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RESUMO 

O presente trabalho foi elaborado devido às necessidades observadas no 

decorrer da autuação da autora no Acervo Bibliográfico Técnico e Especializado do 

Instituto Benjamim Constant, vinculado a Divisão de Documentação, Pesquisa e 

Informação DDI, do Instituto Benjamin Constant. As pesquisas em andamento no setor 

desenvolveram questões em relação à documentação histórica do IBC, principalmente 

no que envolvia acesso aos prontuários médicos dos pacientes. Documentação essa 

ligada diretamente ao Departamento de Pesquisas Médicas e de Reabilitação e por se 

tratar da maior massa documental acumulada, desde 1946 até 2006. Porém devido à 

falta de recursos e de políticas de gestão de arquivo e políticas de preservação de 

documentos, o acesso a esses documentos encontra-se sem tratamento e 

consequentemente sem recuperação das informações. Assim, como era do 

conhecimento uma equipe de coordenadores do Arquivo Nacional em 2007, havia 

estado na instituição in lócus de pesquisa para fazer um relatório, com intuito de 

diagnosticar e mapear quais os documentos fez parte da memória institucional do 

instituto. Dessa forma, no projeto inicial que foi consequência desse trabalho de 

conclusão de curso, havia o interesse em se realizar um questionário nos departamentos 

da instituição para diagnosticar qual o interesse das chefias de departamento e suas 

respectivas divisões em tratar essa massa documental acumulada e reavivar a memória 

social e institucional contida nesses documentos. Contudo devido questões burocráticas 

não foi possível à realização do questionário, mas o trabalho então se desenvolveu 

traçando políticas de preservação de documentos e de gestão de documentos de arquivo 

a fim de direcionar posterior tratamento a essa massa documental acumulada.  

Palavras-chave: Gestão de Arquivos; Memória Institucional; Preservação de 

documentos; Prontuário Médico.  

  

 



7 

 

ABSTRACT 

This paper was prepared for the needs observed during the assessment of the 

plaintiff in the Library Catalogue and Specialized Technical Institute Benjamin 

Constant, bound the Division of Documentation, Research and Information DDI, 

Benjamin Constant Institute. Ongoing research in this area have developed issues in 

relation to historical documentation IBC, mainly involving access to medical records of 

patients, documentation that linked directly to the Department of Medical Research and 

Rehabilitation and because it is the largest documentary accumulated mass, since 1946 

to 2006. But due to lack of resources and management policies file and document 

preservation policies, access to these documents is untreated and therefore no recovery 

of information. So, how was the team's knowledge that a team of engineers from the 

National Archives in 2007, had been in our institution to make a report, in order to 

diagnose and map which documents made part of the institutional memory of the 

Office. Thus, the initial design was a result of this work of completion, there was 

interest in carrying out a questionnaire in the departments of the institution to diagnose 

what interest the department heads and their respective divisions in treating this 

accumulated mass document and revive social and institutional memory in these 

documents. However due to bureaucratic issues has not been possible to carry out the 

questionnaire, but the work then developed outlining policy document preservation and 

management of records in order to direct further treatment this documentary 

accumulated mass. 

Keywords: File Management; Institutional Memory; Preservation of documents; Medical 

Handbook. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Arquivologia no Brasil tem se desenvolvido nas últimas décadas pelas 

necessidades proeminentes da Ciência da Informação, consequência da crescente 

documentação que vem sido produzida desde o século XIX. Consequentemente a área 

tem desenvolvido toda uma bibliografia básica, e anseia por estudos e pesquisas para 

contribuição sobre os diversos temas relacionados à Arquivologia. Um destes temas e o 

que será analisado com o presente projeto. Um Estudo de caso, com apontamentos em 

como implementar a gestão de arquivos existente na instituição, e entender o que os 

funcionários pensam sobre a preservação dos prontuários médicos e qual a relevância 

para o público  do Instituto Benjamin Constant, a fim de conhecer a especificidade 

desse público.  

Tema ainda emergente na área e que apresenta a necessidade do olhar para o 

usuário e consequentemente um estudo das necessidades dos usuários de Arquivo, 

fazem deste projeto uma referencia descritiva para análise e pesquisa. Os estudos 

voltados aos usuários de arquivo aperfeiçoariam o planejamento e gestão de serviços de 

arquivo.  

Segundo ideais de Bernardes (1998), autora com estudos na área de 

Arquivologia, a ideia de uma intervenção no ciclo de vida dos documentos desde a 

produção até a guarda definitiva em arquivos permanentes compreende as atividades 

decorrentes do programa de gestão de documentos. Dessa forma, depois de garantido o 

efetivo controle da produção documental nos arquivos correntes, a documentação é 

transferida aos arquivos permanentes, possuindo a garantia do seu valor histórico-

cultural para memória da instituição.   

 

De acordo com o conceito de prontuário médico que é o conjunto documental 

onde se encontram todas as informações sobre a vida clínica ou hospitalar de um 

indivíduo. Tais informações supõem-se são guardadas pelas clínicas, postos de saúde ou 

hospitais e tem caráter sigiloso, somente médicos e pacientes estão autorizados ao 

acesso a estas informações.  

A qualidade das informações prestadas e a guarda permanente deste documento 

são necessárias para assegurar ao paciente ou aos seus familiares, a qualquer tempo, 

prova e testemunho. 
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Assim, o objeto desse projeto é através de uma pesquisa com método qualitativo, 

ou seja, analisar os dados da documentação acumulada e produzida no IBC, através do 

levantamento do acervo realizado pelo Arquivo Nacional em 2007, nos Departamentos 

da instituição, para diagnosticar e mapear a documentação existente no Instituto 

Benjamin Constant à época da documentação. E além do respaldo prestado aos 

familiares de pacientes, a fim de conhecer qual a importância da preservação e 

conservação dessa documentação para o instituto.  

Cabe ressaltar que cronologicamente os prontuários Médicos pertencem 

inicialmente ao período de 1946. O interesse pelo método qualitativo em avaliar a 

documentação existente nesse período, se justifica por oferecer a sociedade, bases 

referencias da documentação arquivística existente nesta época e consequentemente 

favorecer as pesquisas em andamento e futuras na Divisão de Pesquisa, Documentação 

e Informação DDI, que possui um Acervo Técnico Especializado e dentre as suas 

demandas de serviços, auxilia a pesquisa na temática da deficiência visual.   

Evidenciando procedimentos como a conservação, se necessário à restauração, 

da documentação, em nosso caso especificamente os prontuários médicos, será 

realizado medidas para implantação de uma política de preservação dentro da Gestão de 

Arquivos, não somente para o presente e o futuro da instituição, mas também para 

subsidiar com dados a avaliação do serviço ao usuário, bem como gerar conhecimento 

para futuras pesquisas.  

O objetivo desta pesquisa visa implantar uma comissão formada por 

profissionais da área de saúde, jurídica e administrativa do instituto, conforme proposta 

do Arquivo Nacional
1
 (2007) tendo por finalidade, a avaliação e revisão desse conjunto 

documental, o que revela a preocupação com a qualidade na gestão dos prontuários 

médicos e principalmente o perfil dos pacientes da instituição. 

O prontuário médico é constituído por vários tipos de formulários específicos na 

área médica, cada um trazendo informações sobre o paciente, atendendo aos objetivos 

da sua criação e com valor de guarda a ser avaliado com base por uma comissão de 

avaliação geralmente estipulada pela Agência Nacional de Saúde (ANS) e que após 

implantação se reúne de três em três meses para uma reavaliação das informações 

                                                           
1
 ARQUIVO NACIONAL. Relatório Técnico: levantamento do acervo documental produzido e 

acumulado pelo Instituto Benjamin Constant - IBC. Rio de Janeiro: Presidência da República Federativa 

do Brasil; Coordenação-Geral de Gestão de Documentos, 2007.   
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contidas nos prontuários, observando-se também a necessidade da inclusão de outras 

informações que passem a ter relevância. 

A justificativa para o desenvolvimento deste projeto é a preservação e 

conservação dos prontuários, mapeando os usuários que fizeram e fazem parte da 

memória do Instituto, dos profissionais de saúde que fizeram parte do quadro de 

funcionários no setor de oftalmologia e reabilitação e que manipularam os prontuários 

diariamente quanto à responsabilidade na guarda do conjunto documental, e para que 

assim possam estar a cada dia contribuindo em elevar o nível de qualidade das 

informações inseridas no prontuário desde a admissão do paciente até a sua alta pela 

avaliação médica.  

 Vale ressaltar que o principal motivo em realizar uma política de preservação 

dentro da Gestão de Arquivos, é atender à administração nas várias atividades de acordo 

com as necessidades de pesquisa técnica, administrativa e financeira, estando aptos ao 

atendimento, às consultas internas e externas de maneira rápida e precisa. Independente 

do tipo de arquivo que se deseja trabalhar e da organização deve-se primeiro conhecer a 

empresa, verificar as necessidades, a hierarquia e identificar os setores existentes, com o 

objetivo de determinar os tipos de documentos e seu fluxo na organização. Qualquer 

organização pública ou privada, com mais de dois anos de existência, convive com o 

dilema do que fazer com a documentação acumulada no decorrer de suas funções. 

A instituição que prioriza a gestão de arquivos como uma diretriz, estará melhor 

qualificada dado à precisão das informações quando demandadas pelos pacientes. 

Quando necessitar esclarecer a qualquer tempo algo sobre sua vida médica para outros, 

judicialmente ou não o paciente automaticamente sentir-se-á seguro.  

Os resultados deste projeto irão demonstrar com base no relatório técnico 

realizado pelo Arquivo Nacional (2007), como será conduzida a política de preservação 

dentro da gestão de arquivos, subsidiando o mapeamento dos usuários e os processos de 

avaliação e guarda dos prontuários para uma possível organização e implantação dessa 

série documental. Com base nas informações de acordo com as recomendações do 

Conselho Federal de Medicina (CFM) e do Conselho Nacional de Arquivo (CONARQ). 

No primeiro capitulo abordaremos o histórico da instituição, do objeto de estudo, 

mapeando as estruturas, ressaltando a importância de uma gestão de arquivos embasada 

em uma política de preservação para salvaguarda dos arquivos institucionais, signos 

representantes da memória e história do Instituto Benjamin Constant. 
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 No segundo capítulo, serão apontadas as metodologias para implementação da 

Gestão de Arquivo e Preservação da documentação em estudo, uma vez que foi 

levantado em um mapeamento para disciplina de Gestão de documentos II nesse 

semestre de 2013, que o trâmite dos documentos no IBC, com base nas características 

de cada Departamento da instituição bem como, a guarda e a preservação, à priori são 

mantidos no mesmo local que tramitam, cada documento dentro da sua Divisão e ou 

Departamento, eles são guardados por um prazo de cinco anos, porém todo esse 

processo acontece pela experiência dos profissionais de secretariado que se organizam 

em armários deslizantes para guarda dos documentos, não há nenhuma política traçada 

para com essa finalidade. 

Por fim, o terceiro capítulo traz a forma com que o estudo de caso no IBC 

ocorreu. Traçam, as dificuldades encontradas, uma delas, cabe ressaltar, foi a 

dificuldade encontrada no agendamento para aplicação do questionário junto aos chefes 

de Departamento e Divisão, uma vez que o Brasil, passou por um longo período de 

greve nas Universidades e a modificação nos calendários letivos de 2013 devido ao fato, 

não alterou em nada a agenda do IBC, o que significou uma problemática para coleta de 

dados em relação a importância da memória social que envolve o público alvo da 

instituição: pacientes da clínica de oftalmologia, reabilitandos, funcionários técnico 

administrativos, professores, alunos e pais de alunos, todos esses compondo o quadro de 

freqüentadores da instituição, além da comunidade em torno.  

Assim, o capítulo terceiro, terá em síntese quais os dados qualitativos foram 

avaliados a fim de conhecer qual a importância dessa documentação em relação à 

memória social e institucional do IBC, baseando-se em um relatório técnico intitulado 

Relatório Técnico: levantamento do acervo documental produzido e acumulado pelo 

Instituto Benjamin Constant – IBC, realizado em 2007 pelo Arquivo Nacional, a 

documentação é extensa incluindo todos os Departamentos porém a análise para esse 

estudo de caso, somente terá destaque no que diz respeito aos prontuários médicos.  

Dessa forma, pretende-se que essa documentação seja tratada, de acordo com as 

diretrizes da Lei 8.159, de 08 de janeiro de 1991
2
, e que com base na Lei, as medidas a 

serem tomadas para gestão de documentos, sejam implementadas e que futuras políticas 

de gestão de arquivo e de preservação da documentação, proporcionem o acesso aos 

                                                           
2
BRASIL. Presidência da República. Lei n. 8.159, de 08 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a 

política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial 

da União, de 09 de janeiro de 1991.  
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documentos, eficácia e eficiência na guarda da documentação, uma vez que para o 

governo a administração de arquivos é um fator de suma importância, resguardando a 

memória social e institucional brasileiras.  

Para concluirmos serão levadas em consideração as dificuldades no acesso a 

documentação, bem como a resistência que o IBC tem encontrado em possuir tão ricos 

documentos, sem um profissional da informação que atue diretamente nas questões de 

acesso, guarda e uso da documentação permanente da instituição.  

Como referencial metodológico para o nosso projeto de parceria institucional 

usamos Minayo (1993) onde buscamos baliza para as nossas problemáticas, e método 

para a pesquisa em processo.  Estamos na fase entre o primeiro e o segundo ciclo da 

pesquisa apontado por Minayo (1993, p. 26) a fase exploratória e trabalho de campo. Se 

a metodologia da pesquisa são os métodos, os instrumentos usados para comprovar uma 

hipótese, uma ideia, uma teoria. A teoria e a metodologia são inseparáveis neste 

processo de construção do conhecimento. Outra afirmação pertinente da autora neste 

momento é quando salienta “entendemos por pesquisa a atividade básica da Ciência na 

sua indagação e construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de 

ensino e a atualiza frente à realidade do mundo” (MINAYO, 1993, p. 17). 

