.

Além disso, para ser fiel à realidade, relatei, também, algumas de minhas dificul-
dades, principalmente no tocante à escrita na reglete.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Maria da Gloria de Souza. Apostila de alfabetização no Sistema Braille. Rio de Ja-
neiro: MEC/IBC, Divisão de Capacitação de Recursos Humanos, 2013. 2. parte.

FERRARI, Marcio. Emilia Ferreiro, a estudiosa que revolucionou a alfabetização. Revista Nova
Escola, [s.d.]. Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/alfabe-
tizacao-inicial/estudiosa-revolucionou-alfabetizacao-423543.shtml>. Acesso em: 23 ago.
2014.

PEDRAS, Luzia Villela. Guia do professor. Rio de Janeiro: MEC/IBC, 2003. volume único.

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 20, edição especial, p. 62-69, nov. 2014

Sistema Braille: aprendizagem, uso e ensino

BConstant#edEsp2014_FINAL.pmd 12/12/2014, 08:4069



70

Benjamin Constant

Depoimento dos ex-alunos

O Instituto Benjamin Constant na década de 1950

Na década de 1950, o Brasil passava por grandes transformações, de ordens polí-
tica e econômica, e o Instituto Benjamin Constant (IBC) não poderia deixar de sofrer suas
influências. As obras que haviam justificado o fechamento do Instituto entre 1937 e 1944
ainda não estavam concluídas. Além disso, o Brasil vivia uma etapa de grandes mudanças
no comportamento da sociedade do pós-guerra e um período de liberdades democráti-
cas que marcou o país entre 1946 e 1964.

A construção da ala nova – hoje conhecida como “lado de cimento” – permitiu um
grande aumento do número de alunos, chegando, em meados dos anos 1950, a pouco
mais de 300.

O IBC funcionava em regime de internato, semi-internato e externato, recebendo
alunos de todo o país, sendo os internos a quase totalidade de seu corpo discente. A disci-
plina era excessivamente rigorosa, conforme os padrões vigentes até a metade dos anos
1950. Não se permitiam conversas entre meninos e meninas, por exemplo. A “cana era
dura”. O que mais amedrontava a maioria era a suspensão do direito à saída para passar os
fins de semana com as famílias, quando alguma falta era cometida.

O curso do IBC equiparara-se ao das escolas convencionais para que seus ex-alunos
pudessem dar continuidade aos estudos em outras instituições após a conclusão do ginásio.
Fora modernizada a Imprensa Braille, que passou a funcionar em edifício próprio e a fornecer
livros a todo o país. Foi criado o Jardim de Infância, cujo prédio também havia sido construído
durante o período de fechamento. Criaram-se cursos profissionalizantes voltados principal-
mente para as atividades exercidas nas instituições de trabalho para cegos, na época maior
fonte de aproveitamento da mão de obra de deficientes visuais. A alimentação nem sempre
agradava a todos, mas havia café da manhã, merenda na hora do recreio, almoço, lanche e

Memórias do Instituto Benjamin Constant
IBC
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jantar. O serviço médico funcionava 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana. As aulas
eram em tempo integral, das 8 às 18 horas: o curso fundamental e o ginásio funcionavam
pela manhã, e os profissionalizantes, à tarde. As provas do curso fundamental eram as mes-
mas dos alunos da rede do Distrito Federal (na época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil).
Quase todos os professores eram cegos e não tinham formação acadêmica além do antigo
curso do IBC. Havia professores de piano, instrumentos de sopro, violão, violino, teoria musi-
cal e solfejo, quase todos ex-alunos do Instituto.

Alguns fatos marcantes:

• Em 1950, os ex-alunos do IBC começaram a ser admitidos no curso clássico do Colégio
Malet Soares e, três anos mais tarde, a ingressar em universidades.

• Em 1951, alguns alunos mais velhos, que foram admitidos no IBC com idade acima da
regulamentar em razão do período de fechamento, empregaram-se, em busca de pre-
paração para o trabalho, no Departamento de Correios e Telégrafos e no Lloyd Brasilei-
ro (empresa estatal de navegação).

• Foi por esse tempo que se desenvolveu o curso de massoterapia, e os primeiros ex-
alunos massagistas começaram a obter colocação profissional.

• Organizou-se uma banda de música cujo ensaiador era o professor Paulo Guedes de
Andrade, cego, excelente compositor e arranjador.

• Na época, o canto orfeônico era disciplina obrigatória no ginásio, e o orfeão do Institu-
to, dirigido pela professora Lígia Gomes Greve (vidente), teve reconhecimento como
um dos melhores do Rio, chegando a apresentar-se em programa da Rádio Ministério
da Educação e Saúde, atual Rádio MEC.

• Alguns dos ex-alunos que chegaram às universidades começaram a ser contratados
para lecionar no IBC.

• Foram contratados os primeiros pianistas ex-alunos para tocar na noite do Rio de Ja-
neiro, embora outros músicos cegos já se encontrassem em atividade, merecendo des-
taque o violonista Levino Albano da Conceição, professor do IBC que também ministrou
aulas a Dilermando Reis.

• Fundou-se o Grêmio Benjamin Constant, entidade estudantil que representava os alu-
nos junto à direção, organizava as festas dos Dias das Mães, dos Pais, dos Professores,
tinha sob sua responsabilidade o sistema de som do IBC, mantendo um serviço de
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alto-falantes com programação semelhante à de uma emissora de rádio, incluindo pro-
gramas de auditório e rádio-teatro, que funcionava nos horários em que não havia
atividades escolares.

• O Grêmio filiou-se à União Metropolitana de Estudantes Secundários, que, juntamente
com a União Brasileira dos Estudantes Secundários, apoiou, em 1960, o movimento gre-
vista que obteve do Ministério da Educação (MEC) a substituição de um diretor do IBC.

Em 1958, um grupo de alunos organizou, sob a direção do companheiro Sidney
de Souza, mais tarde o conhecido pianista Sidney Marzullo, o Coral de Prata, que chegou a
gravar um LP na fábrica Toda América por recomendação do compositor Heitor dos Praze-
res, que se interessou pelo conjunto quando o ouviu cantar no programa César de Alen-
car, da Rádio Nacional.

Hercen Hildebrandt
Ex-aluno e ex-professor

Lembranças do IBC – década de 1960

Foi uma década marcada por muita alegria. Havia, pelo menos até 1964, muitos
passeios à praia, ao Pão de Açúcar etc. As festas juninas eram bastante interessantes, sem-
pre com dança de quadrilha, fogueira, e o horário de término nunca era antes das 22 ho-
ras. Após o almoço, o serviço de alto-falante iniciava a programação musical e de notícias,
tudo isso organizado pelo Grêmio Estudantil. No auditório, eram realizados os programas
de calouros, em que eram oferecidos prêmios aos participantes. O grupo de escoteiros
fundado pelo chefe Francisco propiciou contato com um mundo todo próprio, como um
acampamento em Raiz da Serra.

Com o começo da ditadura dos militares, a Associação dos Ex-alunos do Instituto
Benjamin Constant e o Grêmio Estudantil foram fechados, o que causou grande revolta
entre os alunos, culminando com a expulsão de muitos colegas. Alguns chegaram a acu-
sar o próprio diretor do IBC de ter acirrado a revolta dos alunos ao adentrar o dormitório
das meninas, o que provocou, em uma das alunas que enxergava um pouco, a reação de
gritar. Esse episódio teria sido o estopim que a direção precisava para implantar a inter-
venção no IBC.

Naquela época, aconteceram os festivais musicais, atividade que fazia muito su-
cesso entre os alunos.

Jorge Gonçalves
Ex-aluno

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 20, edição especial, p. 70-78, nov. 2014

BConstant#edEsp2014_FINAL.pmd 12/12/2014, 08:4072



73

O IBC na década de 1970

Destacam-se:

1. Foi criado o Centro Nacional de Educação Especial (Cenesp), que passou a funcionar
nas dependências do IBC.

2. O escotismo desfrutava de grande prestígio junto aos rapazes.

3. O judô (comandado pelo professor Gil) era outra marca importante da época. Praticar
o esporte nipônico era motivo de orgulho da rapaziada de então.

4. O Jardim de Infância foi reinaugurado, passando a funcionar em outro local, com no-
vas instalações.

5. O teatro, após passar por reformas, foi reinaugurado.

Na década de 1970, artistas dos mais variados estilos, com destaque na mídia de
então, como Dorival Caimmy, Valdik Soriano, Adriana, Martinha, entre outros, se apresen-
taram no teatro do IBC.