 Acreditamos que caminhamos neste sentido proposto por Minayo, antes 

do problema ser intelectual, acadêmico, era uma questão, um problema da realidade, da 

vida prática. Trazendo para nossa discussão é necessário pensar na dialética entre teoria 

e a prática no ensino de conservação para os discentes do curso de Biblioteconomia e 

Arquivologia da UFF.   
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1 TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT 

 

Os séculos XVIII e XIX marcaram uma mudança e um avanço na história das 

pessoas com deficiência visual. Em 1784, Valentin Hauy
3
 inaugurou, na França, o 

Instituto Real dos Jovens Cegos de Paris, a primeira escola do mundo destinada à 

educação de pessoas cegas. Em 1829, Louis Braille, então aluno desse Instituto, 

inventou o Sistema Braille
4
. Dois anos depois, em 12 de setembro de 1854, D. Pedro II 

inaugurou o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, hoje o atual Instituto Benjamin 

Constant (IBC) (FRANCO, 2002).  

De acordo com Mosquera (2010
5
), a criação do Instituo só foi possível porque 

o médico particular do imperador percebeu que sua filha, cega, chamada Ádele, 

apresentava atrasos na alfabetização. Na ocasião, um brasileiro chamado José Álvares 

de Azevedo, um jovem cego que teve a oportunidade de estudar o sistema de leitura e 

escrita Braille na França, na escola de Valentin Hauy, foi chamado para alfabetizar sua 

filha. Segundo Mosquera (2010), Azevedo era o brasileiro mais indicado para educar 

crianças com essa deficiência na época. O autor acrescenta que “Ádele Sigau foi apenas 

uma pessoa com deficiência cujo pai tinha influências políticas na corte, porém outros 

cegos já esperavam essa oportunidade educacional há muito tempo” (MOSQUERA, 

2010, p. 20). Infelizmente, José Álvares de Azevedo, inspirador dessa conquista, morreu 

prematuramente e não participou da inauguração da escola.  

A partir da criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, o ensino e a 

educação de crianças cegas eram realizados unicamente no Rio de Janeiro, com exceção 

de ações voluntárias e autodidatas de outros estados. O começo do século XX foi 

marcado por atos de assistencialismo, no qual asilos e albergues cumpriam funções de 

escola. A ausência de um plano de educação no Brasil para pessoas cegas nessa época 

atrasava ainda mais o processo de escolarização e inclusão dessas pessoas 

(MOSQUERA, 2010).  

Estruturando-se de acordo com seus objetivos, o Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos foi pouco a pouco derrubando preconceitos. E possibilitou que a 

educação das pessoas cegas não era utopia, bem como uma profissionalização. Esse 

nome, por decreto da recente República, a partir de 21/11/1889, perdeu a palavra 

                                                           
3
 Criador do Instituto Real de Jovens Cegos de Paris. 

4
 Sistema de leitura e escrita em alto-relevo para pessoas com deficiência visual. 

5
 MOSQUERA, Carlos Fernando França. Deficiência Visual Inclusiva. Curitiba: Ibpex, 2010. 

Autor referência na temática da Deficiência visual e em assuntos de inclusão social relacionados ao cego.  
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Imperial, passando, a partir de 30/1/1890, a se chamar Instituto Nacional de Cegos. No 

ano seguinte, em homenagem ao seu administrador, mudou-se o nome para Instituo 

Benjamin Constant – IBC; até 1926, quando se fundou, em Belo Horizonte, o Instituto 

São Rafael, o IBC foi a única instituição brasileira especializada na educação e na 

formação de cegos. Benjamin Constant se empenhou em construir o prédio na Praia 

Vermelha, na Zona Sul do Rio de janeiro, conhecido como a primeira escola 

especializada para cegos na América Latina. 

Como Benjamin Constant não se conformava com as precárias instalações do 

nº 127 da Praça da Aclamação (Largo de Santana), considerado por ele incompatível 

com a demanda, que julgava crescente, do ensino especializado. Seu falecimento, em 

1890, contudo, impediu-o de presenciar o término definitivo de seu ambicioso projeto, 

que só ocorreu 54 anos depois, em 1944 (PAULINO, 2007)
6
.  

Em setembro de 1945, criou-se o curso ginasial, equiparando-se, na época, com 

o Colégio Pedro II e começando a proporcionar a seus alunos o ingresso nas escolas 

secundárias e universidades. Hoje, o IBC é considerado um centro de referência, em 

âmbito nacional, para questões da deficiência visual. Possui uma escola, capacita 

profissionais da área da deficiência visual, assessora escolas e instituições, realiza 

consultas oftalmológicas à população, oferece meios para a reabilitação de cegos 

adultos, produz material especializado impressos em Braille e publicações científicas. 

O Instituto Benjamin Constant é atualmente uma instituição pública federal 

vinculada diretamente ao Ministério da Educação. Desde a data da sua criação em 1854 

até o momento presente localiza-se na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, no bairro 

da Urca, próximo a museus e as universidades federais. 

Através de um Decreto do Imperador D. Pedro II,1.428, de 12 de setembro, foi 

criada, sendo inaugurada alguns dias depois, no dia 17 do mesmo mês, intitulada 

“Imperial Instituto dos Meninos Cegos”, conforme documentos do Instituto Benjamin 

Constant (2005)
7
, foi a primeira instituição preocupada em garantir acessibilidade 

dentro da mentalidade da época, aos cegos. Importante salientar o que era a educação 

neste período da história do nosso país, em particular para este segmento social que 

demanda docentes com uma determinada expertise. Salientamos que de acordo com a 

                                                           
6
 PAULINO, Luciana Fernandes. Representações sociais de velhice, cegueira e direitos sociais 

em instituições especializadas em deficiência visual. Dissertação de Mestrado. Escola de Serviço 

Social. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007. Pesquisadora referência na temática da deficiência 

visual, pela UFRJ.  
7
 Informações extraídas do site do IBC, 2005. Disponível em: <http://www.ibc.gov.br.>  

http://www.ibc.gov.br/
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memória que a própria instituição criou dos seus primórdios “Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos foi pouco-a-pouco derrubando preconceitos e fez ver que a educação 

das pessoas cegas não era utopia, bem como a profissionalização”. Com o fim do 

Império e a Proclamação da República, a instituição continua com o mesmo objetivo de 

atender a um público especifico, mas sob a ideologia republicana, alterando inclusive de 

nomenclatura, tornando-se em 1891, o Instituto Benjamin Constant, uma homenagem 

ao seu terceiro gestor. 

Vale abrir uma ressalva que conforme Gadotti (1995) 
8
, em sua obra de 

referência “História do Pensamento Pedagógico”, afirma que no caso da trajetória da 

Educação no Brasil herdamos o legado do domínio jesuíta entre 1759-1772, deixando 

uma proposta pedagógica voltada para o ensino não criativo, embasado em práticas de 

prêmio e castigo. No final do Império a proposta de educação era permeada pelas ideias 

de Rui Barbosa que pregava para o ensino brasileiro uma tríade: laico, público e 

obrigatório. No inicio da República, a Educação recebia fortes influências do 

Movimento Anarquistas, dos imigrantes que pregava que a revolução social seria 

também realizada via a reformulação nas propostas de ensino.  

Não é a proposta de estudo tecer um panorama sobre a história da educação no 

Brasil, mas é interessante ressaltar que algumas mudanças neste cenário nacional na 

Educação iram repercutir intensamente no Instituto Benjamin Constant. Por exemplo, 

na década de 20 do século XX, atravessamos o movimento da Escola Nova, de Anísio 

Teixeira defendendo a educação cultural e profissional dos jovens. No período da 

ditadura militar, uma educação voltada para o ensino técnico e liberal, voltado para 

instrumentalizar os operários para trabalhar nas fábricas. No processo de reabertura 

política temos a proposta pedagógica de Paulo Freire, direcionada para uma Pedagogia 

Crítica da realidade, ensinando a partir da história de vida, dos temas geradores dos 

discentes, a educação enquanto um ato político.  

Retornando a trajetória do IBC, em 1945 foi aberto o segundo segmento do 

ensino fundamental, conforme o site chegou a ser comparada no ano seguinte a proposta 

pedagógica do tradicional Colégio Pedro II (outra instituição pública criada no Império).  

É interessante salientar que existem poucos trabalhos publicados no âmbito da 

relação do IBC com a Arquivologia. Destacamos que o nome da instituição é uma 

homenagem ao diretor, e este se trata de um considerado personagem positivista, além 
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 Autor referência na área de Educação, suas ideias são pela UNESCO.  
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do Instituto com seu nome, existe também o Museu Casa Benjamin Constant, (MCBC) 

órgão do IBRAM, localizado no bairro de Santa Teresa com interessante arquivo 

pessoal do político Benjamin Constant. De acordo com atual diretora do MCBC, a 

museóloga Elaine de Souza Carrilho, Benjamin Constant casou-se com a filha do diretor 

do Imperial Instituto dos Cegos, assumindo a gestão após o falecimento do sogro, em 

1869, cargo que ocupou até o fim de sua vida profissional, além de político positivista, 

foi militar ocupando a patente tenente coronel. Em sua casa, que hoje hospeda o Museu 

que leva o seu nome em Santa Teresa, há um acervo bibliográfico aborda temas dentre 

eles a educação especial para cegos. 

A instituição, Benjamin Constant, atravessou o século XIX e XX, chega ao XXI 

com a perspectiva redimensionada, objetivando ser um Centro de Referência Nacional, 

para as questões de deficiência visual oferecendo um serviço diverso para a sociedade: 

formação e qualificação para os cegos e os profissionais com a expertise em deficiência 

visual, além de atendimento médico. Como descrito no site oferece consultas 

oftalmológicas à população, reabilita, produz material especializado, impressos em 

Braille e publicações científicas. 

Toda a história centenária do IBC foi publicada no primeiro exemplar da Revista 

Benjamin Constant
9
. A trajetória histórica apresenta, à luz dos estudos dirigidos nessa 

área, que, ao longo do tempo, as abordagens voltadas ao atendimento e à educação das 

pessoas com deficiência visual foram marcadas por ações voluntárias, nas quais asilos e 

albergues cumpriam funções de escola. A ausência de um plano de educação no Brasil 

para pessoas cegas atrasava ainda mais o processo de escolarização e inclusão dessas 

pessoas (MOSQUERA, 2010) 
10

.  

Desde as primeiras iniciativas educacionais voltadas às pessoas com deficiência 

visual, passando pela criação do IBC até o final da década de 1950, o ensino para alunos 

com deficiência apresentava um caráter segregado. Esses alunos eram diretamente 

matriculados em instituições especializadas ao atendimento de suas necessidades. No 

caso do IBC, eles passavam a ter acesso às classes regulares somente após a conclusão 

do ensino fundamental, efetivando, então, suas matrículas no ensino médio do Colégio 

Pedro II, um colégio federal de ensino básico situado no Rio de Janeiro. Observamos, 

então, que não se pensava em propostas inclusivas ou em qualquer outra proposta que 
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 O texto que apresenta os seguintes tópicos históricos: antecedentes, fundação, primeiros 

diretores, nomes do instituto, imprensa Braille e o instituto no século XX. (BENJAMIN COSNTANT, 

1995). 
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viesse a promover a matrícula oficial nas redes regular de ensino desses alunos desde o 

início da educação básica.  

A partir daí, o atendimento das pessoas com deficiência passa a ser 

fundamentada pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases), Lei nº 4.024/1961·, que estabelece 

o direito à educação regular para esses alunos. O documento aponta a questão no artigo 

88 da seguinte forma: “a educação de excepcionais deve, no que for possível, 

enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade”. Por 

outro lado, percebemos na mesma lei o apontamento para um possível atendimento 

especializado assegurado por meio de políticas públicas, como aponta o artigo 89: “toda 

iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos estaduais de educação, e 

relativa à educação de excepcionais, receberá dos poderes públicos tratamento especial 

mediante bolsas de estudo, empréstimos e subvenções” (BRASIL, 1961).  

Dez anos depois, a Lei no 5.692/1971
11

 acrescenta, em seu artigo 9º, o 

atendimento especializado de alunos deficientes que apresentassem um grau maior de 

dificuldade:  

Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se 

encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os 

superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as normas 

fixadas pelos competentes Conselhos de Educação. (BRASIL, 1971). 

 

Mosquera (2010)
12

 entende essa mudança na lei como um incentivo ao ingresso 

dos alunos especiais nas escolas especiais. Contudo, o autor afirma: “percebe-se, aí, um 

retrocesso na implantação de uma escola inclusiva”. 

Mesmo com a implantação da Constituição de 1988, o cenário educacional não 

apresentou mudanças. Ainda que trazendo princípios como: “Educação, direito de todos 

e dever do Estado...”, “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” 

respectivamente nos artigos 205 e 206, não conseguimos perceber propostas efetivas 

para a construção de um novo modelo pedagógico educacional (BRASIL, 1988).  

O discurso inclusivo, só começa a surgir na década de 1990, no Encontro de 

Salamanca, Espanha
13

 (1994), que apresentou como principal objetivo estabelecer 
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 BRASIL. Lei n. 5.692, 11 de agosto de 1971. Diário Oficial da União, Poder 

Legislativo, Brasília, DF, 11 ago. 1971. Disponível em: < 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1971/5692.htm>. Acesso em: 19 mar. 

2010. 
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Op. cit. (2010). 
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Esse encontro foi inspirado na Declaração Mundial sobre Educação para Todos, aprovada na 

Conferência Mundial sobre Educação para todos realizada em Jomtien, na Tailândia, de 5 a 9 de março de 

1990, que tinha como base a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem (MOSQUERA, 2010, 

p. 23, grifo do autor).  
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critérios para que todos os países se adequassem às necessidades especiais e investissem 

na educação inclusiva. Desse encontro surgiu a Declaração de Salamanca, como um dos 

principais documentos que orientam todos os países para o comprometimento com a 

busca de um fazer inclusivo.  

 

O princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os alunos 

aprenderem juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades 

e das diferenças que apresentem. Estas escolas devem reconhecer e satisfazer 

as necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e 

ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação para 

todos, através de currículos adequados, de uma boa organização escolar, de 

estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de uma cooperação com 

as respectivas comunidades. É preciso, portanto, um conjunto de apoios e de 

serviços para satisfazer o conjunto de necessidades especiais dentro da 

escola. (BRASIL, 1994, p. 11-12)
14

. 

 

No artigo 59 da LDB no 9.394/1996, também encontramos alguns apontamentos 

nesse contexto de busca de uma sociedade inclusiva, mostrando uma postura diferente 

das versões anteriores. Destacamos alguns itens:  

a garantia de um ensino especializado com métodos, currículos e estratégias 

específicas de modo que atendam as necessidades dos seus alunos; educação 

especial para o trabalho, visando uma efetiva integração na vida em 

sociedade; professores com especialização adequada para um atendimento 

especializado com capacitação para promover uma devida integração desses 

alunos na classe regular de ensino, e etc. (SAVIANI, 1999, p. 180)
15

. 

 

Mesmo com o intuito de uma proposta inclusiva e de uma suposta “educação 

para todos”, o governo encontra algumas dificuldades, fazendo com que esses alunos 

procurem cada vez mais as instituições especializadas. Dentro dessa perspectiva, 

Monteiro (2003)
16

 nos remete a essa questão voltada aos alunos com deficiência visual 

da seguinte maneira:  

A inclusão dos deficientes visuais no ensino regular depara-se, a todo 

instante, com barreiras de toda ordem: filosófica, pedagógica, sociais e 

físicas. No caso dos deficientes visuais, podemos mencionar desde suas 

condições primárias de desenvolvimento até o despreparo da sociedade para 

lidar com desigualdades. Particularmente, a escola regular parece não ter se 

abastecido, ainda, de soluções capazes de facilitar a permanência de alunos 
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 BRASIL. Ministério da Educação. Declaração e Salamanca e enquadramento da ação na 

área das necessidades educativas especiais. In: ______. Conferência mundial sobre necessidades 
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espaço da escola especial: afinal, como caminha a inclusão? Dissertação de Mestrado. Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Faculdade de Educação, 2003. Professora Dsc. Pesquisadora e atuante no 

Instituto Benjamin Constant.  



22 

 

deficientes visuais em seu seio. Carece de informações relevantes a respeito 

desta, muitas vezes desconhecendo suas possibilidades e dificuldades. 

(MONTEIRO, 2003, p. 3-4). 

 

Nesse cenário apontado pela autora, o IBC recebe esses alunos fornecendo-lhes 

meios para uma inclusão futura dentro da sociedade. Hoje o aluno acompanha o ensino 

fundamental no próprio Instituto, sendo submetido a uma prova para um futuro ingresso 

no Colégio Pedro II para cursar e concluir o ensino médio. Nesse caso, verificamos que 

o Instituto apresenta objetivos para uma futura inclusão, porém se afasta das propostas 

da educação inclusiva, que Glat (2007)
17

 define da seguinte maneira: 

a educação inclusiva significa um novo modelo de escola em que é possível o 

acesso e a permanência de todos os alunos, e onde os mecanismos de seleção 

e discriminação, até então utilizados, são substituídos por procedimentos de 

identificação e remoção das barreiras para a aprendizagem. Para tornar-se 

inclusiva a escola precisa formar seus professores e equipe de gestão, e rever 

as formas de interação vigentes entre todos os segmentos que a compõem e 

que nela interferem. (GLAT, 2007, p. 16). 

 

De acordo com a autora, a educação inclusiva visa ao desenvolvimento que 

atinja a todos os alunos. A escola precisa atender às necessidades apresentadas por seus 

alunos, em conjunto, e por cada um deles, em particular, assumindo o compromisso 

com o sucesso na aprendizagem e sua permanência na escola.  

Em 2003, o MEC cria o “Programa de Educação Inclusiva: Direito à 

Diversidade” com uma proposta de transformação no ensino inclusivo tendo como 

objetivo garantir o acesso de todos à escolarização (MOSQUERA, 2010). Para melhores 

condições de acesso, tanto nas escolas quanto em outros segmentos do meio urbano, é 

regulamentado o Decreto no 5.296 no dia 2 de dezembro de 2004
18

, estabelecendo 

normas gerais para a acessibilidade das pessoas com deficiência. O referido decreto 

prioriza, dentre as demais considerações, o atendimento dessas pessoas, buscando 

melhorias para o acesso em espaços públicos e equipamentos urbanos, a locomoção 

autônoma com segurança em meios de transporte, o acesso à informação e a 

comunicação sem qualquer barreira ou entrave que os impeçam de exercer suas funções 

de cidadãos (BRASIL, 2004).  
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 GLAT, Rosana. Educação Inclusiva: cultura e cotidiano escolar. Rio de Janeiro: 7 Letras, 

2007. Autora referência nas temáticas da Educação inclusiva.  
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Em abril de 2008, o MEC assume o compromisso institucional de organizar a 

Conferência Nacional de Educação (CONAE)
19

. Essa conferência conta com uma 

comissão nacional organizadora para a construção de um documento referencial que 

aponte propostas para o plano de educação. Tal documento é implantado em abril de 

2010 e indica, como principal objetivo, planos de ações por meio de políticas públicas, 

visando à construção de um sistema nacional de educação articulado em todo o País na 

perspectiva da inclusão, igualdade e diversidade.  

Destacamos alguns desafios que são apresentados pelo referido documento como 

metas para atender às necessidades da sociedade brasileira:  

A implantação desse documento surge como Propiciar condições 

para que as referidas políticas educacionais, concebidas e implementadas de 

forma articulada entre os sistemas de ensino, promovam: o direito do aluno à 

formação integral com qualidade; o reconhecimento e valorização à 

diversidade; a definição de parâmetros e diretrizes para a qualificação dos 

profissionais da educação; o estabelecimento de condições salariais e 

profissionais adequadas e necessárias para o trabalho dos docentes e 

funcionários; a educação inclusiva; a gestão democrática e o 

desenvolvimento social; o regime de colaboração, de forma articulada, em 

todo o País; o financiamento, o acompanhamento e o controle social da 

educação; e a instituição de uma política nacional de avaliação. (BRASIL, 

2010, p. 7). 

 

A implantação desse documento surge como mais um mecanismo de 

democratização do acesso e das condições de permanência adequadas aos estudantes no 

tocante à diversidade socioeconômica, étnico-racial de gênero, cultural e de 

acessibilidade, de modo a efetivar o direito a uma aprendizagem significativa, 

garantindo maior inserção cidadã e profissional ao longo da vida (BRASIL, 2010).  

Notamos que a preocupação com a diversidade começa a surgir no inicio do 

século XXI. Desde então, a busca de meios e materiais especializados para atender a 

uma pedagogia que olhe para as diferenças é a principal meta do governo e das 

instituições de ensino. Percebemos que a educação voltada às pessoas com deficiência 

não deve ser concebida como um sistema educacional especializado à parte, mas, sim, 

como um sistema que ofereça um conjunto de metodologias, recursos e conhecimentos 

de que a escola comum deverá dispor para atender à diversidade de seus educandos. A 

proposta inclusiva não está em confronto com a especializada. As duas caminham 
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juntas, uma dando suporte para a outra, ambas com o mesmo objetivo: educar (GLAT, 

2007)
20

.  

Sabemos que o aluno com deficiência não deve somente estar matriculado no 

ensino regular. Não basta apenas a convivência com os outros alunos, ou seja, não basta 

integrar, é preciso que ele aprenda os conteúdos em socialização com a comunidade 

escolar. Contudo, a permanência desse aluno só terá sucesso a partir da atenção às suas 

necessidades. É preciso que haja um trabalho metodológico voltado para a deficiência 

desse aluno. De acordo com Bonilha (2006)
21

, o processo de inclusão se diferencia do 

processo de integração a partir do momento em que as ações e estratégias realizadas 

proponham mudanças, conceitos e atitudes diante das diferenças individuais. Segundo a 

autora:  

[...] o processo de integração pressupõe uma inserção condicional da pessoa 

com deficiência nos estabelecimentos educacionais. Já o processo de inclusão 

pressupõe que todas as pessoas, independente da condição, sejam inseridas 

no sistema educacional. [...] O sistema se estrutura a partir das necessidades 

dos alunos, de forma que se garanta a promoção de um ensino de qualidade 

para todos. Nesse sentido, o paradigma da inclusão rompe com a dicotomia 

entre a educação comum e a especial. (BONILHA, 2006, p. 8). 

 

Essa breve retrospectiva histórica nos permite pensar e refletir sobre a inclusão e 

suas transformações no âmbito educacional. Notamos que o discurso inclusivo se torna 

mais evidente a partir da década de 1990, ao mesmo tempo em que as barreiras de 

ordens diversificadas encontradas pelo poder público também surgem, criando uma 

problemática para a questão da escola inclusiva. Ainda que as leis os amparem e 

ofereçam direitos legais aos alunos com deficiência, eles encontram dificuldades para 

obter um atendimento adequado na rede regular.  

As estratégias pedagógicas articuladas por meio de políticas públicas integradas, 

as estruturas de ensino adequadas tanto para o aluno quanto para os professores, o 

material adaptado e os recursos específicos são indispensáveis para a construção e o 

desenvolvimento do ensino inclusivo, visando aos principais aspectos da diversidade. 

Notamos que construção do fazer inclusivo precisa ser encarada como um anseio de 

todos: alunos, família, professores, instituições, governo etc. O comprometimento 

precisa sair da retórica e ser movido por ações públicas sociais sem qualquer forma de 
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assistencialismo ou paternalismo, pensando efetivamente no processo de 

desenvolvimento humano.  

Os documentos e as leis orientam e definem propostas, porém somente as ações 

orientadas por essas propostas poderão de fato cumprir um desejo inclusivo. Por isso, 

entendemos que a educação inclusiva é mais do que um projeto escolar, é mais do que 

uma proposta pedagógica, é mais do que uma organização de infraestrutura e de 

recursos especiais. É compreender a educação como uma prática social. 

Diante do exposto e da relevância da temática, em relação ao histórico 

institucional e à educação inclusiva, o Instituto Benjamin Constant adotou uma estrutura 

organização em seus Departamentos, de forma a atender cada necessidade do cego. 

Dessa forma, para a organização institucional do IBC possui dentre os Departamentos 

da instituição, suas respectivas Divisões, e para o caso deste estudo, cabe ressaltar o 

Departamento Técnico e Especializado (DTE), que é composto de uma Divisão de 

Pesquisa, Documentação e Informação (DDI) e que presta serviços ao público externo e 

está especificamente focado nas pesquisas sobre a deficiência
22

 visual e o deficiente 

visual
23

.  

 

1.1 OS QUATRO DEPARTAMENTOS CHAVES DA INSTITUIÇÃO: 

DEPARTAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO (DTE); DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃO (DED); DEPARTAMENTO MÉDICO E DE REABILITAÇÃO (DMR); 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (DPA)  

 

A seguir apresentaremos alguns setores chaves do IBC: Departamento 

Técnico e Especializado (DTE), composto da Divisão de Pesquisa, Documentação e 

Informação (DDI) e da Divisão de Imprensa Braille (DIB), essas Divisões 

Departamentais ofereceram a sociedade e ao cego, serviços de natureza técnica, como a 

produção de todo material em Braille no Brasil, além de suporte em pesquisas e material 

                                                           
22

 Deficiência visual (como nome genérico englobando todos os tipos de deficiência). 

TERMO CORRETO: deficiências (como nome genérico, sem especificar o tipo, mas referindo-se a todos 

os tipos). Alguns profissionais não-pertencentes ao campo da reabilitação acreditam que as deficiências 

físicas são divididas em motoras, visuais, auditivas e mentais. Para eles, deficientes físicos são todas as 

pessoas que têm deficiência de qualquer tipo.  

Fonte: SASSAKI, Romeu. Terminologia sobre deficiência na era da inclusão. 2003. Disponível em:  

<http://www.mppe.mp.br/uploads/kW3CahiaDqoM7XQvftRxHQ/MtoCzxLxzPWZN1IZIHhyuw/termino

logia_inclusiva.pdf>. Acesso em: 31 out. 2013. 
23

Ceguinho: O diminutivo ceguinho denota que o cego não é tido como uma pessoa completa. A 

rigor,diferencia-se entre deficiência visual parcial (baixa visão ou visão subnormal) e cegueira (quando 

adeficiência visual é total). TERMOS CORRETOS: cego; pessoa cega; pessoa com deficiência visual; 

deficiente visual.Fonte: SASSAKI, Romeu. Terminologia sobre deficiência na era da inclusão. 2003.  

http://www.mppe.mp.br/uploads/kW3CahiaDqoM7XQvftRxHQ/MtoCzxLxzPWZN1IZIHhyuw/terminologia_inclusiva.pdf
http://www.mppe.mp.br/uploads/kW3CahiaDqoM7XQvftRxHQ/MtoCzxLxzPWZN1IZIHhyuw/terminologia_inclusiva.pdf
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bibliográfico, compondo o Acervo Bibliográfico da instituição atendendo as pesquisa na 

temática da deficiência visual, bem como o tratamento documental e a preservação dos 

documentos que compõem a Divisão e os Departamentos do IBC e toda sua estrutura 

histórica documental, como diagnosticado pelo Arquivo Nacional (2007).  

Para atender ao educandário temos o Departamento de Educação (DED) 

cuja competência é planejar, coordenar, orientar, supervisionar e avaliar a execução das 

atividades nas diferentes áreas do Educandário, e especificamente: prestar assistência 

técnico-pedagógica a outras instituições e aos sistemas de ensino na área da deficiência 

visual; articular-se com instituições educacionais públicas ou privadas, com vistas a 

expansão de atividades técnico-educacional; participar do planejamento, supervisão e 

avaliação de estágios e cursos de especialização, de aperfeiçoamento e de atualização 

para docentes e pessoal que desempenhe ou que venha a desempenhar atividades em 

educação especial, na área da deficiência visual, em entidades ou nos sistemas de 

ensino, bem como promove a integração entre as suas diversas unidades. 

O DED é composto de uma Divisão de Ensino, cuja competência é: 

planejar, orientar, supervisionar e avaliar a execução das atividades relacionadas ao 

processo de ensino-aprendizagem, visando à formação integral do educando para o 

exercício da cidadania; orientar os professores na execução dos programas curriculares 

a serem adotados pelo Educandário; organizar, em conjunto com o corpo docente, a 

formação de turmas, o calendário escolar e os horários de funcionamento das atividades 

pedagógicas; sugerir programas que visem o atendimento, das pessoas cegas e de visão 

reduzida, em outras instituições educacionais; coordenar, orientar e supervisionar a 

elaboração ou adaptação de livros em Braille, quando necessário, em consonância com a 

Divisão de Imprensa Braille. 