Outra grande marca do Instituto nos anos 1970 foi, sem dúvida, a implantação do
curso de processamento de dados nas instalações de nosso educandário, em 1974. Desta-
caram-se nesse projeto três figuras dignas de registros:

1. Domingos Cessa Neto – coordenador/professor do curso, primeiro cego a trabalhar
com informática no Brasil.

2. Celso Leonel – ex-aluno do IBC, que ministrava curso junto com o professor Domingos.

3. O professor Antônio dos Santos – diretor do IBC na época, responsável pela implanta-
ção do curso em nosso querido Benja, curso esse, naquele tempo, uma novidade no
universo dos cegos…

Valdenito de Souza
Ex-aluno

Fatos relevantes dos anos 1980

Os anos 1980 foram afetados por vários acontecimentos relevantes que marca-
ram sobremaneira aquela década. Fatos nos campos político, artístico, musical e esportivo
fizeram daquela década um período inesquecível em nossas vidas. Destacam-se a seguir
alguns deles.
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A década de 1980 nos premiou com o espaço do Teatro do Instituto Benjamin
Constant. Aberto aos 17 de setembro de 1982, a festa inaugural revelou atrações para to-
dos os gostos! Teve apresentação de capoeira e encenação com os alunos da casa. Os
bailes, realizados no Salão Vermelho, animavam bastante nossas noites, com programa-
ção musical e montagem do equipamento de som de nossa própria responsabilidade,
dos alunos. Da mesma forma, os shows, sempre em comemoração aos aniversários de
nossa escola e, ainda, nos fins de ano, eram organizados totalmente por nós próprios.

O coral do IBC requer um capítulo à parte. Regido pelo saudoso e competentíssi-
mo Sidney Marzulo, professor da nossa instituição, participava de inúmeros concursos de
corais, sagrando-se vencedor em alguns deles.

Ainda no plano musical, os anos 1980 apresentaram à comunidade do IBC uma
banda de música regida pelo professor Élsio Brenha. Ele teve o mérito de reunir cerca de
30 alunos e formar uma banda muito competente. O repertório prestigiava a música po-
pular brasileira. Maracangaia, A montanha, A banda, entre outras, figuravam no repertório
da Banda do Instituto Benjamin Constant em 1983; inclusive, o dia 17 de setembro daque-
le ano foi o único em que não foi necessário contar com uma banda militar para o acom-
panhamento do canto do Hino Nacional. Coube à banda dos alunos da casa, reforçada por
alguns ex-alunos e professores, conduzida pela batuta do professor Brenha, acompanhar
o Hino. Ainda em 1983, na festa junina, a banda fez muito sucesso!

As festas juninas eram motivo de muita alegria para todos os alunos, familiares e
servidores da casa. A semana que antecedia as festas, sempre às sextas-feiras de junho ou
julho, era das mais felizes do ano. Acompanhávamos, com muita atenção, todo o prepara-
tivo. Os ensaios da quadrilha com a Lucerina, a montagem das barraquinhas pelo seu Her-
val e a instalação daquelas luzes típicas de festas juninas nos enchiam de empolgação.

Em meados da década de 1980, foi refundado o Grêmio Estudantil do Instituto
Benjamin Constant – GEIBC.

No esporte, a Seção de Educação Física ganhava fôlego, com a contratação, no
ano 1980, de professores aprovados em 1979. Essa nova perspectiva do Departamento de
Educação Física do IBC tem reflexo até hoje, com equipes desportivas que praticam e dis-
putam várias modalidades com excelente rendimento. Merece destaque, a propósito, a
cessão de inúmeros alunos para os jogos internacionais, mundiais e paraolímpicos. Se-
gue-se que, em 1984, nos Jogos de Los Angeles, assim como em 1988, nos Jogos de Seul,
houve a participação de atletas alunos do Instituto em ambas as delegações.

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 20, edição especial, p. 70-78, nov. 2014

BConstant#edEsp2014_FINAL.pmd 12/12/2014, 08:4074



75

Impossível terminar este singelo texto sem falar da tia Penha, uma doce senho-
ra que vinha religiosamente, em caráter voluntário, duas vezes por semana com sua
equipe de senhoras, igualmente voluntárias, a nosso colégio. Às quintas-feiras, era im-
provisada uma missa conduzida – e não celebrada, uma vez que ele não era padre – pelo
seu Júlio, um servidor da casa que seguia o tom voluntariado imprimido pela tia Penha.
Aos sábados, nossa doce senhora retornava com sua equipe, dessa vez para promover
uma agradável recreação regada a um gostoso lanche e, ainda, para sortear rádios, en-
tre outros brindes.

Por tudo isso, quem viveu os anos 1980 os considera muito especiais, o que faz
daquela década verdadeiramente inesquecível.

Este breve relato não foi capaz de reproduzir, decerto, toda a dimensão imprimi-
da pelos acontecimentos daquela época, mas pelo menos serve para dar uma noção dos
sentimentos que povoam as recordações de uma geração que cresceu sob a atmosfera
rica de emoções. Esperamos ter conseguido transmitir aos mais novos um pouco de nossa
emoção com a lembrança dos anos 1980, que, embora não tenham sido conhecidos como
“dourados”, também tiveram seu brilho.

Marcio de Oliveira Lacerda

Ex-aluno

Fatos que marcaram a década de 1990

Na década de 1990, houve a implantação de alguns atendimentos e serviços que
proporcionaram mais um avanço desse Instituto. Podemos registrar a primeira eleição para
diretor-geral, que aconteceu em 1994, tendo sido eleito pela comunidade do IBC o profes-
sor Carmelino Souza Vieira.

Ainda nessa década, tivemos as seguintes realizações:

• Criação da Divisão de Reabilitação.

• Início da informática – começa o ensino do DosVox.

• Criação do Atendimento ao Surdocego.

• Incremento do Setor de Atendimento à Deficiência Múltipla.

• Realização de concurso público para o provimento de vagas dos docentes (1993).

• Começo dos concursos para professores substitutos (1994).
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• Criação do IBCentro, na atualidade Acervo Bibliográfico.

• Criação da Revista Benjamin Constant, hoje somente Benjamin Constant (1995).

• Criação do posto de material didático (lojinha).

• Promulgação do novo Regimento Interno do Instituto Benjamin Constant (1997).

• Experiência na área educacional: matrícula de familiares de servidores na escola
do IBC.

Gilson Gonçalves Josefino
Ex-aluno

O Instituto Benjamin Constant nos anos 2000

Desde sua criação, o IBC não abandonou sua maior vocação: a capacidade de se
reinventar. Ao longo dos anos, nosso Instituto sofreu mudanças a fim de que pudesse
resistir aos avanços e às transformações da sociedade. Sem perder sua essência, ele se
moderniza, cresce e se coloca na contemporaneidade.

Nos anos 2000, o IBC passa por modificações não apenas físicas, mas incrementa
ações que o renovam e o fazem olhar para o futuro. Algumas dessas realizações são:

• Reformas no prédio principal.

• Ampliação e modernização do prédio da Imprensa Braille.

• Aquisição de maquinário de última geração para a Imprensa Braille.

• Instalação, no terceiro andar, da exposição “A célula ao alcance da mão” – peças oferta-
das ao IBC pelo Museu de Ciências Morfológicas da Universidade Federal de Minas
Gerais; Sala de Maquetes – professora Mayá Devi de Oliveira; Projeto Memória – sala
professor Edison Ribeiro Lemos –, parceria entre a Associação dos Ex-alunos e o IBC.

• Redimensionamento e modernização do espaço ocupado pelo Programa de Educa-
ção Alternativa (Prea).

• Criação da brinquedoteca.

• Construção do ginásio poliesportivo.

• Redimensionamento da pista de atletismo.

• Reforma do campo de futebol – colocação de grama sintética.
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• Aproveitamento da sala 253 para a instalação das aulas de judô.

• Reforma das piscinas.

• Reforma da praça dos ledores.

• Reforma da sala 251.

• Reforma do teatro.

• Reforma e ampliação da clínica de fisioterapia.

• Restauração da fachada do prédio principal – retorno ao projeto original: mudança da
cor do prédio para ocre, a cor original, e recolocação de grades.

• Reforma nos Setores de Estimulação Precoce e Pré-escola.

• Reforma e modernização do estúdio de gravação.

• Reforma e ampliação do Centro Cirúrgico.

• Reforma e criação de novos consultórios para consultas oftalmológicas e exames.

• Criação do laboratório de baixa visão.

• Reforma da farmácia e do gabinete odontológico.

• Criação de três laboratórios de informática: dois para alunos e um para reabilitandos.

• Criação da oficina de cerâmica.

• Reforma da cozinha e do refeitório.

• Reforma nas redes de água e esgoto.

• Ampliação do serviço de telefones, abrangendo toda a casa.

• Incremento nos cursos de capacitação para professores e técnicos na área da deficiên-
cia visual.

• Ampliação no setor de material didático especializado.

• Incremento das linhas de pesquisa.

• Transformação do curso de massoterapia em curso técnico em massoterapia.

• Parceria com o Iserj-Faetec na oferta do curso de pós-graduação lato sensu, tendo como
eixo a educação infantil e o processo de alfabetização de crianças com deficiência visual.

• Ampliação do quadro de transcritores, revisores, encadernadores e impressores para
atender às demandas da Imprensa Braille.
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• Contratação de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas, bibliote-
cários, recreadores, locutores e técnicos de enfermagem.

• Desde 2004, realização de concursos públicos para o incremento dos quadros efetivos
do corpo técnico-administrativo e docente.