De uma Divisão de Assistência ao Educando que participa do planejamento 

integrado do Instituto, no que se refere ao estabelecimento das normas disciplinares e 

organização das atividades diárias dos educandos; participa das reuniões pedagógicas e 

dos Conselhos de Classe; participa de reuniões com pais ou responsáveis, sempre que 

necessário; garante o cumprimento das normas disciplinares vigentes na Instituição; 

orientar a movimentação e acompanhar a frequência dos educandos nas diversas 

atividades escolares; coordena, orienta e supervisiona as atividades dos Assistentes de 

Alunos; controlar as saídas e regressos dos educandos; guarda, distribui e controla a 

utilização do material didático destinado ao aluno; zela pela higiene pessoal do aluno, 

orientando-o sempre que necessário. 
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A Divisão de Atividades e de Lazer que: administra, elabora e realiza a 

programação do Museu, do Teatro, da Biblioteca e do Espaço Cultural do Instituto; 

promove programas de atividades socioculturais, artísticas e cívicas; propicia apoio ao 

Coral do Instituto, na realização de suas programações artísticas e culturais; participa da 

elaboração do calendário cívico escolar; planeja, coordena e executa festividades do 

calendário cívico oficial e outras atividades socioculturais, em ação conjunta com as 

demais unidades do IBC; divulga os eventos da instituição, promovendo intercâmbio 

com outras entidades; coordena, supervisiona e avalia as atividades culturais e 

recreativas desenvolvidas no Educandário, por profissionais especializados; organiza e 

mantém a biblioteca em Braille, no sistema comum e em fitas áudio e vídeo-tape, bem 

como o acervo histórico do Instituto, incentivando a sua utilização para fins didáticos 

culturais; organiza, mantém e dinamiza o Museu Escola do Instituto Benjamin Constant, 

visando registrar e documentar a história do Instituto e a trajetória da educação dos 

deficientes visuais no Brasil. 

Divisão de Orientação Educacional, Fonoaudiologia e Psicológica cuja 

competência é: planejar, implementar e avaliar o desenvolvimento da orientação 

educacional no contexto escolar; participar do desenvolvimento do currículo, 

fornecendo subsídios que permitam a caracterização do perfil do educando; estabelecer 

estratégias de atuação que possibilitem o desenvolvimento de um ambiente educacional 

que favoreça o processo ensino-aprendizagem; detectar problemas no desenvolvimento 

social do educando, estabelecendo programas que objetivem a superação das 

dificuldades observadas; promover, periodicamente, reuniões de pais ou responsáveis 

dos alunos, intensificando a relação família-escola e mobilizando-os para a participação 

ativa e colaboradora no processo educacional, em todos os segmentos; prestar 

orientação educacional, individualmente ou em grupo, possibilitando às pessoas cegas e 

de visão reduzida, experiência que favoreçam: seu auto conhecimento em relação a 

interesses, potencialidades e responsabilidades, conscientizando-as como indivíduos 

produtivos e participantes da sociedade; a análise e a avaliação de suas relações 

interpessoais no ambiente escolar, no contexto familiar e na comunidade onde está 

inserida; participar do processo de triagem dos candidatos à matrícula, através de 

entrevista e avaliação; colaborar, no processo de reabilitação, para o ajustamento do 

educando à família, à escola, ao trabalho e à sociedade, através de orientação individual 

ou em grupo de alunos, de pais e responsáveis; fornecer subsídios para a elaboração de 

http://www.ibc.gov.br/?itemid=491#more
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programas pedagógicos, compatíveis com as condições individuais dos educandos; 

desenvolver atividades de prevenção, com base em ações da equipe multidisciplinar da 

Instituição; participar de projetos, estudos e pesquisas que visem fornecer subsídios para 

a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem e a integração do educando e 

do reabilitando à comunidade; participar de Conselhos de Classes e Reuniões 

Pedagógicas; prestar atendimento fonoaudiológico.   

E o ao Departamento de Estudos e Pesquisas Médicas e de Reabilitação (DMR) 

que dentre suas atividades é responsável por: compete: planejar, coordenar, orientar, 

supervisionar, avaliar e promover a execução das atividades médico-odontológicas, de 

enfermagem e nutricionais, voltadas ao processo ensino-aprendizagem; prevenção das 

causas da cegueira; atendimentos em reabilitação terapêutica, social, preparação para o 

trabalho, encaminhamento e acompanhamento profissional, e especificamente: 

promover e realizar estudos e pesquisas no campo da saúde, com vistas a subsidiar os 

programas da área educacional; promover e realizar eventos e ações que visem à 

informação de temas relativos à prevenção das causas da cegueira e à integração das 

pessoas cegas e de visão reduzida; promover a integração entre as suas diversas 

unidades. 

O DMR é composto também de Divisões: À Divisão de Pesquisa e Atendimento 

Médico, Odontológico e Nutricional, Divisão de Orientação e Acompanhamentos, 

Divisão de Reabilitação, Preparação para o Trabalho e Encaminhamento Profissional.  

À Divisão de Pesquisa e Atendimento Médico, Odontológico e Nutricional 

compete:prestar assistência médica, odontológica e de enfermagem aos alunos e aos 

reabilitandos;participar, em consonância com o Departamento de Educação, da 

programação de atividades compatíveis com as condições individuais dos 

alunos;estabelecer procedimentos e indicar recursos para melhor utilização da visão 

reduzida; prestar serviço oftalmológico à comunidade para fins de ensino e pesquisa; 

desenvolver estudos e atividades embasados nos resultados das pesquisas, 

prioritariamente, na prevenção das causas da cegueira; garantir, prioritariamente, o 

acompanhamento oftalmológico permanente ao educando e ao reabilitando; participar 

do processo de triagem dos candidatos à matrícula através de avaliação oftalmológica e 

nutricional; coordenar e supervisionar todas as atividades relativas à alimentação do 

educando; promover, em articulação com outras entidades, cursos de especialização, 

congressos, palestras, seminários e outros eventos. 

http://www.ibc.gov.br/?itemid=491#more
http://www.ibc.gov.br/?itemid=491#more
http://www.ibc.gov.br/?itemid=491#more
http://www.ibc.gov.br/?itemid=491#more
http://www.ibc.gov.br/?itemid=491#more
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À Divisão de Orientação e Acompanhamentos compete: participar do processo 

de triagem dos candidatos à matrícula, através de avaliação social; realizar atendimento 

social, orientando alunos, pais ou responsáveis; participar de ações que visem a 

integração educacional, profissional e social do educando e do reabilitando; atuar, de 

forma multidisciplinar, em estudos, projetos e pesquisas desenvolvidos pelo Instituto. 

À Divisão de Reabilitação, Preparação para o Trabalho e Encaminhamento 

Profissional compete: desenvolver atividades para o uso do Sistema Braille, de 

equipamentos para cálculos, orientação e mobilidade e de outras técnicas para a 

integração social do reabilitando e a integração do educando; realizar pesquisa de 

mercado de trabalho com vistas a preparação para o trabalho e encaminhamento 

profissional do educando e do reabilitando; supervisionar estágios e treinamento do 

educando e do reabilitando em entidades que propiciem atividades profissionalizantes; 

desenvolver programas de estimulação da visão funcional do educando e do 

reabilitando; estabelecer procedimentos e indicar recursos para melhor utilização da 

visão reduzida; manter atualizado catálogo das atividades profissionais que podem ser 

desempenhadas por pessoas portadoras de deficiências visuais. 

Esses Departamentos e as Divisões que os compõem oferecem serviços 

essências à sociedade para a manutenção da educação dos cegos a fim de que todos 

tenham uma educação democrática.  

Esta pesquisa está direcionada à área de arquivologia, que segundo Jardim 

(2007): 

desde o desenvolvimento da arquivologia como disciplina, a partir da 

segunda metade do século XIX, talvez nada a tenha revolucionado tanto 

quanto concepção teórica e os desdobramentos práticos da gestão ou a 

administração de documentos estabelecidos após a Segunda Guerra Mundial. 

Para alguns, trata-se de um conceito emergente, alvo de controvérsias e ainda 

restrito, como experiência, a poucos países (JARDIM, 2007).  

 

Jardim vai além e relata que por outro lado, alguns concebem a gestão de 

documentos: 
Como uma operação arquivística "o processo de reduzir seletivamente a 

proporções manipuláveis a massa de documentos, que é característica da 

civilização moderna, de forma a conservar permanentemente os que têm um 

valor cultural futuro sem menosprezar a integridade substantiva da massa 

documental para efeitos de pesquisa". (JARDIM, 2007).  

 

Norteia o fluxo documental dos órgãos governamentais, e que para o presente 

estudo tem ênfase nos prontuários médicos produzidos desde 1947 até 2006 
24

 pela 

                                                           
24

 Dados extraídos com base no Relatório Técnico realizado pelo Arquivo Nacional (2007).  

http://www.ibc.gov.br/?itemid=491#more
http://www.ibc.gov.br/?itemid=491#more
http://www.ibc.gov.br/?itemid=491#more
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instituição, de forma que seja dada a sociedade um respaldo informacional no qual 

atende a pessoas que perdem a visão na idade adulta. O entendimento da proposta 

inclusiva no âmbito educacional é importante para ampliar novas reflexões que surgem 

a partir da interação entre o sujeito e a sociedade, bem como no que se refere às 

implicações desse processo nessa relação.  

Vale ressaltar que um dos processos que fazem do IBC, uma referência no 

tratamento do deficiente visual, é a forma como o processo emocional dessas pessoas 

com cegueira adquirida na fase adulta é recebido e administrado pela instituição, até por 

que estudos comprovam que o deficiente visual fica bastante se torna muito 

comprometido diante das dificuldades encontradas nas atividades diárias, nas relações 

sociais, na escola, no trabalho, na vida conjugal, no lazer e em sua autonomia. Essas 

dificuldades acarretam um processo de exclusão social. O indivíduo encontra barreiras 

para a reinserção na sociedade e na própria família.  

Segundo Lima (2010) 
25

, o processo de exclusão, apontado de uma forma mais 

ampla, pode ser encarado como um fenômeno sócio histórico, no qual o indivíduo se 

separa de algum grupo social, de alguma situação de convívio, ou é impedido de exercer 

sua cidadania, o que interfere negativamente em sua própria individualidade. 

Estar excluído é estar fora, à margem, sem possibilidade de participação, seja 

na vida social como um todo, seja em algum dos seus aspectos. Nessa direção 

pode-se designar desigualdade social e econômica, marginalização social, 

exploração social, injustiça, entre outras significações fazendo parte 

intrínseca de um mesmo aspecto fenomenológico. (LIMA, 2010, p. 31, grifo 

do autor). 

 

Percebe-se que a exclusão atua como um fenômeno muito presente nas 

vidas dessas pessoas. De acordo com Montilha e Arruda (2007) 
26

, a cegueira e a baixa 

visão influenciam o cotidiano desses indivíduos, interferindo de forma direta na 

qualidade de vida do sujeito e de seus familiares.  

A deficiência visual interfere no relacionamento do indivíduo com o meio 

social, restringindo a capacitação imediata dos fatos e ações realizadas no 

meio ambiente, uma vez que grande parte da relação do homem com o 

ambiente se dá por meio da visão. (MONTILHA; ARRUDA, 2007, p. 115). 
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LIMA, Marco Antônio Granjeiro. A inclusão Sócio-educacional de crianças e jovens com 

deficiência visual e a participação de ONG e Instituto de Cegos da Paraíba. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, 2010. Pesquisador na 

temática da deficiência visual e exclusão social do cego.  
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MONTILHA, Rita de Cássia Letto; ARRUDA Sonia Chadi de Paula. Habilitação e 

reabilitação de adultos e idosos com deficiência visual. In: MASINI, Elcie F. Salzano. A pessoa com 

deficiência visual: um livro para educadores. 1ª Ed. São Paulo: Vetor, 2007. 
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Segundo Barqueiro e Barqueiro (2010) 
27

, a verdadeira inclusão da pessoa 

com deficiência depende muito de sua participação no mercado de trabalho. O autor 

comenta que esse aspecto é preponderante para a identidade social de todo cidadão.  

Uma sociedade inclusiva deve ser capaz de contemplar todas as condições 

humanas e encontrar meios para que cada indivíduo, do mais privilegiado ao 

mais vulnerável, por qualquer razão, tenha o direito de contribuir com o seu 

melhor talento para o bem comum. (BARQUEIRO; BARQUEIRO, 2010, p. 

482). 

 

De acordo com Veríssimo (2001) 
28

, o paradigma da inclusão também é 

entendido como um processo no qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 

sistemas sociais gerais, pessoas com alguma deficiência; simultaneamente, estas se 

preparam para assumir seus papéis na sociedade. Trata-se de um processo bilateral, no 

qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam equacionar problemas, decidir 

sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos. No entanto, o 

problema é que, infelizmente, essas oportunidades muitas vezes esbarram nas relações 

estabelecidas entre as pessoas com deficiência e a própria sociedade, que, por sua vez, 

ainda não aprendeu a lidar com as diferenças. 

Assim como pontua Mary Douglas (1998) 

(...) as memórias frágeis ou potentes são alicerçadas pelas estruturas 

da Instituição. E o lembrar e  esquecer de determinados 

acontecimentos públicos na instituição são armazenados ou rejeitados 

conforme os interesses políticos. (DOUGLAS, 1998, p. 96).  

 

Desse modo, entendemos que o processo de exclusão/inclusão vai além da 

inserção física da pessoa com deficiência em situações de ensino, trabalho ou moradia. 

Esses dois conceitos estão intrinsecamente ligados, por se tratar de um processo fruto de 

uma estrutura social; logo, não podem ser encarados como um fim em si mesmo 

(SANTOS; PAULINO, 2008) 
29

. Essa discussão não esgota as possibilidades de pensar 

e analisar a questão da exclusão/inclusão como um fenômeno intrínseco às relações 

humanas. A imagem social da pessoa cega em face da sociedade é fruto de uma 
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trajetória histórica carregada de representações depreciativas e que atualmente persistem 

em sua vida, dificultando todo um processo de interação com o meio em que vive e com 

toda a sociedade. 

Conforme já vimos, as instituições sobrevivem atrelando todo o processo de 

informação à tarefa de se afirmarem. A comunidade instituída bloqueia a 

curiosidade pessoal, organiza a memória pública e impõe heroicamente a 

certeza ou a incerteza. Ao delimitar suas próprias fronteiras, ela afeta todos 

os níveis inferiores de pensamento de tal modo que as pessoas se dão conta 

de suas próprias identidades e classificam umas às outras por meio da 

afiliação à comunidade. (DOUGLAS, 1998, p. 108) 

 

O setor de reabilitação do IBC existe há 16 anos e tem por público-alvo as 

pessoas que perdem a visão na idade adulta ou aquelas que, mesmo tendo perdido a 

visão na infância, não tiveram a oportunidade de acesso a um programa de atendimento 

especializado. 

Constituído por uma equipe de médicos, terapeutas, psicólogos e professores, o 

setor de reabilitação tem como principal objetivo promover ações e estratégias para 

viabilizar uma possível mudança significativa na qualidade de vida diária desses 

indivíduos, que, por perderem a visão, muitas vezes de forma repentina, precisam 

aprender a se readequar à nova condição visual.  

Esses indivíduos são jovens e adultos, bem como alguns idosos, que, em sua 

maioria, apresentam doenças que comprometem o funcionamento normal da visão, 

causando a cegueira, além de alguns casos de vítimas de acidentes. A grande maioria 

dessas pessoas mora em bairros, em alguns casos municípios, mais afastada, 

considerados lugares com uma condição social e econômica menos favorecida. Isso traz 

à tona uma possível hipótese de que há uma incidência maior nos casos de cegueira 

adquirida entre pessoas que não possuem um acompanhamento adequado, uma vez que 

a falta de assistência ou também o fato de residirem em locais mais distantes das 

instituições especializadas dificultam um processo preventivo de ações integradas. 

Kara-José e Arieta (2000 apud MONTILHA; ARRUDA, 2007)
30

 apontam uma 

estimativa de que a prevalência da cegueira sofre variações em termos de diferentes 

níveis socioeconômicos. Considera-se a prevalência da cegueira em 25% de locais 

semelhantes a países desenvolvidos e 75% de áreas menos desenvolvidas. Lima 
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(2006)
31

 também analisa uma estreita relação entre a deficiência e as condições 

socioeconômicas. A autora comenta que, no Brasil, isso ocorre nas regiões mais pobres. 

Como já se enfatizou, há evidências de que a maioria das pessoas com 

deficiências são das camadas populares. As condições precárias de 

alimentação, saúde e hábitos inadequados, como fumar e beber, também 

colaboram para o aparecimento da deficiência, uma vez que fragilizam a 

saúde de gestante e do bebê, podendo causar o diabetes e hipertensão, entre 

outros. (LIMA, 2006, p. 74). 

 

Como já mencionado anteriormente, o IBC está situado na Urca, bairro da 

Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Dessa maneira, dentro do que foi apontado por 

Lima (2006) e Kara-José e Arieta (2000 apud MONTILHA; ARRUDA, 2007), 

podemos analisar, a partir de uma perspectiva regional, que a maioria dos alunos reside 

em localidades distantes do IBC e apresenta rendas familiares consideradas menos 

favorecidas economicamente. Essa situação torna mais difícil o acesso, a permanência e 

o intercâmbio a partir de ações integradas com outras instituições. 

Entendemos que a problemática da perda da visão poderia ser evitada em 

muitos casos. Convivendo com esses alunos no setor de reabilitação, com base na 

pesquisa de mestrado de Coutinho (2011) o autor conseguiu observar por relatos em 

sala de aula, e até mesmo em conversas informais, que eles poderiam ter evitado a perda 

da visão se houvessem procurado com mais rapidez um atendimento adequado, ou até 

mesmo uma orientação especializada sobre as possíveis precauções e os cuidados a 

serem tomados. 

Coutinho (2011) ressalta que  

por isso, o setor de reabilitação precisa estar preparado para atender e 

entender todas essas questões trazidas, juntamente com a própria perda da 

visão. Aproximadamente 375 reabilitandos participam de várias atividades 

com fins pedagógicos, sendo elas: orientação e mobilidade (OM), atividades 

da vida diária (AVD), habilidades básicas, leitura e escrita por meio do 

Sistema Braille, informática, educação física, cerâmica, cestaria, artesanato, 

música e teatro. Além da oferta de cursos profissionalizantes, como 

massoterapia, shiatsuterapia, drenagem linfática manual e reflexologia dos 

pés, o setor de reabilitação desenvolve, ainda, o Programa de Atendimento e 

Apoio ao Surdocego, realizando, também, atividades culturais e educacionais 

com o Grupo da Terceira Idade e o Centro de Convivência (reabilitandos que 

já concluíram as atividades da reabilitação). (COUTINHO, 2011, p. 34). 

 

Coutinho (2011) relata que o objetivo dessas atividades desenvolvidas no setor 

é dotar a pessoa com cegueira adquirida na idade adulta de recursos para retornar à sua 

                                                           
31LIMA, Priscila Augusta. Educação inclusiva e igualdade social. São Paulo: 

Avercamp, 2006. Professora da UFMG, e pesquisadora na temática da inclusão do cego e 

consultora em assuntos relacionados à cegueira.  
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vida com independência e autoconfiança, buscando, sempre que possíveis novas 

expectativas para a devida reinserção e inclusão no mundo social e profissional. Deste 

modo, a reabilitação e todas as questões que envolvem a vida do paciente deficiente 

visual, bem como, os prontuários médicos e as informações que constituem seu 

histórico no IBC, podem ser entendidas como um processo facilitador para capacitar 

uma pessoa com deficiência visual a mobilizar seus próprios recursos para decidir o que 

desejam o que são capazes de ser, escolher seus próprios caminhos e atingir seus 

próprios objetivos.  

Sendo assim, a flexibilidade dos serviços oferecidos pela instituição e os 

métodos próprios do (DMR) são inerentes à natureza do processo de reabilitação uma 

vez que, os objetivos iniciais do processo de inclusão social, são a independência 

pessoal e que depois se ampliam para a empregabilidade, bem como para outros pode 

ocorrer o inverso. Portanto, a reabilitação não é somente um processo que visa à 

adaptação pessoal da pessoa com deficiência visual através de seus componentes 

médicos, sociais, psicológicos, educacionais e profissionais, é também um meio que 

permite o desenvolvimento máximo de toda a pessoa atingida por uma limitação. 

O Departamento Técnico Especializado (DTE) tem a proposta de ser setor que 

é o produtor de informação e conhecimento na área da deficiência visão além de 

planejar, coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades técnicas de 

pesquisa, de produção de material especializado, de documentação e de informação, de 

capacitação de recursos humanos e suas competências:  

O Instituto Benjamin Constant, criado pelo Decreto Imperial nº 1.428, de 12 

de setembro de 1854, com a denominação dada pelo Decreto nº 1.320, de 24 de janeiro 

de 1891, órgão específico singular dotado de autonomia limitada e centro de referência 

nacional na área da deficiência visual, subordinado diretamente ao Ministro de Estado 

da Educação e do Desporto. 
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Será dirigido por Diretor-Geral, os Departamentos por Diretor, o Gabinete e 

as Divisões por Chefe, cujos cargos e funções serão providos na forma da legislação 

vigente. 

O Diretor-Geral do Instituto Benjamin Constant será nomeado pelo Ministro 

de Estado da Educação e do Desporto, escolhido dentre os servidores do quadro do 

Instituto que detenham título de graduação superior e que estejam em efetivo exercício 

há, no mínimo, cinco anos. 

Os ocupantes dos cargos e funções previstos no caput deste artigo poderão 

ser substituídos, em seus afastamentos e impedimentos regulamentares, por servidores 

por eles indicados e previamente designados, na forma da legislação específica. 

Para o desempenho de suas atribuições o Diretor-Geral do IBC contará com 

o apoio de dois Assessores, de dois Assistentes e de dois Secretários e, os Diretores 

contarão cada um, respectivamente, com um secretário. 

Desenvolve programas que em função de seus objetivos, qualidade e 

abrangência asseguram ao IBC importante papel no cenário político-educacional do 

país. Além das seguintes competências: promover a divulgação de experiências e 

conhecimentos técnico-pedagógicos na área da deficiência visual, visando subsidiar o 

desenvolvimento de tecnologias nesse campo; promover e propor o desenvolvimento e 

produção de material didático-pedagógico, do processo ensino-aprendizagem dos 

educandos deficientes visuais, nos diversos níveis de ensino, em escolas especiais ou 

escolas comuns; manter acervo para subsidiar estudos e pesquisas na área educação e da 

integração das pessoas cegas e de visão reduzida; manter intercâmbio nacional e 

internacional com instituições congêneres ou não, objetivando acompanhar o 

desenvolvimento de tecnologias no campo da deficiência visual; desenvolver pesquisas, 

métodos e técnicas inovadoras na área da deficiência visual; orientar as instituições dos 

diferentes sistemas de ensino quanto à adaptação e recuperação de instalações, bem 

como o uso de material didático e equipamentos para o atendimento educacional e de 

reabilitação das pessoas cegas e de visão reduzida, em articulação com a Secretaria de 

Educação Especial; planejar, supervisionar e avaliar estágios e cursos de especialização, 

aperfeiçoamento e atualização para docentes e pessoal que desempenhe ou venha a 

desempenhar atividades em educação especial, na área de deficiência visual, em 

entidades ou nos sistemas de ensino; articular-se com as instituições de ensino médio, 

superior e outras, com vistas à formação de recursos humanos na área da deficiência 

visual; participar da promoção de estudos e de pesquisas para o desenvolvimento de 
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métodos e técnicas inovadoras no atendimento das pessoas cegas e de visão reduzida; 

participar de articulação com instituições educacionais públicas ou privadas, visando à 

expansão de atividades técnico-educacionais; promover a integração entre as diversas 

unidades do Instituto. 

Este departamento, DTE, oferece consultoria museus, por exemplo, no 

Museu da Vida na Fiocruz (Rio de Janeiro), para a questão de Acessibilidade do público 

cego, além de palestras mensais do Projeto Conversando com o autor, vinculado à DDI, 

e assessoria as pesquisas em andamento na temática da deficiência visual. Conta 

também, através da produção em Braille e tipo ampliado, capacitação e qualificação 

profissional, da pesquisa e informação, da criação, adaptação e confecção de material 

didático especializado, o IBC, por suas múltiplas vias, promove a inclusão da pessoa 

com deficiência visual na sociedade (INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT, 2005). 

A Divisão de Pesquisa, Documentação e Informação (DDI) é formada pelo 

Centro de Estudo e Pesquisas e pelo Acervo Técnico e Especializado dando suporte as 

pesquisas e informações na temática da DV. 

Este setor preenche o vazio documental entre as pesquisas realizadas na 

instituição e fornece ao público externo e interno do IBC, incrementos informacionais 

para as pesquisas em desenvolvimento. Atualmente o acervo
32

 participa na organização 

de eventos do IBC, contribuindo na divulgação e disseminação destes através da mídias 

sociais, interagindo com o público pelo twitter, facebook e twitticasting
33

, transmitindo 

ao vivo os eventos da instituição. 

Seu principal objetivo é suprir a lacuna documental existente em pesquisas 

feitas na Instituição. Atua como intermediária (ou ponte) entre o Instituto Benjamin 

Constant e a comunidade científica na área da deficiência visual. 

Esta Coordenação foi criada para atender a inúmeras solicitações feitas a 

DDI, em busca de dados, estatísticas e informações sobre deficiência visual. 

A Coordenação do Acervo Bibliográfico Especializado
34

 tem o objetivo de 

disseminar informações relacionadas à educação especial/deficiência visual, por meio 

                                                           
32

Endereço eletrônico para pesquisas no Acervo Bibliográfico do IBC: 

http://www.ibc.gov.br/acervo 
33

 Endereço eletrônico com as palestras do Projeto Conversando com o autor ao vivo. Disponível 

em/:<www.twitcasting.tv/ibconstant/show>. 
34

 Os livros existentes no Acervo Bibliográfico abrangem temas como legislação, parâmetros 

curriculares, atividades físicas de pessoas com deficiência, estimulação precoce, psicomotricidade, 

sorobã, informática, inclusão do aluno cego e de baixa visão na escola e na sociedade, orientações para os 

pais, atividades da vida diária, orientação e mobilidade, mercado de trabalho, dentre outros. 

http://www.twitcasting.tv/ibconstant/show
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de um acervo de livros técnicos, teses, monografias, dissertações, periódicos nacionais e 

estrangeiros e audiolivros técnicos. 

As publicações do IBC, é a revista Benjamin Constant
35

 que além dos 

artigos, também traz seções de relatos, perfis, informes e livros. Revistas em Braille 

produz e distribui para todo território nacional e mais 21 países a Revista Brasileira para 

Cegos (RBC) e a Pontinhos desde 1942 e 1955 respectivamente. As edições destas 

revistas estão disponibilizadas. Basta realizar o download. Para a impressão em braille 

será necessário o programa BRAILLE FÁCIL, o qual também está disponível para 

download neste site. 

O Departamento de Educação (DED) se justifica no objetivo primeiro da 

instituição de formar e qualificar os alunos para inserção e integração social do 

indivíduo com deficiência visual, a fim de poder participar e atuar com independência 

na sociedade. Promove a escolarização de alunos cegos e com baixa visão. Oferece 

desde a Educação Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental. 

O trabalho pedagógico do IBC se apoia em metodologias, técnicas e material 

didático que levam em conta a forma peculiar com que as pessoas com deficiência 

visual apreendem o conhecimento, a realidade e o mundo que as cercam. 

Desenvolve ainda programas especiais como atendimento de Estimulação 

precoce, Deficiência múltipla e Programa Diferenciado aos alunos que apresentam 

dificuldade de aprendizagem. Atividades complementares como informática, artes 

plásticas e cênicas, música e esportes integram o cotidiano do alunado.  