Muitas outras iniciativas precisam acontecer. O IBC necessita crescer sempre para
que seu papel não seja relegado a planos inferiores. O compromisso do crescimento tem
de estar presente em todas as ações, em todos os projetos e, principalmente, na consciên-
cia de todos aqueles que acreditam nessa obra.

Gilson Gonçalves Josefino
Ex-aluno
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Dorina Nowill e a escada da vida
Regina Fátima Caldeira de Oliveira1

1 Coordenadora de revisão da Fundação Dorina Nowill para Cegos e membro do Conselho Ibero-americano e do
Conselho Mundial do Braille.

Na escada da vida, os degraus devem ser feitos de livros.

Dorina de Gouvêa Nowill

Na noite cálida do domingo 29 de agosto de 2010, depois de um período relativa-
mente curto de enfermidade, Dorina de Gouvêa Nowill exalou seu último suspiro.

Dona de uma inteligência brilhante, de um dinamismo sem tréguas e, acima de
tudo, de um espírito visionário, aquela mulher de 91 anos partia deixando para as pessoas
cegas de todo o mundo uma herança incalculável.

Esse legado, construído ao longo de mais de 60 anos de trabalho e dedicação
incansáveis, tem sido nosso guia nos momentos de luta, nossa força nos momentos de
desânimo e não pode ser esquecido nos momentos de júbilo, como este, em que come-
moramos os 160 anos de fundação do Instituto Benjamin Constant (IBC), marco incontes-
tável do pioneirismo do Brasil na educação de crianças e jovens cegos na América Latina.

Nossa proposta de, nestas páginas, resgatar parte do legado da professora Dori-
na tem como objetivo mostrar que tanto ela como José Alvares de Azevedo (inspirador da
criação do IBC), ainda que em épocas e de maneiras diferentes, lutaram por um ideal no-
bre: a dignidade, a autonomia e a independência das pessoas com deficiência visual.

E por ainda ser o Sistema Braille um recurso imprescindível para a concretização
desse ideal, vamos abordar sua trajetória desde a década de 1940 até os nossos dias, perí-
odo em que é impossível desvinculá-lo da trajetória de Dorina de Gouvêa Nowill.

Filha de pai português e mãe italiana, Dorina nasceu em São Paulo no dia 28 de
maio de 1919. Com a ajuda da professora de piano de sua irmã mais velha, foi alfabetizada
aos quatro anos de idade e, já em idade bem avançada, dizia lembrar-se perfeitamente da
figura que ilustrava o livro no qual aprendera a ler.

Logo depois de completar 17 anos, uma doença não diagnosticada afetou seria-
mente sua visão e, embora muitos oftalmologistas fossem consultados e diversos trata-
mentos fossem aplicados, a cegueira total não pôde ser evitada.
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Apesar da grande perda, procurou seguir sua vida normalmente, buscando ins-
truir-se cada vez mais e distraindo-se com trabalhos manuais de que tanto gostava e para
os quais tinha grande talento. Para isso, a ajuda da família e dos amigos foi inestimável.

Romances, jornais e revistas (em português, francês e italiano) eram lidos em voz
alta pela mãe e pela madrinha, e a primeira menção ao Sistema Braille ela ouviu de um dos
oftalmologistas que a atenderam. Esse médico, que ela chamava de “tio Chiquinho” por
ser tio de uma de suas amigas, contou-lhe que Louis Braille, um jovem cego francês, havia
inventado um alfabeto para as pessoas cegas. Apesar de não ter dado importância à infor-
mação, contava ela que o nome e o fato haviam ficado gravados em sua memória.

A certeza de que a cegueira era irreversível só chegou por volta de 1939, quando
Dorina tinha pouco mais de 20 anos, e a aceitação dessa nova condição de vida foi marca-
da pelo desejo de aprender a ler e a escrever por meio do sistema mencionado por tio
Chiquinho.

A decisão de aprender o braille foi entusiasticamente apoiada por sua madrinha de
crisma, d. Carmen Santos Meira de Vasconcelos, que a levou ao Instituto de Cegos Padre
Chico, escola especializada na educação de crianças cegas, situada no bairro do Ipiranga, em
São Paulo. Ali, foram recebidas pela irmã Alves, madre superiora responsável pela direção do
colégio, que lhes falou sobre as dificuldades para a transcrição de livros em braille, princi-
palmente em consequência da guerra. Contou-lhes que o Instituto tinha alguns livros vin-
dos da Europa e que as cartilhas utilizadas na alfabetização dos alunos eram transcritas
com regletes pelos próprios professores. Disse a Dorina que, depois de aprender o braille,
ela poderia pegar emprestados livros da biblioteca do IBC, situado no Rio de Janeiro.

Depois, pediu a uma irmã chamada Vicência que orientasse Dorina no aprendizado
do Sistema Braille. Muito simpática e dedicada, mas sem dispor de muitos recursos
materiais, a jovem freira entregou à aprendiz uma reglete, um punção, papel e um alfabeto
braille, orientando-a para que fizesse alguns exercícios em casa.

A grande força de vontade, um dos muitos atributos de Dorina Nowill, permitiu
que em pouco tempo ela voltasse ao Instituto Padre Chico para buscar o primeiro livro
que leria em braille: Histoire de ma vie, de Helen Keller, escrito em francês.

Algum tempo depois, incentivada por uma amiga da família, Dorina retomou seus
estudos de piano. Valendo-se do código de musicografia braille, copiava exercícios e par-
tituras ditados pela professora e contava, com orgulho, que chegou a executar peças de
Bach, Lizt e Chopin.

O tempo passava e, embora ainda alimentasse uma tênue esperança de recupe-
rar a visão, aquela jovem bonita, inteligente e destemida continuava enfrentando os desa-
fios que mudariam sua vida e a vida de milhares de outras pessoas cegas por todos os
cantos do Brasil.

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 20, edição especial, p. 79-91, nov. 2014

BConstant#edEsp2014_FINAL.pmd 12/12/2014, 08:4080



81

Certa vez, enquanto, em companhia da mãe, passava uma temporada em Lin-
doia, soube, por intermédio de outro hóspede do hotel, que havia uma edição em braille
da revista Seleções Reader’s Digest. Imediatamente, pediu à mãe que enviasse uma carta
aos EUA solicitando a assinatura da publicação. Algum tempo depois, veio a resposta, in-
formando que ela receberia a revista, mas que, para lê-la, precisaria aprender o código de
abreviaturas braille em inglês.

Quando o material chegou, ela estava internada em um hospital, recuperando-se
de mais uma cirurgia no olho. Enquanto fazia o repouso necessário, dedicou-se a apren-
der o código de abreviaturas e em pouco tempo já conseguia ler o Reader’s Digest sem
dificuldades.

O grande desafio viria, porém, nos primeiros anos da década de 1940, quando
Dorina conheceu Regina Pirajá da Silva, inspetora de alunos da Escola Normal Caetano de
Campos, uma das mais tradicionais e conceituadas instituições de ensino do estado de
São Paulo. Filha do grande cientista Manuel Pirajá, responsável pela identificação do ver-
me causador da esquistossomose, Regina era uma pessoa muito sensível e logo reconhe-
ceu o grande potencial da jovem Dorina, que lhe falou sobre a importância dos livros em
braille para a educação das crianças cegas.

A convite da nova amiga, Dorina foi visitar a Escola Caetano de Campos, onde foi
apresentada à diretora, a professora Carolina Ribeiro. Impressionada com a inteligência e
a desenvoltura daquela moça cega, a professora Carolina perguntou-lhe se ela gostaria de
prosseguir seus estudos frequentando aquela Escola Normal. Dorina sabia que aquele se-
ria seu grande desafio, mas não se atemorizou e tornou-se a primeira aluna cega a fre-
quentar um curso regular no Brasil.

Mesmo sendo cega e um pouco mais velha, foi aceita com naturalidade pelas
colegas de classe. A nova aluna dedicou-se intensamente aos estudos, tendo as aulas de
metodologia, ministradas pela professora Zuleika de Barros Martins Ferreira, como o maior
incentivo naquela nova etapa da vida.

No transcorrer do 3o ano do Curso Normal, Dorina integrou um grupo formado
por oito alunas, que, com o apoio da professora Zuleika, desenvolveu um método para a
educação de crianças cegas. O grupo realizou estágios, elaborou cartilhas e tinha como
proposta promover a educação das crianças cegas dentro da própria comunidade.

Ao concluir o curso, Dorina, incentivada pela professora Carolina Ribeiro, procu-
rou o Departamento de Educação do Estado de São Paulo e, apresentando um minucioso
relatório sobre a experiência realizada por ela juntamente com suas colegas, solicitou que
fosse reconhecido o Curso de Especialização de Professores de Cegos da Escola Normal
Caetano de Campos.
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Submetido a uma banca examinadora, o grupo teve seu experimento aprovado,
abrindo-se, assim, caminho para a instalação do primeiro Curso de Especialização da Amé-
rica Latina.