Interessante salientar que o IBC destaca-se no cenário nacional, além de 

qualificar e formar o cego também oferece espaço de prevenção e tratamento para a 

patologia, além do Departamento de Planejamento e Administração (DPA)
36

. 

 

1.2 SERVIÇOS OFERECIDOS PELO IBC 
 

                                                           
35

É uma publicação técnico-científica da Divisão de Pesquisa, Documentação e Informação do 

Instituto Benjamin Constant. A revista é quadrimestral, tem tiragem de 3.500 exemplares e distribuição 

gratuita. Disponível em: http://www.ibc.gov.br/?catid=4&blogid=2&itemid=408. 
36

O Departamento de Planejamento e Administração, planeja, coordena, orienta e supervisiona as 

atividades nas áreas de: planejamento, orçamento e finanças, pessoal, informática, serviços gerais, obras e 

manutenção, material e patrimônio.Apesar de ser um departamento eminentemente de atendimento 

interno, tem função primordial para o bom funcionamento do Instituto, operacionalizando todas as ações 

de caráter administrativo dos demais departamentos e do Gabinete da Direção Geral, dando-lhes 

condições para seu funcionamento e qualidade de atendimento ao público alvo atendido pela Instituição. 

 

http://www.ibc.gov.br/?catid=4&blogid=2&itemid=408
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Abaixo segue tabela demonstrativa com as atividades e serviços que são 

oferecidos pelo Instituto Benjamin Constant, de acordo com seus Departamentos e 

Divisões.  

Tabela 1: Serviços oferecidos pelos Departamentos que produzem documentos no IBC e que 

compõem o Relatório Técnico realizado pelo Arquivo Nacional em 2007  

Departamento e 

Divisão do IBC 

Atendimento Reabilitação Serviços ao público Surdocegueira 

Prevenção e 

causas da 

cegueira (DMR) 

 

Centro de 

atendimento 

oftalmológico e 

de estudos 

científicos 

Orientação e 

mobilidade, 

Atividade da 

vida diária 

Cursos 

profissionalizantes 

de: massoterapia, 

shiatsuterapia, 

drenagem linfática 

manual, 

reflexologia dos 

pés, afinação de 

piano, oficina de 

cerâmica. 

Programa de 

Atendimento e 

Apoio ao 

Surdocego 

Assistência social 

(DMR) 

Assistente 

social  

Atendimento 

social 

Encaminhamento 

para tratar as 

questões sociais, 

vinculadas ao 

Sistema Único de 

Saúde do deficiente 

visual. 

Atendimento 

social 

Oftalmológica 

(DMR) 

Avaliações 

clínico-

oftalmológico.  

Atendimento 

oftalmológico 

Clinica 

oftalmológica 

Atendimento 

oftalmológico 

Odontologia 

(DMR) 

Avaliações 

odontológicas 

Atendimento 

odontológico 

Clinica 

odontológica 

Atendimento 

odontológico 

Nutricional 

(DMR) 

Avaliação 

nutricional; 

Exames 

laboratoriais, 

anamnese 

alimentar, além 

de peso e 

altura. 

  Atendimento 

nutricional 

Clínica de nutrição Atendimento 

nutricional 

Psicologia 

(DMR) 

Psicólogo Atendimento 

psicológico 

Clinica de 

psicologia 

Atendimento 

psicológico 

Informática 

(DED/Direção-

Geral) 

Capacitação de 

usuários de 

computadores 

Aulas de 

informática 

Laboratório de 

Informática. Auxilia 

no uso de 

computadorescom 

software no sistema 

dosvox, do magic 

(ampliador de tela 

para pessoas com 

baixa visão) e do 

jaws (leitor de tela) 

Aulas de 

informática 

Educação (DED) Habilidades 

básicas 

Aulas pelo 

CEIS, com 

método 

Preparação para o 

Braille, leitura e 

escrita através do 

Aulas pelo CEIS, 

com método 

supletivo para 
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supletivo para 

conclusão do 

Ensino Médio. 

Sistema Braille, 

escrita cursiva, 

inglês básico.  

conclusão do 

Ensino Médio. 

Educação física 

(DED) 

 

Avaliação 

física 

Atendimento 

de avaliação 

física 

Natação, esporte, e 

ginástica. 

Atendimento de 

avaliação física 

Arte 

(DMR/DOA) 

Técnicas de 

arte e cerâmica 

Aulas de Arte 

terapia 

Cestaria, artesanato 

(biscuit, tricô, 

tapeçaria) 

Cerâmica. 

Aulas de Arte 

Terapia 

Música 

(DMR/DOA) 

Técnicas de 

Música 

Aulas de 

música 

Ensino de música Aulas de música 

Teatro 

(DED/DAL) 

Técnicas de 

teatro 

Aulas de teatro Ensino de teatro Aulas de teatro 

Núcleo de 

capacitação e 

encaminhamento 

profissional para 

pessoas com 

deficiência visual 

– NUCAP (DMR) 

Avaliação do 

deficiente 

visual 

Capacitação do 

deficiente 

visual 

Encaminhamento ao 

mercado de trabalho 

de alunos e 

reabilitandos 

Encaminhamento 

ao mercado de 

trabalho de alunos 

e reabilitandos 

Pesquisa e 

Divulgação & 

Apoio técnico 

(DTE/DDI) 

 

Pesquisadores 

pós-graduandos 

de 

Universidades 

Públicas e 

privadas além 

de estudantes 

de graduação  

Possui 

equipamentos 

de tecnologia 

assistiva para 

disseminação 

das 

informações, 

de forma a 

incluir o 

deficiente 

visual 

novamente no 

universo da 

leitura.   

Produção da revista 

Benjamin Constant, 

Revista Brasileira 

para cegos e 

Pontinhos Possui 

equipamentos de 

tecnologia assistiva, 

tais como: CCTV, 

Myreader2, 

Impressão em 

Braille, 

digitalização por 

scanerpoetcompact 

e gravação de 

conteúdos por 

sintetizadores de 

voz em Mp3. 

Palestras na 

temática da 

deficiência visual 

com transmissão ao 

vivo pelo 

twitticasting.tv. 

Encaminha os 

leitores a biblioteca 

Louis Braille para 

marcação de ledores 

e uso das demais 

tecnologias 

existentes no IBC 

Auxilia no uso dos 

Equipamentos de 

tecnologia 

assistiva, bem 

como encaminha 

os leitores a 

biblioteca Louis 

Braille para 

marcação de 

ledores e uso das 

demais tecnologias 

existentes no IBC 

tais como: CCTV, 

Myreader2, 

Impressão em 

Braille, 

digitalização por 

scanerpoetcompact 

e gravação de 

conteúdos por 

sintetizadores de 

voz em Mp3. 

Palestras na 

temática da 

deficiência visual 

e surdocegueira 

com transmissão 

ao vivo pelo 

twitticasting.tv.  
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Material 

especializado 

(DTE/DIB) 

Editoras e 

Plano Nacional 

de Livros 

Didáticos 

(PNLD) 

Distribuição 

gratuita de 

material por 

solicitação a 

Divisão de 

Imprensa 

Braille 

Distribuição, 

produção e venda 

de produtos e 

materiais em Braille 

para todo o Brasil. 

Distribuição, 

produção e venda 

de produtos e 

materiais em 

Braille para todo o 

Brasil. 

Fonte: Dados extraídos do site institucional do IBC. Disponível em: <http://www.ibc.gov.br>.  

 

1.2.1 REABILITAÇÃO E ATENDIMENTO  

Nossas ações são voltadas para a prevenção das causas da cegueira, utilizando, 

para isto, nosso centro de atendimento oftalmológico e de estudos científicos.  

1.2.2 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 

São oferecidos cursos de curta duração na área da deficiência visual. Esses 

cursos têm como público alvo professores e a comunidade em geral, incluindo as 

famílias dos alunos da instituição. Além dos cursos realizados em suas dependências, o 

IBC envia seus técnicos para ministrarem cursos em universidades, secretarias de 

educação e instituições de diversos estados do Brasil, como também oferecem estágios a 

acadêmicos e profissionais envolvidos com a problemática da deficiência da visão.  

1.2.3 PESQUISA E DIVULGAÇÃO 

O Departamento Técnico Especializado (DTE) atua na produção, no registro 

e na divulgação do conhecimento construído nas questões relativas às pessoas 

com deficiência visual, além de transcrever, imprimir e distribuir material impresso 

no Sistema Braille.  

 

1.2.3.1 Material Especializado 

 
         Através de sua Divisão de Produção de Material Especializado, o DTE 

pesquisa, produz, adapta e distribui, para todo o Brasil, diversos materiais utilizados nas 

atividades pedagógicas e nas atividades da vida diária das pessoas cegas e de visão 

subnormal.  

 
 

  

http://www.ibc.gov.br/
http://www.ibc.gov.br/?itemid=94#more
http://www.ibc.gov.br/?itemid=93#more
http://www.ibc.gov.br/?itemid=477#more
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1.2.3.2 Apoio Técnico 
 

                      Cabe ainda ao DTE dar subsídios técnicos às instituições que atendem às 

pessoas com deficiência visual em todo o país, tais como: o Museu Histórico Nacional, 

o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty, o 

Colégio Pedro II, Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, escolas de 1º e 2º 

graus de vários estados do Brasil.  

No âmbito desse departamento, a Divisão de Pesquisa, Documentação e 

Informação, é responsável pela centralização das ações de pesquisa, possuindo um vasto 

acervo de livros técnicos, teses, monografias e dissertações impressos em tipos comuns, 

em braille, em fitas de áudio e vídeo, disquetes e CDs, disponíveis para todos aqueles 

que desejem atuar no campo da investigação científica e produção de conhecimento na 

área.  

1.2.4 OFICINA DE CERÂMICA 

O projeto IBC-Cerâmica abre um espaço para que as pessoas com 

deficiência visual integrem-se ao universo artístico da cerâmica. É mais uma via de 

conhecimento, de cultura e de auto-realização. As ações previstas neste Projeto são 

desenvolvidas no âmbito do Departamento de Estudos e Pesquisas Médicas e de 

Reabilitação, através da Divisão de Reabilitação, Preparação para o Trabalho e 

Encaminhamento Profissional – DRT.O projeto IBC- Cerâmica no seu percurso, se 

impôs pelo seu impacto na vida de todas as pessoas envolvidas: instrutores, voluntários, 

alunos entre outros. 

1.2.5 NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO E EMPREGABILIDADE - NUCAPE  

É um núcleo de capacitação e encaminhamento profissional para pessoas 

com deficiência visual que o Instituto Benjamin Constant desenvolve no âmbito do 

DMR, através da Divisão de Preparação para o Trabalho e Encaminhamento 

Profissional- DRT com apoio da Divisão de Orientação e Acompanhamento- DOA. 

O Núcleo de Capacitação e Empregabilidade contribui para a efetivação dos 

direitos das pessoas com deficiência no campo do trabalho, já que as determinações 

previstas na Lei n° 8213 de 24 de Julho de 1991, Lei n° 7853 de 24 de outubro de 1989 

e seu Decreto n° 3298 de 20 de Dezembro de 1999 (Lei de Cotas), estabelecem a 

http://www.museuhistoriconacional.com.br/
http://www.mnba.gov.br/
http://www2.mre.gov.br/estrutura4.htm
http://www.cp2.g12.br/
http://www.cp2.g12.br/
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obrigatoriedade das empresas com cem (100) ou mais empregados preencherem uma 

parcela de seus cargos com pessoas com deficiência. 
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2 GESTÃO DE ARQUIVO: POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO PARA GUARDA 

DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS 
Documento recolhido, guardado e não 

organizado significa inexistência de 

informação. (SILVA, 2010, p.2) 

 

A partir da referência de Jaime Antunes Silva, documento só configura-se 

informação enquanto disponível para o acesso se as condições de preservação e guarda 

desses documentos já estiver sido avaliadas nos processos que envolvem a gestão de 

documentos dos órgãos governamentais. 

A necessidade de uma política de acervos consistente e que garanta ao 

Brasil, e que segundo Silva (2010) “possui uma ampla e complexa rede de arquivos, 

decorrentes do exercício da função executiva, legislativa e judiciária do Estado 

brasileiro” [...]. Como o Instituto Benjamin Constant é uma instituição que data desde 

17 de setembro de 1854, vale ressaltar que naquela época o Brasil ainda não continha 

em sua administração, políticas consistentes que respaldassem uma gestão de arquivos 

que perpetuasse até os nossos dias, fato este que com relata Silva (2010) “tanto a nível 

federal quanto estadual e municipal gerada a partir do processo de colonização do 

território brasileiro até os dias atuais”.  

Em seu artigo por uma Política Nacional de Arquivos, Silva (2010), remete 

seu olhar para época de 1824, que “reconhece a autonomia administrativa dos 

municípios, determinando que houvesse câmaras em todas as cidades e vilas existentes 

e nas que se criassem, definido lhes o governo econômico e municipal das mesmas 

cidades e vilas” (SILVA, 2010, p. 1, grifo do autor). Comenta que a Constituição 

republicana de 1891, no seu artigo 68, consagra a organização dos Estados de forma a 

assegurar a autonomia municipal no que fosse pertinente às suas peculiaridades 

administrativas. 

Um pouco antes, em 17 de setembro de 1954, era inaugurado no Brasil, o 

Instituto Brasileiro dos Meninos Cegos e exatamente em 1891, transferido para a atual 

sede onde se encontra até os dias atuais no bairro da Urca, sendo um imponente marco 

arquitetônico do estilo Neoclássico, o Instituto Benjamin Constant. 

De acordo com esse cenário, descrito por Silva (2010), foi que perpassou a 

história dos arquivos nas instituições brasileiras e nesse mesmo cenário é que nasce o 

Instituto Benjamin Constant, com seus alicerces subsidiando as questões da cegueira e 

com atendimento ao cego do Brasil, tendo como modelo os padrões de atendimento 

francês.  
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Ainda em Silva (2010) 

(...) com o advento das modernas tecnologias de controle e recuperação da 

informação, a visão do arquivo como instituição de guarda de documentos foi 

substituída por aquela que o situa enquanto gestor de sistema de informação, 

integrando a outros sistemas, com o objetivo maior de garantir o acesso do 

usuário às informações demandadas. Ou seja, o eixo foi deslocado da questão 

da guarda para a do acesso. Dentro desta visão, é mais valorizado o 

intercâmbio de informações entre instituições, recuperando-se os documentos 

de interesse do usuário a partir das referências fornecidas pela instituição 

membro do sistema, que partilha com as demais o controle da informação 

existente (SILVA, 2010, p. 2).  

 

No o intuito de adequar as necessidades da instituição em organizar, e 

manter a memória institucional do Instituto Benjamin Constant, que os prontuários 

médicos que datam de 1946, quando os primeiros pacientes cegos foram recebidos em 

nossa sede, que uma Política de Arquivos e de Preservação de documentos se faz 

necessárias, visto que, a tecnologia disponível atualmente é capaz, inclusive de garantir 

o acesso on-line ao próprio documento, a partir do escaneamento e digitalização de 

imagens, dependendo, é claro, dos recursos disponíveis em cada caso. Silva (2010) 

ressalta que  

(...) mesmo quando não há infraestrutura econômica que possibilite o uso 

deste recurso tecnológico, a simples troca de instrumentos de pesquisa em 

listagem já viabiliza o acesso do usuário, não ao documento, mas à sua 

referência, o que já é um grande auxílio ao desenvolvimento das pesquisas. 

(SILVA, 2010, p. 2).  

 

Este estudo de caso visa além de traçar uma Política de Preservação, e a 

implantação de uma Gestão de Arquivos que atenda as necessidades do perfil do 

usuário, analisar os dados através do preenchimento de questionários com perguntas 

fechadas e por meio de entrevistas com os representantes oficias dos Departamentos da 

instituição, principalmente os diretamente vinculados a Direção Geral, e com vínculo 

direto aos prontuários médicos e memória institucional do IBC, tais como o 

Departamento Médico e de Reabilitação (DMR) e o Departamento Técnico e 

Especializado (DTE).  

É de conhecimento dos profissionais de arquivo que com a consolidação do 

Sistema Nacional de Arquivos (SINAR, 2000 apud SILVA, 2010) 

(...) supera-se a visão setorizada sobre os acervos Arquivísticos, 

transformando cada instituição de guarda em co-responsável pela garantia do 

acesso a parcelas do patrimônio público documental brasileiro e a sua 

preservação (SILVA, 2010, p. 2).  

 

Desta forma, a coleta de dados será realizada pela aplicação de questionários 

fechados nos direcionados as chefias de Departamentos do IBC, mapeando o perfil dos 



45 

 

pacientes com base nos dados do prontuário médico e avaliando a importância em 

manter ativa a função social e de memória do Instituto Benjamin Constant, coletando os 

subsídios necessários para criação, adequação e a possível implantação da Política de 

Preservação e Gestão de Arquivos.  

Pensar na Gestão de Arquivos e na preservação dos documentos que 

compõem os fundos institucionais brasileiros remete o nosso olhar para a finalidade dos 

arquivos que passa a ser, portanto, “a preservação do documento enquanto fonte de 

informação que precisa ser disponibilizada, estando à questão da guarda vinculada 

diretamente às condições de tratamento técnico do acervo” (SILVA, 2010, p. 2). 

Não possuir uma Política de preservação e uma gestão arquivística no 

tratamento dos documentos, não é uma problemática que faz parte apenas do cenário do 

IBC, nos estudos de Silva (2010) 

(...) o Brasil carece de estatísticas confiáveis referentes aos arquivos correntes 

que forneçam dados gerenciais aos administradores e às instituições 

arquivísticas para implementação de Políticas Públicas de Gestão específicas, 

que visem resgatar a função social dos arquivos, à preparação dos futuros 

recolhidos, com documentos já devidamente avaliados, possibilitando a 

integração desses acervos contemporâneos à massa documental acumulada e 

já em parte disponibilizada (SILVA, 2010, p. 2). 

 

Cabe ainda uma observação de Silva (2010, p. 2) “no que tange aos 

documentos históricos somente alguns poucos arquivos públicos possuem guias gerais 

dos fundos documentais custodiados”. Desta forma, é interessante ao Instituto Benjamin 

Constant a formulação de uma gestão de arquivos que garanta a organização e 

preservação desse grande volume documental.  

Ainda no que referencia a literatura especializada na área de Arquivologia, 

segundo Costa &Fraiz (1989) em artigo intitulado Acesso à informação nos arquivos 

brasileiros, que: 

(....) o problema de acesso à informação nesses arquivos não se restringe à 

omissão ou ao mau tratamento do assunto nas constituições brasileiras. Do 

ponto de vista da legislação o Brasil sempre sofreu um atraso considerável, 

situando-se em posição inferior a outros países da América Latina (COSTA; 

FRAIZ, 1989, p. 69) 

 

 Outro problema quanto à gestão de arquivos, à priori não seria uma assunto 

diretamente ligado à instituição, pois assim como nos diz Costa & Fraiz (1989) 

Até a década de 70, não existia qualquer medida legislativa específica para 

arquivos públicos ou privados, documentação em geral ou acesso à 

informação. Data de 1975 o primeiro decreto presidencial sobre o assunto, a 

de n. 75.657, de 24 de abril de 1975, que criou o Sistema de Serviços Gerais 

(SISG), cujo órgão central é a Secretaria de Administração Pública da 

Presidência da República (SEDAP, antiga DASP – Departamento 

Administrativo do Serviço Público). O SISG é integrado por todos os órgãos 
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e unidades federal, com exceção dos ministérios militares, do Ministério das 

Relações Exteriores e do Estado Maior das Forças Armadas (COSTA; 

FRAIZ, 1989, p. 69). 

 

Cabe ressaltar ainda com base em Costa & Fraiz (1989, p. 69) que “Uma das 

atribuições do SISG consiste em promulgar normas que disciplinem o uso, guarda, 

conservação, reprodução e incineração de processos e documentos na fase corrente”.  

Essas medidas em relação aos arquivos públicos se fazem cada vez mais 

urgentes serem postas em prática, sendo a realidade dos arquivos públicos brasileiros, 

comum o acumulo de massa documental pelas instituições públicas.    

Por fim reiteram os autores que: 

foram criados o Sistema Nacional de Arquivos (SINAR) e a Comissão 

Nacional de Arquivos (CONAR), com a finalidade de fortalecer as 

atribuições do Arquivo Nacional. 

[...] Em 1980, por iniciativa do Arquivo Nacional e com a aprovação do 

Ministério da Justiça, foi criada uma comissão que elaborou um anteprojeto 

de lei que dispõe sobre a política nacional de arquivos. [...] Finalmente, foi 

submetido à apreciação do Congresso Nacional o projeto de lei n. 4.895 – 

A/84, que conceitua e classifica os arquivos públicos e privados; assegura o 

livre acesso à documentação permanente; classifica os arquivos privados que 

apresentam interesse público; dispõe sobre a organização administrativa do 

setor de arquivos, através do SINAR, e impede a eliminação e destruição de 

documentação permanente, entre outras medidas (COSTA; FRAIZ, 1989, p. 

69-70).  

 

 Assim, com o passar das décadas, a experiência nos setores de arquivos 

adquirem experiência sinequa non, garantindo as novas atribuições que a área de 

Arquivologia vem aprimorando com a criação de novas gestões de arquivo e 

preservação de documentos em instituições públicas e privadas.  

Medidas de gestão de arquivos e de preservação de documentos permite maior 

visibilidade nos setores de arquivo, auxiliando dessa forma a avaliação, organização, 

tratamento e disseminação das informações arquivísticas, garantindo a preservação e 

conservação dos documentos para o desenvolvimento de outras pesquisas.  

No Instituto Benjamin Constant a criação de uma gestão de arquivos em seus 

documentos históricos, surtiram efeitos consideráveis na disseminação de informações 

arquivísticas e possibilitaram um novo olhar ao instituto, que desde 1994, foi 

considerado a níveis brasileiros Centro de Referencia Nacional na temática da 

deficiência visual.   
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3 GESTÃO DE ARQUIVOS NO IBC: UM ESTUDO DE CASO SOB A LUZ DA 

TEORIA 

 

 

Ocorrem recorrentes indagações sobre a “realidade” operacional da instituição, 

que dentre outras, será a base principal para nortear este estudo. No caso dos deficientes 

visuais, podemos mencionar desde suas condições restritas de acessibilidade para se 

deslocarem de onde residem até o despreparo para lidar com desigualdades sociais ainda 

existentes na sociedade brasileira. Atualmente, mesmo com todas as transformações 

políticas governamentais que estamos acompanhando, no Instituto Benjamin Constant 

ainda não há uma política de gestão documental implantada para mapeamento de 

usuários. 

 Particularmente, o instituto parece não ter se abastecido, ainda, de soluções 

capazes de facilitar o manuseio de documentos, auxiliando a permanência no 

arquivamento dos prontuários de seus pacientes, os deficientes visuais, além de outros 

documentos que compõem o acervo histórico do IBC, mas que não fazem parte desse 

estudo, bem como: fichas de prontuários médicos, fichas de atendimento oftalmológico, 

fichas de reabilitandos e de alunos, controle de recebimentos de produtos alimentícios, 

fichas de controle de estoque de remédios.  

Esses documentos que representam a estrutura documental do Departamento de 

Estudos e Pesquisas Médicas e de Reabilitação, atual DMR, com base no relatório 

realizado pelo Arquivo Nacional (2007) estão acondicionados e armazenados em: 

caixas-arquivo, pastas suspensas, envelopes, pastas A-Z, fichários de metal, arquivo de 

metal, estantes de metal, armários de metal e armários de madeira e nas observações 

feitas pelo Arquivo Nacional (2007), esses documentos representam a maior parte da 

documentação, medindo 221,54 m.  

Supõe-se com essa problemática que uma política de gestão arquivística não foi 

implantada pelo DMR, ainda não disponibiliza uma gestão de documentos com relação 

aos prontuários médicos nos Serviços de Arquivos Médicos, no Instituto Benjamin 

Constant, e que apesar de já terem sido norteadas pelo Arquivo Nacional, ainda não 

foram implantadas por instrumentos e competências como Plano Diretor de Sistema de 

Informação, mesmo diante das demandas da Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/11).  

 Novas estratégias de gestão informacional, certamente, emergirão das 

experiências com outras instituições e com base nesse projeto de forma, a organizar seus 

prontuários, viabilizando a gestão de documentos e mapeamento do perfil dos seus 
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pacientes.  Dessa forma para viabilizar esse estudo de caso serão propostos: analise dos 

procedimentos que foram adotados na implantação dos Serviços de Arquivos Médicos, 

no Instituto Benjamin Constant, bem como sua rotina operacional atual; e a descrição de 

forma didática e a sistematização dos procedimentos para implantação e 

operacionalização de um Serviço de Arquivos Médicos, com o objetivo de servir como 

referência o paciente do Instituto Benjamin Constant. 

O presente estudo justifica pesquisas que venham expor sobre os sistemas de 

arquivos médicos, visto que, por mais que as organizações tenham seguido as regras da 

Agência Nacional de Saúde (ANS), há ainda uma preocupação com prontuários de 

pacientes. Daí a necessidade de ser feito um mapeamento na busca por uma constante 

atualização e o uso de novas tecnologias para a implantação do prontuário eletrônico. 

Desse modo, haveria um banco de dados em prontidão da instituição e/ou de quem 

necessitarem dessas informações, como por exemplo, o atendimento à solicitação de 

cópias de prontuários ficaria mais fácil e acessível, com mais segurança e rapidez.  

Assim o prontuário seria um elemento de valor probante fundamental nas 

contestações sobre possíveis irregularidades. Um dos deveres de conduta mais cobrados 

pelos que avaliam um procedimento médico contestado é o dever de informar e, dentre 

esses, o mais arguido é o do registro dos prontuários. 

Com intuito de ressaltar o quão importante é o preenchimento correto do 

prontuário, que o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, através da 

Resolução CREMESP nº 70/95, criou a Comissão de Revisão de Prontuários Médicos, 

de caráter obrigatório, nas Unidades de Saúde onde se presta assistência médica de sua 

jurisdição, com tempo de mandato e processo de escolha de seus membros consignados 

no Regimento Interno do Corpo Clínico da instituição hospitalar. 

Analisando os dados preenchidos nos prontuários o arquivista traça diretrizes da 

gestão documental que irão nortear a necessidade do olhar para o usuário a partir das 

suas necessidades.  

Outra questão interessante seria pensar: a quem, pertence o prontuário? Antes se 

pensava que ele pertencia ao médico assistente ou à instituição para a qual ele prestava 

seus serviços. Mesmo sendo o médico, indubitavelmente, o autor intelectual do dossiê 

por ele recolhido, é claro que este documento pertence ao paciente naquilo que é mais 

essencial: nas informações contidas. É de propriedade do paciente a disponibilidade 

permanente das informações que possam ser objeto da sua necessidade de ordem 

pública ou privada. Mas o médico e a instituição têm o direito de guarda.  
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Nesta relação complexa ao direito a informação pública, entramos na questão da 

lei de acesso a informação, LAI, artigo 12º [...] em o que é publico deve-se tornar 

público para todos. Neste sentido a contribuição da Georgete Rodrigues (2012, p.264 e 

101) em que a autora salienta a política de acesso aos documentos públicos no Brasil é a 

da restrição. Outra questão de possibilitar o acesso à documentação do paciente durante 

a sua estadia no IBC até para que possa realizar uma linha evolutiva do seu quadro. 

Além possibilitar o início de um processo de avaliação pelo atendimento prestado mais 

sistemático e orgânico do usuário com a instituição. 

Assim, justifica-se este projeto pela necessidade de indicadores que possam 

traçar o perfil dos pacientes deficientes visuais, do Instituto Benjamim Constant com 

diretrizes para uma possível implantação de prontuários eletrônicos auxiliando os 

profissionais e pacientes a terem mais clareza com relação aos assuntos que envolvem 

as instituições de saúde e a documentação produzida por esses órgãos.  