Em 1947, quando a Escola Normal onde Dorina estudara transformou-se no Insti-
tuto de Educação Caetano de Campos, o Curso de Especialização de Professores foi incor-
porado aos demais cursos, e esse foi o primeiro passo para a integração de crianças cegas
no processo regular de ensino, concretizada em 3 de setembro de 1953 com a assinatura
da lei que “instituía as classes braille e o ensino itinerante” no estado de São Paulo. Em
1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) estendeu esse direito a todos os alunos
com deficiência visual do Brasil.

Figura 1: Muito ativa, Dorina ministra curso de educação especial para pro-
fessores no Colégio Caetano de Campos em 1947.

Em 1946, quando foi para os EUA, Dorina pôde constatar, com satisfação, que
muitas das propostas de seu grupo para a educação de crianças cegas eram semelhantes
às que já vinham sendo adotadas com sucesso naquele país.

* * *
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Além de preocupar-se com o aspecto educacional, o grupo de jovens professoras
liderado por Dorina preocupava-se também com o desenvolvimento cultural das crianças
e jovens cegos.

Pouco antes do término da Segunda Grande Guerra, graças aos esforços da pro-
fessora Carolina Ribeiro e da própria Dorina, a Cruz Vermelha Brasileira, então presidida
pela sra. Isabel Gown, cedeu uma sala para que voluntárias aprendessem e treinassem a
escrita por meio do Sistema Braille com o objetivo de transcrever livros destinados à for-
mação de uma biblioteca para cegos.

A transcrição era feita por meio das poucas regletes existentes e da chamada “pauta
braille”, desenvolvida por Regina Pirajá da Silva. A pauta braille constava de uma folha de
cartolina totalmente preenchida com celas braille (os seis pontos em relevo que constitu-
em a base do Sistema Braille) que, quando pressionada sobre uma camada de mata-bor-
rão, flanela ou lã, permitia a produção dos caracteres desejados em papel.

Aos poucos, o grupo de voluntários foi aumentando e, na tentativa de solucionar
o problema da falta de regletes, Dorina buscou a ajuda do embaixador José Carlos de
Macedo Soares (à época, interventor do estado de São Paulo). Ela havia conhecido o di-
plomata alguns anos antes em uma estação de águas e ele a presenteara com uma máqui-
na de datilografia braille que ganhara na Suíça e que havia sido muito útil para ela enquanto
estudava.

Sensibilizado pelo trabalho desenvolvido pelas copistas voluntárias, o embaixa-
dor conseguiu que a Companhia Paulista de Estradas de Ferro colaborasse para a produ-
ção das primeiras regletes brasileiras, que, segundo contava Dorina, eram de ótima
qualidade.

Em breve, os livros pro-
duzidos pelo grupo de copistas
voluntárias foram organizados
em um espaço cedido por Lenira
Fracarolli, diretora da Biblioteca
Infantil Monteiro Lobato, que
passou a ser frequentado regu-
larmente pelos alunos do Institu-
to Padre Chico. Posteriormente, o
espaço transformou-se na Sala
Braille daquela biblioteca, e hoje
seu acervo, enriquecido por ou-
tros acervos, constitui a Bibliote-
ca Louis Braille do Centro Cultural
São Paulo.
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Aos poucos, o exemplo da capital paulista foi sendo seguido e atualmente exis-
tem espaços acessíveis para pessoas com deficiência visual em praticamente todas as bi-
bliotecas públicas do país.

O trabalho de Dorina e de suas colaboradoras, porém, não conhecia tréguas nem
limites. Para ampliar a produção de livros e desenvolver atividades de apoio à educação
de crianças e jovens cegos, era necessário criar uma organização que pudesse receber
recursos públicos e particulares.

Para realizar esse novo sonho, uma vez mais Dorina contou com a colaboração de
sua madrinha, Carmen Santos Meira de Vasconcelos, que a apresentou a Adelaide Reis de
Magalhães, uma jovem inteligente e de espírito empreendedor. Depois de aprender o Sis-
tema Braille e trabalhar para a expansão do grupo de copistas voluntárias, Adelaide em-
penhou-se na criação da organização sonhada por Dorina.

E foi assim que, em 11 de março de 1946, foi registrado em cartório o primeiro
estatuto da Fundação para o Livro do Cego no Brasil, instituída com um fundo de 100 mil
cruzeiros doado pela própria Adelaide Reis de Magalhães, a quem coube a primeira presi-
dência da nova organização.

A Fundação para o Livro do Cego no Brasil, hoje Fundação Dorina Nowill para
Cegos, tinha como principal objetivo a produção e a distribuição de livros em braille, mas
seu estatuto previa o desenvolvimento de outras atividades voltadas à educação e à reabi-
litação de pessoas com deficiência visual.

O início das atividades da Fundação coincidiu com a ida de Dorina para os EUA,
juntamente com Regina Pirajá da Silva e Neith Moura (uma de suas colegas da Escola
Normal).

Contava Dorina que, certo dia, enquanto esperava o bonde no largo São Francis-
co, na volta da escola, havia encontrado a amiga Conchita Carvalho, que lhe entregara um
cartão com o nome e o endereço do dr. Robert Irwin, diretor executivo da American Foun-
dation for the Blind, a quem ela solicitara uma bolsa de estudos para Dorina e suas duas
amigas. Sem muita esperança de ser atendida, ela escreveu ao dr. Irwin, uma das pessoas
cegas de maior influência nos EUA, e, algum tempo depois, recebeu a comunicação de
que, caso elas conseguissem o apoio de autoridades brasileiras, a bolsa de estudos seria
concedida.

O apoio foi obtido e, em maio de 1946, Dorina, Neith e Regina partiram para a
América do Norte, onde tiveram a oportunidade de estudar e estagiar nos mais conceitu-
ados institutos e universidades estadunidenses, adquirindo conhecimentos valiosos so-
bre educação, reabilitação e produção de livros em braille.
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Dorina levava consigo uma procuração que lhe permitiu assinar importantes do-

cumentos e receber equipamentos de inestimável valor para o desenvolvimento das ativi-

dades da Fundação.

As três amigas passaram o Natal de 1946 em companhia da família Irwin, em sua

casa de campo situada no estado de Nova Jersey. No dia 25, o dr. Irwin comunicou que

elas seriam recebidas na Kellog Foundation, e que ele tinha certeza de que Dorina, com

sua desenvoltura e seu poder de persuasão, seria capaz de obter daquela organização a

doação dos equipamentos necessários para a instalação de uma imprensa braille em São

Paulo.

A previsão do dr. Irwin se concretizou e, alguns dias depois de enfrentar uma árdua

entrevista com a diretoria da Kellog Foundation, Dorina recebeu a notícia de que a

organização concederia os 10 mil dólares necessários para a instalação da imprensa braille,

exigindo-se, porém, uma contrapartida das autoridades brasileiras para a manutenção dos

serviços.

Enquanto Dorina e Neith partiam para um curso no Teachers College, na Uni-

versidade de Columbia, Regina dirigiu-se a Louisville (Kentucky), onde realizaria o trei-

namento que lhe permitiria dirigir a imprensa braille da Fundação para o Livro do Cego

no Brasil.

De volta a São Paulo, Dorina iniciou, juntamente com a diretoria da Fundação, as

gestões necessárias para a obtenção de um local onde pudesse funcionar a imprensa braille.

A sede da Fundação localizava-se na rua da Quitanda, em duas pequenas salas nas quais o

espaço era suficiente apenas para abrigar os livros da biblioteca circulante.

Graças à intervenção de d. Pérola Byington, uma mulher sensível, solidária e bas-

tante influente, Dorina chegou até o então governador Adhemar de Barros, que mostrou

muito interesse em ajudá-la, mas disse que seria difícil encontrar um espaço adequado

para abrigar tais equipamentos.

Em razão da demora nos trâmites de importação, os equipamentos demoraram

a chegar e, quando isso aconteceu, foram instalados na rua Prates, No bairro do Bom

Retiro, em uma pequena sala situada ao lado do depósito de lixo da Prefeitura de São

Paulo. Muitos anos mais tarde, Dorina ainda falava da emoção e da alegria que sentira

ao tocar o primeiro livro produzido pela imprensa braille, que ela lembrava chamar-se

Minha pátria.
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Figura 3: Regina Pirajá em máquina para criação de matriz em alumínio
com estanho para transcrição braille na Fundação Dorina, em 1946. Na
ocasião, a produção das chapas de metal seguia procedimento manual.

Depois de algum tempo, graças à intervenção do prefeito Armando de Arruda
Pereira, a imprensa braille foi transferida para a parte baixa do Parque Trianon, o que per-
mitiu a contratação de transcritores e auxiliares para o início efetivo da produção de livros
em braille.

Em 1951, com a construção, no Trianon, de um prédio que abrigaria a Bienal de
São Paulo, a parte baixa começou a ruir, abalando as instalações da imprensa braille e
colocando em risco funcionários e equipamentos. Verificou-se que o que parecia ser colu-
nas de sustentação eram apenas canos de água revestidos de papelão.

Dorina, que recentemente dera à luz seu primeiro filho, logo ao saber do lamen-
tável acontecimento procurou novamente o prefeito Armando de Arruda Pereira, que,
sensibilizado, solicitou a seus assessores que fossem em busca de um terreno onde pu-
desse ser construído um prédio destinado à instalação da sede da Fundação para o Livro
do Cego no Brasil e que pudesse também abrigar sua imprensa braille.

Em 1953, foi inaugurado, na Vila Clementino, o prédio no qual funciona até hoje a
Fundação e que foi cedido pela Prefeitura no regime de comodato pelo período de 99
anos. Nessa ocasião, também foi assinado um convênio municipal no valor de 1 milhão e
200 mil cruzeiros, o que permitiu a aquisição de outros equipamentos e matéria-prima
para a continuidade do trabalho da Fundação.
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Instalada em um local adequado e sob a direção competente e dedicada de Regi-
na Pirajá da Silva, a imprensa braille da Fundação expandiu-se rapidamente e, dentro de
alguns anos, já produzia livros e revistas que eram lidos em todas as regiões do Brasil e
também em outros países da América Latina e em Portugal, além de partituras musicais
que foram instrumentos valiosos para a formação e a realização profissional de muitos
músicos cegos.

Ao mesmo tempo que realizava seu sonho de tornar-se esposa e mãe, Dorina
prosseguia em sua luta incansável pela ampliação dos horizontes das pessoas com defi-
ciência visual.

Em 1953, conseguiu que o governo federal patrocinasse a vinda de Helen Keller
ao Brasil a fim de que a brilhante educadora e pensadora proferisse uma série de palestras
para a comunidade. Como resultado de uma dessas conferências, realizada para dezenas
de empresários na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), foi criado,
junto ao Senai, o Serviço de Colocação de Cegos, que, sob a direção competente do pro-
fessor Geraldo Sandoval de Andrade, promoveu, durante muitos anos, o emprego de pes-
soas cegas em diversos setores industriais paulistas. Posteriormente, esse serviço expan-
diu-se para outros estados da Federação.

Figura 4: Na visita de Helen Keller ao
Brasil, em 1953, Dorina foi a seu encon-
tro. Na imagem, Helen toca o rosto da
amiga Dorina.
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Na década de 1960, Dorina dirigiu a Campanha Nacional para a Educação de Ce-
gos, instituída pelo Ministério da Educação, deixando como marca inesquecível de sua
gestão a modernização das escolas especializadas, a capacitação de inúmeros professores
que passaram a atuar em salas de recursos e no ensino itinerante e a integração de cente-
nas de alunos com deficiência visual no sistema regular de ensino.

Ao mesmo tempo, o espírito visionário da professora Dorina, aliado à sua capaci-
dade de aglutinar pessoas competentes e dedicadas, levavam a Fundação para o Livro do
Cego a expandir suas atividades nas áreas da educação, reabilitação/profissionalização e
produção de livros em braille e falados. Os conhecimentos e a experiência dos profissio-
nais da organização foram, inclusive, colocados a serviço de instituições de outros países.
Teresinha Rossi (que fora colega de Dorina na Escola Normal Caetano de Campos) promo-
veu cursos de especialização de professores em Portugal; Joaquim Lima de Moraes aju-
dou na instalação de oficinas de trabalho para cegos no Chile e no Peru; e Regina Pirajá da
Silva colaborou na organização de imprensas braille no Uruguai e também no Chile.

Em 1974, a professora Dorina, já bastante atuante no movimento nacional e in-
ternacional de pessoas cegas, comandou um exército de centenas de voluntários que a
ajudaram durante a organização e a realização do Congresso Mundial e da V Assembleia
Geral do Conselho Mundial para o Bem-estar dos Cegos. Os dois eventos, realizados em
São Paulo, contaram com representantes de 63 países, e algumas sessões do Congresso
foram assistidas por mais de mil pessoas.

Em 1979, por ocasião da VI Assembleia Geral, realizada na Antuérpia (Bélgica),
Dorina foi eleita presidente do Conselho Mundial para o quinquênio 1979-1984. Durante
esse período, visitou países de todos os continentes e em muitos deles impulsionou forte-
mente o atendimento às pessoas com deficiência visual.

Mesmo durante o longo período em que se dedicou intensamente às atividades
políticas em instituições nacionais e internacionais de cegos, Dorina jamais deixou de se
preocupar com a produção de livros acessíveis para as pessoas com deficiência visual.
Sempre que, por ocasião de reuniões e congressos, visitava os países desenvolvidos, pro-
curava conhecer as imprensas braille e os centros de produção de livros falados.

No final da década de 1960, quando, uma vez mais, visitou a imprensa braille
de Louisville, verificou que ali toda a produção de livros em braille já estava sendo
automatizada.

Voltando ao Brasil, procurou a IBM, responsável pela modernização da imprensa
braille norte-americana, e obteve o apoio da empresa para que a informatização come-
çasse a ser implantada na Fundação.

O primeiro computador doado pela IBM era muito grande, e a produção de livros
por seu intermédio era bastante dispendiosa, sendo logo abandonada, mas Dorina não
desistiu de seu objetivo.
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A partir de meados da década de 1980, a Fundação buscou a consultoria de espe-
cialistas do Royal National Institute for the Blind (Inglaterra) e, com o apoio de outras orga-
nizações internacionais (Organização Nacional de Cegos Espanhóis [Once] e Latin American
Zentrum – Alemanha) e de empresas e universidades brasileiras (Escola Politécnica da USP,
Banco Itaú, IBM etc.), adquiriu impressoras, computadores e softwares de última geração
que permitiram que sua imprensa braille se tornasse, já a partir dos anos 1990, uma das
mais modernas do mundo.

Figura 5: Com os avanços tecnológicos, atualmente uma máquina liga-
da a um computador faz a impressão das chapas em alumínio que da-
rão origem aos livros.

Em 1991, em uma iniciativa pioneira, a editora Makron Books do Brasil forneceu
os disquetes para a produção, em braille, do livro Introdução à informática.

Preocupada em oferecer o melhor às pessoas com deficiência visual no Brasil,
Dorina esteve sempre atenta às novas tecnologias e aos benefícios proporcionados por
elas. Nesse sentido, no início da década de 1970, inaugurou na Fundação um moderno
centro de produção de livros falados e uma biblioteca circulante que permitia que pes-
soas de todo o país pudessem receber esses livros.

Inicialmente, as gravações eram feitas em cassetes de seis pistas, que eram repro-
duzidas em aparelhos especiais. Mais tarde, passaram a ser feitas em cassetes comerciais
e, posteriormente, em CDs. Atualmente, os livros e revistas produzidos pela instituição são
disponibilizados em MP3 e continuam circulando entre leitores de todo o país.
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Há cerca de oito anos, a Fundação iniciou a produção de livros digitais, tendo
como principal objetivo o atendimento às necessidades de estudantes universitários com
deficiência visual. Atualmente, as tecnologias desenvolvidas pela instituição nessa área
despertam o interesse e a atenção de diversos países integrantes do Consórcio Daisy.

Já a imprensa braille da Fundação Dorina é hoje a maior da América Latina e uma
das maiores do mundo. Além de obras didáticas e literárias, partituras musicais e atlas
geográficos, produz livros infantis no formato tinta/braille, destinados a crianças cegas e
com baixa visão e que facilitam a interação entre essas crianças e seus familiares, amigos e
colegas.

Figura 6: Dorina posa em meio a livros em braille na gráfica
da Fundação Dorina, em 2006. Hoje essa gráfica é conside-
rada a maior imprensa braille da América Latina e a terceira
maior do mundo em termos de produção.
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Quatro anos são passados desde que Dorina deixou de existir fisicamente, mas
seus ideais continuam vivos na mente e no coração dos dirigentes e colaboradores da
Fundação, que, desde 1991, leva seu nome.

Antes, porém, de fechar este texto, peço licença para um comentário de cunho
pessoal. Quero dizer que me sinto uma pessoa privilegiada por ter tido a oportunidade de
trabalhar com a professora Dorina! Seu dinamismo, seu entusiasmo e sua visão de futuro
eram contagiantes!

Conservou o gosto pela leitura até o
final da vida e, para saciá-lo, valia-se do livro fa-
lado (em português, em inglês e, quando pos-
sível, em francês, espanhol e italiano). Todavia,
jamais deixou de utilizar o braille em seu dia a
dia. Durante muitos anos, preparei com muito
cuidado e carinho as anotações que ela consul-
tava em suas palestras, as receitas dos tapetes
que ela bordava magnificamente, a identifica-
ção de seus medicamentos, batons, talões de
cheque, suas agendas telefônicas, enfim, tudo
aquilo que a ajudava a ter mais independência
e autonomia.

Ao perceber meu grande interesse
pelo Sistema Braille, não poupou esforços para
que eu pudesse obter mais e mais conhecimen-
to e experiência nessa área. E se hoje posso es-
crever estas páginas é, em grande parte, a Louis
Braille, a José Alvares de Azevedo e a ela que
devo agradecer!
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publicó la primera explicación del nuevo método de escritura, bajo del título: ‘Procédé pour écrire les paroles, la musique
et la la plain-chant au moyen de points, à l’usage des aveugles et disposés pour eux’, par L. Braille, répétiteur à
l’Institution Royale des Jeunes Aveugles [...]” (HENRI, 1988, p. 53).

1. Introdução

Em 2027, terão sido completados 200 anos da publicação, em um fragmento da
Gramática Francesa, da primeira versão do sistema de pontos em relevo para a escrita e a
leitura das pessoas cegas. Dois anos depois, publicava-se um pequeno volume de 32 pági-
nas com a descrição completa do Sistema Braille.2

Naquela época, o evento pode ter passado despercebido para grande parte da
efervescente sociedade parisiense. No pequeno lugar social onde os cegos franceses es-
tavam colocados, operou-se lenta e gradualmente uma verdadeira revolução em suas vi-
das, revolução que se ampliou para o resto do mundo, culminando em um processo de
crescimento real dessa coletividade e pondo fim a um hiato de milhares de anos, milhares
de anos em que estava vedado a esses indivíduos o acesso à cultura letrada, o estatuto do
indivíduo cego leitor/escritor.

A genial invenção de Louis Braille constituía-se em um pequeno arranjo lógico-
matemático de seis pontos justapostos que, em suas associações, forjaram o mais podero-
so alfabeto tátil, apto a ser decodificado pela ponta do dedo indicador, ali onde as
terminações nervosas apresentam um nicho de excelência para a percepção tátil.

Com o varrer de um dedo, Louis Braille abria um novo portal para a educação das
pessoas cegas. Os grandes e pesados livros em madeira, feitos pelo relevo linear, cediam
lugar a livros em papel que, por sua vez, criavam uma verdadeira similitude entre o ato de
ler da escrita manuscrita e o ato de ler em braille, agora em um livro em papel.
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Pensar sobre esse acontecimento nos obriga a ir além das celebrações que sem-
pre fazemos ao invento de Braille. Pensar sobre esse acontecimento nos impele ao exercí-
cio da contemplação da célula fundamental do Sistema, por dentro dela mesma, para
encontrarmos, em seu cerne, a ligação umbilical dessa ferramenta com os grandes inven-
tos que se processavam na época e que redundariam no magistral momento que estamos
vivendo, ou seja, a era informacional.

Este artigo pretende, pois, lançar um olhar sobre a célula de braille a partir do
cenário atual, marcado pelos dispositivos tecnológicos de acesso aos bens de informação
e comunicação, se quisermos, o acesso aos bens da cultura.

A indagação central que nos move é a de refletir sobre a longevidade do braille
na cultura. Terá a célula de braille vivido todo o seu vigor e estar perdendo seu lugar de
importância no âmago da comunidade de pertença? No seio da cultura geral, o Sistema
Braille terá sido plenamente reconhecido e fortalecido, ou também está perdendo força
em sua qualidade de ferramenta de acesso aos bens culturais?

Conforme frisáramos em trabalho anterior: “Ao longo dessa história observa-se o
emprego de dois modelos básicos colocados à disposição dos projetos pedagógicos para
a educação dos cegos: o modelo fundado na tradição oral e a adoção dos sistemas artificiais,
substitutos da linguagem verbal e da linguagem escrita” (SOUSA, 2004, p. 36).

Na contemporaneidade, com a inserção das tecnologias de informação no cotidi-
ano das pessoas cegas, os projetos de instrução geral desses indivíduos ganham um novo
reforço que parece marcar também uma transição nos modelos convencionais de seu aces-
so à informação e ao conhecimento. Nessa nova fase, são os softwares de voz as interfaces
privilegiadas para o acesso à informação, fato que faz revalorizar uma espécie de oraliza-
ção na transmissão do conhecimento. Em contrapartida, a informatização dos processos
materiais de produção do braille faz com que esse sistema de leitura tátil ganhe novo
impulso, o que nos permite afirmar que, também no âmbito da produção e distribuição da
informação para os indivíduos cegos, realiza-se uma espécie de síntese em que uma vari-
edade de modelos de transporte de informação convive e se intercomplementa.3

Em 2027, teremos chegado a uma distância de 200 anos a nos separarem de uma
primeira publicação do Sistema Braille em uma importante gramática da língua francesa. De
lá até aqui, os pontos de braille moveram-se com elegância no reino das linguagens binárias
que gestaram a era atual. No seio de sua comunidade de pertença, o Sistema pode estar
vivendo uma importante crise em sua utilização como ferramenta privilegiada de leitura e
escrita. Pode-se dizer que o ingresso na era da web 2.0 permite que as coletividades cegas,
como ocorre com os outros grupos sociais, encontrem nos dispositivos móveis, como ta-
blets e smartphones, as ferramentas por excelência para o acesso aos bens culturais.

3 Ver a esse respeito sobretudo o capítulo 5 de nossa tese de doutorado (SOUSA, 2004).
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Em contrapartida, essa nova fase revaloriza o uso do braille digital, que se incor-
pora elegantemente na chamada cultura dos aplicativos, assim como nos hardwares es-
pecíficos, como as linhas braille.

Nosso artigo tratará, pois, do problema da longevidade do braille na cultura, com
auxílio dos aportes da semiótica da cultura, assim como com o apoio daqueles que escre-
veram sobre a história do Sistema Braille, privilegiando a importante obra de Henri, refe-
renciada na bibliografia.

1.1. A matriz braille na contemporaneidade: o problema da integração cultural4

Uma questão fundamental permeará a discussão deste tópico: até que ponto
podemos encontrar signos ou sintomas que demonstram o reconhecimento do código
braille não apenas por sua comunidade de pertença, mas sobretudo pela cultura mais
ampla na realidade contemporânea? Tal indagação assume uma importância fundamen-
tal pela razão de que, sobretudo nos países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento,
os grupos de pessoas cegas vivem um período de transição nas formas como podem ace-
der aos textos culturais.

Por outro lado, essa questão nos põe novamente em contato com a própria
semiótica, que compreende a cultura como estando permeada por códigos, e investiga
sua longevidade e o lugar que estes ocupam no chamado domínio das esferas semióticas
(POSNER, 1999).

No cenário global, a emergência das tecnologias de informação e de comunica-
ção tem produzido uma avalanche de proposições teóricas que podem dar conta de uma
realidade instantânea, mutável e ao mesmo tempo capaz de abarcar e influenciar os mo-
dos como as coletividades apreendem grandes porções de objetos e coisas do mundo à
sua volta. Ao contrário, no campo circunscrito à investigação da realidade comunicativa
dos indivíduos cegos, impõe-se a necessidade de uma atualização desse debate à luz dos
próprios avanços tecnológicos e dos contributos teóricos que já diagnosticam, de manei-
ra satisfatória, essa nova viragem que cria a chamada sociedade da informação.

As questões aqui apresentadas nos indicam a trilha a seguir, em uma tentativa de
focalizar em sua gênese o problema da integração cultural e da longevidade do código
braille. Em primeiro lugar, será necessário que avaliemos, ainda que sucintamente, a traje-
tória percorrida pelo código para conquistar uma posição central dentro do próprio uni-
verso da percepção tátil. Posteriormente, teremos de considerar a trajetória percorrida de

4 Neste tópico nos apropriaremos das ideias contidas no capítulo 5 de nossa tese de doutorado, fazendo novas inser-
ções aos problemas discutidos e que se mantêm relevantes para alimentar as reflexões da área.
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dentro para fora, ou seja, para seu reconhecimento no âmbito da cultura mais ampla, para
o estabelecimento das fronteiras semióticas em que o braille cria enganches ou pontos de
contato com outras codificações culturais, assim como para os desenvolvimentos de dis-
positivos técnicos e/ou interfaces que fortaleçam esses vínculos entre o Sistema Braille, as
novas tecnologias e as modalidades de interação na cibercultura.

1.2. A centralidade do Sistema Braille como estratégia de escrita e leitura para a co-
letividade cega

Em trabalhos anteriores, demonstramos como a percepção tátil, sobretudo no
conhecimento ocidental, sempre contou com apreciações pouco vantajosas em relação
aos outros sentidos, com predominância para uma relevância acentuada do código da
visualidade, caracterizando o que poderíamos classificar como o império de um paradig-
ma visuocêntrico de mundo.

Se é certo que o complexo tátil e a escrita em relevo nunca ocuparam uma posi-
ção de centralidade como códigos nas culturas humanas, é fato que no âmbito de suas
comunidades de pertença, mesmo dentro dos círculos culturais pertinentes (sobretudo
os programas de instrução geral), o Sistema Braille foi-se afirmando, gradualmente, como
estratégia privilegiada de acesso ao conhecimento e de semiotização da realidade.

Seguindo o fio de raciocínio proposto por Posner:

[…] O grau de centralização de um código em uma cultura pode ser inferido a
partir das seguintes propriedades:

(I) extensa distribuição: este código é dominado por um número maior de mem-
bros de uma sociedade que os demais códigos;

(II) grande frequência: este código é usado na sociedade em mais ocasiões que os
outros;

(III) alto prestígio: o uso deste código em uma dada situação é mais altamente valo-
rizado na sociedade do que o uso de códigos equivalentes. (POSNER, 1999, p. 42)

Operando com a estratégia do recorte, aplicando as premissas de Posner ao que
poderíamos chamar de microcosmos, ou o círculo das coletividades cegas, poderemos
lançar mão do mesmo esquema para compreender como pouco a pouco o código braille
foi gradualmente emergindo de uma situação periférica para tornar-se central dentro da
chamada cultura tiflológica, ou cultura tátil.

Cabe aqui uma consideração importante. A tatilidade sempre foi, ao lado dos có-
digos sonoro-verbais, a estratégia por excelência para a apreensão do mundo pelos indi-
víduos privados da visão. O braille, em nosso entender, qualifica ainda mais a percepção
tátil, tornando complexo o diálogo entre o cérebro e a mão nos processos de conheci-
mento do mundo.
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Retomando nossa questão sobre a integração do braille na cultura tiflológica, re-
corremos novamente aos achados de Pierre Henri. De acordo com Henri, o processo de
integração do código braille, dentro da cultura, passou por três períodos, a saber:

[…] En lo que Edgard Guilbeau, fundador del museo Valentin Haüy, llamó la “Ascensión
del Braille” hemos de distinguir tres periodos:

1o Triunfo del Braille en la Institución de París.

2o Extensión del Braille a las lenguas europeas.

3o Su aplicación a las lenguas extra-europeas. (HENRI, 1988, p. 71)

O Quadro 1 sintetiza essa trajetória da ascensão do braille no âmbito de suas co-
munidades de pertença.

Quadro 1

O chamado período híbrido, em que a escrita braille e o relevo linear
conviveram nas publicações oficiais.

Período de franco reconhecimento do Sistema Braille como estratégia
privilegiada de leitura e escrita dos cegos dentro da própria França.

Marco de difusão do Sistema Braille para outros países do mundo.

Introdução do braille no Brasil.

Primórdios da inserção do braille nos países germânicos.

Primeiro Congresso de Professores Cegos (Leipzig, Alemanha), no qual
se discutiram adaptações/criações de submétodos derivados do brail-
le de acordo com os usos de cada língua e se tratou das necessidades
de uniformização dos usos do braille.

Segundo Congresso (Dresde, Alemanha), no qual 14 escolas pronunci-
aram-se a favor do uso do braille adaptado na Alemanha e somente 11
defenderam seu uso na forma francesa original.

Importante congresso internacional (Paris), dedicado a discutir as pro-
blemáticas da cegueira e da surdez, posicionou-se a favor da generali-
zação do braille como sistema de leitura e escrita oficial dos cegos.

Inserção do braille original nos EUA e em todos os países ocidentais de
culturas letradas.

Período                               Acontecimento

1837-1847

1847-1854

1854

1854

1858

1873

1876

1878

1910-1917
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O Quadro 2 ilustra os desenvolvimentos mais importantes para o processo de
mecanização da produção do texto em braille.

2. A célula de braille no âmago da era informática

Conforme frisamos em nosso trabalho de doutorado:

Se, do ponto de vista do progresso técnico, o século XX parece ter sido marcado
por um ponto de culminância no desenvolvimento do que se costuma chamar a
era tecnológica, ou era informacional, do ponto de vista da cultura tiflológica,
este será também um período marcante, com avanços significativos para a mate-
rialização de estratégias novas de ampliação da sua percepção/ação no mundo
da cultura. (SOUSA, 2004, p. 147)

Essa trajetória demonstra um trânsito permanente entre os códigos verbal e tátil
nos processos de acesso aos bens culturais por esses indivíduos. Os anos 1930 inauguram
nos EUA os processos de gravação de livros e materiais didáticos em braille, visando a
ampliar as necessidades de acesso dessas pessoas aos produtos culturais.

Os anos 1970 trazem à luz as primeiras experiências de integração das coletivida-
des cegas ao mundo da informática. Trata-se de um desenvolvimento lento, que terá como
figuras centrais programadores cegos atuando com periféricos cuja base principal de aces-
so era a síntese de voz.

Quadro 2

Invenção da primeira tipografia para a impressão da escrita em relevo,
em que somente era possível utilizar uma face do papel para a impres-
são dos pontos.

Os processos de impressão evoluem para a escrita interpontos, em que
as duas faces do papel são utilizadas.

A Alemanha inventa a primeira máquina de datilografia em braille.

Iniciam-se nos EUA os processos de gravação de livros com uma alter-
nativa ao texto em braille.

Primórdios da era informática e as primeiras experiências com síntese
de voz.

Os computadores pessoais ampliam as possibilidades da produção do
texto em braille, com a informatização da impressão em pequena e
média escalas e em escala industrial.

  Ano                                         Acontecimento

1849

1865

1895

1930

1970

1990
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A década de 1990 promove, a partir do desenvolvimento dos computadores pes-
soais, um incremento nos processos de síntese de voz, agregado ao barateamento de com-
putadores e suprimentos, permitindo que as coletividades cegas instalem-se de vez na
cibercultura.

Ao lado desses desenvolvimentos convencionais, periféricos voltados ao apro-
veitamento da interface braille também foram criados. A tecnologia trazia à luz processos
híbridos, em que se combinavam o código tátil, por meio do braille digital, e o suporte da
oralidade, a partir da síntese de voz.

Recuperemos novamente nossa reflexão sobre a longevidade do braille na cultu-
ra. Avaliemos ainda, resumidamente, o que os pesquisadores costumam classificar como
o fenômeno da “desbrailização”, concepção que acentua a transferência cada vez mais cres-
cente do uso dos computadores e outros dispositivos tecnológicos em substituição à lei-
tura e à escrita em braille.

3. Desbrailização: mito ou realidade?

Os dilemas que percorrem as reflexões sobre a cibercultura, as quais indagam
sobre o fim da cultura do livro em papel ou mesmo de meios de comunicação e de rotinas
clássicas da produção de conteúdos, também afetam o cenário da chamada cultura tiflo-
lógica. Em que medida as tecnologias poderão ameaçar a validade e a longevidade do
código braille no seio da cultura? Em que medida se podem fazer predições tão definiti-
vas, quando apenas vivemos algumas décadas de incorporação das tecnologias na vida
das coletividades cegas? E quando, por outro lado, nem sequer se esgotaram todas as
possibilidades de usos e aplicações da escrita em relevo?

É inegável que o uso do braille como meio natural e direto de leitura e escrita tem
decaído nas últimas décadas. Discute-se com frequência, em colóquios e eventos especí-
ficos, a qualidade do braille que tem sido produzido nas escolas e instituições especiais.
Esses são sintomas claros desse fenômeno classificado como desbrailização.

Embora alerte que em muitos países não são conhecidos os dados quantitativos de
como vêm ocorrendo esses processos desbrailizantes, Oliva apresenta-nos um fato inquie-
tante, retirado de estudo realizado nos EUA e publicado em artigo citado pelo pesquisador:

[…] segundo um outro artigo, intitulado “AB the campaign to change what it
means to be blind = BB”, sem autor expresso […], a situação no ensino integrado
é apresentada nos termos seguintes: Em 1968 40% das crianças cegas deste país
liam Braille, 45% liam caracteres ampliados e só 9% não liam nada. Hoje, menos
de 10% das crianças legalmente consideradas cegas leem Braille e mais de 40%
não leem nem Braille nem caracteres ampliados. Este problema reflete uma ten-
dência perigosa: a iliteracia funcional de dezenas de milhares de crianças cegas.
(OLIVA, 2000, p. 4)
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Estudos comparativos acerca do modo como as crianças, adolescentes e jovens
cegos dominam hoje a língua escrita podem ser reveladores de uma subutilização do braille.
Em contrapartida, tem aumentado o número de usuários de equipamentos informáticos,
sintomas que podem estar prenunciando um futuro em que se poderão presenciar exem-
plos de exímios utilizadores de computadores pessoais, os quais, entretanto, se divorcia-
ram de domínios de significação referentes à língua escrita, à gramática.

No entanto, há de se reconhecer um fenômeno anterior à viragem informática,
subjacente e condicionante do fenômeno da desbrailização: trata-se do modo como vem
ocorrendo, ao longo das últimas décadas, o processo de ensino-aprendizagem do braille
nas escolas e instituições prestadoras de serviços.

Sobretudo no Brasil, no final da década de 1970, as chamadas instituições totais
para a instrução geral das crianças cegas cederam lugar aos projetos integracionistas, em
que o ensino passava a ser ministrado nos estabelecimentos da rede regular. Na atualida-
de, tais iniciativas expandem-se com maior vigor, incorporadas à rubrica governamental
da educação inclusiva.

A passagem de um modelo calcado na prática do internamento das crianças ce-
gas para um modelo de inclusão no sistema regular evidencia um campo em que os edu-
cadores, com raras exceções, estão mal apetrechados para o ensino do braille e apresentam
um desconhecimento do complexo tátil e suas especificidades, fatos que acarretam, con-
sequentemente, um aprendizado deficiente do sistema em relevo. A situação parece não
ser diversa em Portugal, conforme o que nos diz Oliva, citando Reino:

Perfila-se uma segunda geração de professores, formados pelas novas Escolas
Superiores de Educação, lançados no ensino de deficientes visuais sem terem por
vezes aprendido uma letra de Braille ou que contaram nos seus currículos algu-
mas escassas e ociosas horas a ele dedicadas, não conhecendo o sistema, igno-
rando por completo quaisquer aspectos de ordem pedagógica com ele relacio-
nados e, o que se nos afigura ainda mais dramaticamente inaceitável, colhendo
dos correspondentes cursos de especialização a ideia subliminar, quando não
absolutamente explícita, de que o Braille pouco ou nada interessa aos alunos ce-
gos ou deve, porventura, ser reduzido à condição de mera curiosidade histórica!
(OLIVA, 2000, p. 6)

4. Os pontos de braille ganham mais mobilidade na web 2.0

Os últimos desenvolvimentos das sociedades tecnológicas pós-industriais, cul-
minando com o advento da web 2.0, têm propiciado uma interação maciça e massiva en-
tre os indivíduos conectados em redes de comunicação, por meio de seus dispositivos
móveis. Os processos de miniaturização e mobilidade dos dispositivos informáticos, em
curso na década de 1990, alcançam agora, com a junção da informática e da engenharia
das telecomunicações, avanços sem precedentes na história da cultura humana.
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As plataformas tecnológicas, atuando como próteses ampliadoras dos sentidos
humanos, potencializam as experiências de acesso aos bens culturais, promovendo o que
os teóricos chamam de convergência midiática, pela qual não apenas as linguagens, os
processos de produção, de distribuição e de recepção confluem e ajustam-se nessa nova
síntese de hibridização das tecnologias, mas sobretudo pode-se pensar em uma conver-
gência da própria cultura, em que se alteram os modos de ser e estar no mundo, agora
compartilhados no ciberespaço.

É possível, no entanto, que esse novo desenvolvimento tenha posto à luz uma
peculiaridade da própria natureza humana. Conforme Anselmino (2012, p. 28): “Es impres-
cindible compreender que el ser humano está constituído de manera tecnológica: es um tec-
nológico.” A autora reflete sobre o fato de que a tecnologia ganha relevância a partir dos
usos sociais que lhe são dados. Acrescentaríamos à sua reflexão a afirmação de que as
tecnologias são, por natureza, fontes de respostas sociais que podem ser dadas a proble-
mas de acessibilidade e de inclusão, e essas respostas só podem ser descobertas, aprendi-
das, no próprio uso das tecnologias por sujeitos reais, munidos de demandas e interesses.

De posse dessa reflexão, façamos um breve recuo até o período do advento do
código braille. Entendemos que o próprio braille, em uso por sua comunidade de perten-
ça, é uma tecnologia, visto que qualquer estratégia que amplie os sentidos humanos em
sua tarefa de apreensão do mundo é uma tecnologia. O arranjo de seis pontos justapostos
pensados por Louis Braille achava-se perfeitamente sintonizado com os inventos de sua
época. Uma época que caminhava célere para os desenvolvimentos que estamos vivendo
na atualidade e que tinha no cerne de suas criações as linguagens binárias, as matrizes de
associação e combinação, os arranjos lógico-matemáticos que são a base para as tecnolo-
gias informáticas.

A célula braille parece ter sofrido um deficit em seu uso pelas coletividades cegas,
que estão migrando para os suportes informáticos servidos por sínteses de voz. Ela incor-
porou-se plenamente às rotinas de produção dos próprios dispositivos tecnológicos, pos-
sibilitando a exitosa experiência do braille digital.

De posse de uma linha braille, usuários cegos de tecnologias informáticas reabili-
tam e potencializam o gesto da leitura em braille pela via da mão, ampliando sobremanei-
ra a avalanche dos conteúdos que a web põe à disposição dos cibernautas.

Para além dessa realidade dos hardwares, a nova geração de dispositivos móveis,
como tablets e smartphones, servidos pela panóplia dos aplicativos aptos a responder às
necessidades e demandas dos usuários, potencializa ainda mais o uso do braille digital em
dispositivos touch, colocando nas mãos do usuário cego teclados braille que interagem
com redes sociais, agregadores de conteúdos e trocas de e-mail.
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Assistimos, pois, a uma espécie de paradoxo. De um lado, verifica-se o vigor de
um código pensado há quase 200 anos e que se encontra plenamente instituído no seio
do que poderíamos chamar de ecologia tecnológica (ANSELMINO, 2012), em que meios,
linguagens, rotinas de produção e distribuição de conteúdos convergem para essa nova
síntese da comunicação e da cultura humanas. De outro, vemos o enfraquecimento dos
gestos primordiais de ler e escrever em braille por parte de sua comunidade de usuários
diretos.

Assistimos a movimentos de valorização do braille na cultura mais ampla, a partir
de criações artísticas, bens de consumo, etiquetagens em braille, enquanto a alfabetiza-
ção em braille nos processos de instrução geral parece perder em qualidade e importân-
cia. No entanto, a época atual nos permite lançar um olhar otimista para a situação.

Parece que podemos entrever, nesses novos dispositivos técnicos, uma capacida-
de virtual de produção de conteúdo em braille de maneira automática, dependente cada
vez mais, em menor escala, de custosos investimentos em dispositivos, e de esforço labo-
ral de grandes equipes de sujeitos humanos.

O desenvolvimento tecnológico promete, para um futuro a médio prazo, proezas
surpreendentes, as quais afetarão também o modo como produzimos e recebemos os
conteúdos em braille.

5. Considerações finais

Nos limites deste artigo, temos consciência de que tocamos apenas de passagem
nos grandes dilemas que se apresentam para o uso do braille e para sua manutenção a
longo prazo como um código relevante nos processos de acesso à cultura por parte das
coletividades cegas.

Vimos como a célula braille se move com elegância no seio da ecologia tecnoló-
gica, e por outro lado assistimos a seu crescente desprestígio pelas coletividades cegas.

Há aqui uma razão de fundo eminentemente econômico. Estatísticas mundiais
dão conta de que a maioria das pessoas cegas e com deficiência visual ocupa faixas eco-
nômicas de baixa renda, sobretudo nos países da África e da América Latina. Insumos tec-
nológicos que potencializam e incrementam o uso do braille têm hoje preços proibitivos
e só podem ser disseminados para as coletividades cegas se encontrarem rubricas gover-
namentais que possam subsidiar seu acesso.

A desbrailização, se vier a se realizar por completo, com toda a carga nefasta que
acarretará, denunciará em alto-relevo o fracasso da gestão da tecnologia e de seu uso por
sujeitos humanos. Evidenciará o desperdício ou o enfraquecimento de potencialidades que
são fundamentais para a emancipação das pessoas, pessoas que, se têm uma deficiência
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sensorial, encontram nos dutos da sociedade uma deficiência institucional que mutila ou
inviabiliza o direito à participação em plena igualdade na sociedade do conhecimento.

A desbrailização é, sim, uma realidade provisória, para a qual já existe o remédio.
Faltam, pois, os médicos que prescrevam a receita para seu fim.

Como conclusão provisória, gostaríamos de assinalar aqui o que dissemos nos
últimos parágrafos de nossa tese de doutorado:

Assim, questões como a obsolescência do braille e a desbrailização só podem ser
focalizadas se delas pudermos depreender a vitalidade do relevo e sua importân-
cia para os indivíduos cegos. Quando o braille não for mais que memória comuni-
cativa passada, quando os modos de leitura e escrita se renovarem de forma tão
absoluta que já não sejam necessárias mãos para tocarem o movimento de sulcar
ou de traçar, por certo na nova trama constituída, nessa nova síntese de leitura/
escritura ainda resistirá algo da experiência passada.

É tão significativa a revolução que o relevo braille promoveu na vida dos indiví-
duos cegos que os sulcos abertos na cultura por essas linhas regulares de pon-
tos geometrizados criaram espécies de caminhos novos para um modo de tocar
o conhecimento com as mãos. Aproveitando-se da plasticidade e grande capa-
cidade de renovação do cérebro, essa plataforma semiótico-comunicativa criou
um insuspeitado diálogo entre a mão e o aparelho neurossensório-motor do
indivíduo cego, cunhando uma gramática singular que só cresce e se amplia a
partir dos novos insumos, usos e práticas postos à disposição dos homens.

Sulcar perceptos táteis em papel, em hardwares de computador, para vê-los con-
vertidos em letras; tocar as palavras com a polpa do dedo indicador; vê-las explo-
dir em cachos de sentidos, deflagrando os múltiplos e sutis níveis de semiose da
cultura sígnica: este tipo de revolução, de movimento sígnico, réplica particular
de uma comunidade de pertença de uma condição comum é a fala tátil idealiza-
da pela filosofia de Leibniz e exaltada por Diderot, agora materialidade absorvida
por uma cultura contemporânea que não se cansa de multiplicar, hibridizar e co-
nectar as suas linguagens. (SOUSA, 2004, p. 166)
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