Este projeto trata do levantamento de perfil dos pacientes do Instituto Benjamim 

Constant que fizeram parte do atendimento médico nos primórdios da instituição. A fim 

de saber em busca do que vieram quando procuraram o Instituto Benjamin Constant? O 

que encontraram de acordo com a triagem realizada no setor de oftalmologia? Qual o 

motivo da continuidade do tratamento realizado no ambulatório da instituição? Fato este 

bem relatado em estudos de Coutinho (2011), que conclui ser reabilitação do deficiente 

visual no IBC: 

(...) entendida como um processo facilitador para capacitar uma pessoa com 

deficiência visual a mobilizar seus próprios recursos para decidir o que 

deseja, o que é capaz de ser, escolher seu próprio caminho e atingir seus 

próprios objetivos. Sendo assim, a flexibilidade dos serviços e os métodos 

próprios são inerentes à natureza do processo de reabilitação uma vez que, 

para uns o objetivo pode começar com a independência pessoal e depois se 

ampliar para a empregabilidade, para outros pode ocorrer o inverso. Portanto, 

a reabilitação não é somente um processo que visa à adaptação pessoal da 

pessoa com deficiência visual através de seus componentes médicos, sociais, 

psicológicos, educacionais e profissionais, é também um meio que permite o 

desenvolvimento máximo de toda a pessoa atingida por uma limitação. 

(COUNTINHO, 2011, p. 34).  

 

Percebemos a importância da instituição não somente em tratar e organizar o 

arquivo inativo e permanente de prontuários médicos armazenados na instituição, mas 

bem como se preocupar em fazer o bem-estar do deficiente visual ir além, tratando com 

respeito toda documentação e o perfil dos pacientes que utilizam os serviços 

oftalmológicos e outras atividades que a instituição oferece são medidas eficazes e 

facilitadoras para coleta de dados do perfil dos pacientes para que as características e 
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moldes que nortearam a pesquisa como: Pesquisa Descritiva de cunho Teórico-empírico 

com coleta de dados realizada com a observação direta e participativa no Instituto 

Benjamin Constant sediado no Rio de Janeiro. Tendo como parâmetro de coleta de 

dados os prontuários médicos da época, preenchidos na triagem dos pacientes da 

instituição (ver anexo 1), e de acordo com o Arquivo Nacional (2007), dados do 

relatório técnico do IBC.  

 

3.1 RELATÓRIO TÉCNICO: LEVANTAMENTO DO ACERVO DOCUMENTAL 

PRODUZIDO E ACUMULADO PELO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT - IBC   

 

Os dados do projeto foram, inicialmente, coletados através da análise junto ao 

Relatório Técnico realizado pelo Arquivo Nacional em 2007, com o diagnóstico e 

mapeamento de toda documentação que faz parte da memória institucional do IBC 

desde 1947 até 2006, no que diz respeito aos prontuários médicos, objeto dessa 

pesquisa. A partir da análise pelo Arquivo Nacional (2007), os dados da documentação 

existente nessa época, seriam interpretados com o objetivo de obter através do 

levantamento nos prontuários existentes dos pacientes, dados que norteariam quem era 

esse público, porém por questões burocráticas não foi possível e a realização da 

pesquisa com método quantitativo, conforme projeto inicial desse estudo de caso.  

Adotou-se dessa forma, o método “comparativo” com a bibliografia 

especializada para o Serviço de Arquivos Médicos, e, por conseguinte, “descritivo” para 

que possa servir como referência não apenas crítica, mas também didática gerando 

benefícios com tratamento dessa informação, mapeando o usuário do Instituto Benjamin 

Constant.  

3.2 TRATAMENTO DOS DADOS COLETADOS DE ACORDO COM O 

RELATÓRIO TÉCNICO RALIZADO PELO ARQUIVO NACIONAL 

 

Os dados que serão observados e analisados nos prontuários médicos serão 

vistos de forma a nortear o mapeamento do usuário, de acordo com as perguntas e 

respostas constantes nos prontuários.  Focando principalmente nas questões pessoais do 

paciente tais como: nome, sexo, idade, residência, naturalidade sendo um dos dados de 

relevância para mapear de onde demandam a maioria dos pacientes da instituição, 

dentre outros fatores relevantes para época. Vale ressaltar que o Instituto Benjamin 
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Constant tem seus primórdios em 1854, e inicialmente essa documentação iniciou-se em 

1947, de acordo com o relatório do (ARQUIVO NACIONAL, 2007).  

Dados como quem era responsável pelo arquivamento dos prontuários? Se havia 

algum profissional responsável pelo tratamento. Em caso positivo quem criou as 

políticas que organizaram a documentação e quando se deu por encerrado? 

Considerando que o tempo em que essa documentação está armazenada e as 

medidas que na época não foram tomados as decisões para o arquivamento dos 

prontuários, dificultam o andamento do projeto, até por questões de conservação e 

preservação dos documentos e do espaço físico onde estão armazenados.  

Atualmente os prontuários médicos que datam de 1946 até 2006, encontram-se 

sem acesso, devido ao tratamento documental sugerido pelo Arquivo Nacional, que 

ainda encontra-se desde 2007, sem tratamento algum. Essa massa documental aguarda 

em um galpão, onde se encontra, o tratamento necessário e adequado para futuras 

consultas sobre a memória institucional e social dos pacientes desse período.   

 

3.3 OS ARQUIVOS DO IBC: DIALOGANDO COM O REFERENCIAL TEÓRICO 

DA ARQUIVOLOGIA E PRESERVAÇÃO 

 

 Para discutir as questões apresentadas em nosso estudo de caso usaremos 

enquanto referencial teórico da Arquivologia alguns autores: Heloísa Liberralli Belloto 

(2005) no que tange a questão dos arquivos permanentes e o tratamento documental; 

Jaime Silva (2010) sobre a politica dos arquivos públicos no Brasil; e José Maria Jardim 

e Maria Odila Fonseca (2000) para pensar a questão do usuário no cenário arquivístico, 

sobre a relevância da gestão de documentos para as instituições públicas federais.  

De acordo com Silva (2010),  

(...) a análise da dispersão de fundos documentais em arquivos de diferentes 

esferas administrativas, deve ser vista sempre sob a perspectiva da própria 

história do Estado brasileiro e suas diversas vicissitudes, os desafios dos 

modelos centralizadores e descentralizadores do federalismo em um país de 

dimensões continentais.  A centralização político-administrativa, a 

preocupação com a formação de uma identidade nacional/regional e a pouca 

importância dada aos arquivos como instrumento de apoio a decisões 

administrativas, fez com que os acervos das instituições de guarda e 

preservação de documentos arquivísticos adquirissem um caráter misto, não 

só no que diz respeito à formação de seu acervo (com coleções temáticas, 

além de fundos documentais) como quanto à proveniência de seu acervo. 

O arquivo público do Império dispunha de um corpo ad hoc de Agentes 

Auxiliares, integrado por pesquisadores e escritores, que levantavam nas 

províncias documentos de interesse para a história nacional, que foram 
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enviados ao Arquivo na Corte. [...] O Arquivo Nacional guarda, igualmente, 

documentos provenientes das esferas estadual e municipal de várias regiões 

da federação. Esta realidade pode ser considerada equivocada em nossos dias, 

mas é produto de momentos históricos marcados pela afirmação de uma 

identidade nacional/regional e pela instituição dos arquivos como 

responsáveis pela salvaguarda da memória documental brasileira. (SILVA, 

2010) 

 

 No segundo momento abordaremos o referencial teórico do campo 

epistemológico da Preservação, sobre a polissemia dos conceitos na área e Silvana 

Bojanoski (2013) sobre a necessidade de definir alguns conceitos na área para evitar 

ambiguidades e objetividade na execução dos serviços de conservação e restauração.  E 

para finalizar o campo conceitual trazemos as reflexões de Mary Douglas (1998) 

relevantes para pensar como são elaboradas as memórias nas instituições, a partir da 

abordagem antropológica coloca os processos de lembrança e esquecimento daquilo que 

a instituição elege como a sua memória. Assim aproveitando o ensejo, lançamos: quais 

são os documentos que representam a memória do IBC? 

 Belloto (2005, p. 278) questiona “por quem será organizada a memória de uma 

instituição? Na área de documentação, acorrem profissionais de arquivo ou biblioteca” 

[...] o que cabe salientar é que: o sentido de divulgar [a informação] “deve estar voltado 

não somente para o pesquisador mas também para o grande público. Os escolares e os 

cidadãos comuns têm direito a que esa memória lhes seja explicada didaticamente”. 

 De acordo com Bojanoski (20013): “a elaboração de ferramentas como 

glossários, dicionários e banco de dados terminológicos fundamentais para padronizar 

uma linguagem e reduzir a ambiguidade nos sentidos dos termos” o que mais uma vez 

nos traz a reflexão sobre a carência no tratamento informacional das massas 

documentais acumuladas, uma vez tratadas, necessitam de instrumentos de recuperação 

da informação capazes de disponibilizar aos usuários informações com 

maior transparência e clareza, características essas básicas nas comunicações 

científicas, e também necessárias nos processos de ensino e aprendizagem. Deve-se 

considerar ainda que as terminologias, além da sua função em relação a fixação e 

divulgação de um saber científico específico, ao facilitar a comunicação entre 

profissionais, fortalece a identidade entre aqueles que atuam no mesmo campo 

(BOJANOSKI, 2013, p. 61). 
 

A partir da II Guerra Mundial, com o avanço da ciência e tecnologia, a produção 

dos documentos cresceu em níveis muito elevados que superam em muito a capacidade 

de controle e organização das empresas que se viram forçadas a desenvolver trabalhos e 

buscar soluções para a gestão destes acervos acumulados. 
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De acordo com as problemáticas de acumulação de documentos nos arquivos 

brasileiros Belloto (2005, p. 278) nos diz que: “quanto mais completo for o quadro de 

resgate da informação, tanto melhor para que o pesquisador caminhe mais seguramente 

no seu trabalho de reviver e questionar os comportamentos do passado”.  

Serão abordadas a seguir, algumas definições sobre termos de documentações 

deparadas no dia-a-dia e que são fundamentais para a organização, não focado somente 

em sistemas, mas também nos processos básicos que serão definidos para que 

possibilite qualquer implantação gradativa de técnicas de arquivos. 

Os autores, José Maria Jardim e Maria Odila Fonseca (2007) fazem um convite a 

uma Arquivologia cada vez mais centrada no usuário da informação apresentando a 

ausência de janelas no arquivo para o mundo/sociedade. Apresentando hipóteses 

levantadas na análise da literatura da área temos:  

a noção de acesso à informação arquivística tende a estar mais relacionada 

aos atributos do arquivista e aos deveres da instituição Arquivística do que a 

um processo de transferência da informação que envolve necessariamente a 

participação do usuário. De maneira geral, o usuário não se configura como 

sujeito do processo de transferência da informação e sim como objeto (nem 

sempre explicitado) do acesso à informação; [...] Os estudos tendem 

privilegiar o usuário do arquivo permanente, sem contemplar as 

especificidades que envolvem os usos e usuários das demais fases do ciclo 

vital arquivístico. Sem minimizar os mecanismos que determinam o 

predomínio da difusão de conhecimento em nosso campo, aparentemente é 

no âmbito da literatura arquivística norte-americana que a questão do usuário 

mostra-se mais enfatizada. (JARDIM; FONSECA, 2007, p. 2-3).  

 

 Dessa forma, salienta Mary Douglas (1998, p. 82): [...] “quando observamos 

mais de perto a construção do passado, verificamos que o processo tem muito pouco a 

ver com o passado e tudo a ver com o presente”. Eis a importância em realizar uma 

política de gestão de arquivos e preservação de documentos consistente para os arquivos 

públicos brasileiros, em nosso caso, no Instituto Benjamin Constant.  

 A partir de Jardim e Fonseca (2007) compreendemos que para uma gestão de 

documentos eficiente se faz necessários políticas públicas planejadas e orientadas por 

uma gestão de arquivos que de suporte informacional não somente organizando a vida 

da instituição, mas traçando parâmetros que subsidiem as pesquisas em andamento e o 

respeito aos cidadãos que participam direta e indiretamente da produção documental nas 

instituições, garantido assim a memória institucional dos arquivos brasileiros.  

Assim como enfatiza Bojanoski (2013, p. 61) “a aplicação de metodologias [...] 

possibilita um maior entendimento e [fontes de suporte a pesquisa] além de auxiliar no 

campo da preservação de documentos que esta se estruturando no Brasil”. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

 Acreditamos que a contribuição desta pesquisa para o campo epistemológico da 

Arquivologia, Ciência da Informação e Preservação é promover o dialogo entre as áreas 

de saber a partir de um objeto em comum os Arquivos do IBC. De acordo com Lena 

Vania, citando Japiassu (1970), a interdisciplinaridade se dá a partir do dialogo entre os 

campos dos saberes, nas fronteiras objetivando um tema em comum. 

 As potencialidades desta pesquisa são atribuir diretrizes que norteiem políticas 

de gestão de arquivo e de preservação da massa documental existente na instituição com 

o propósito de manter viva a trajetória do instituto, como Centro Nacional de Referência 

na Deficiência visual. 

 Os limites foram o fator hegemônico do tempo. Possuímos interesse em 

aprofundar esta pesquisa em estudo posteriores devido à necessidade informacional do 

público pesquisador no IBC, além de preservação do patrimônio documental que faz 

parte da memória social do deficiente visual no Brasil.  

 De acordo com Minayo (1996) toda pesquisa é precedida de uma questão social, 

antes de ser acadêmica. Diante do nosso questionamento em porque ainda no Brasil, e 

em instituições governamentais não é comum e de praxes Políticas de Gestão de 

Arquivos e de Preservação do Patrimônio Documental, evitando o acumulo da massa 

documental produzida, garantindo com tais políticas o acesso ao patrimônio 

documental, aos documentos de arquivo. O Brasil vive hoje transformações sociais que 

fazem do acesso livre, aberto e transparente às informações governamentais, que volta o 

olhar do pesquisador que vive o desenvolvimento das Tecnologias de Comunicação e 

Informação e que acesso e informação são questões relacionadas ao poder e que quanto 

mais atender aos padrões de acesso se tornará a convivência e o respeito aos cidadãos.  

Assim sendo, com as diretrizes do relatório técnico realizado pelo Arquivo 

Nacional em 2007, é observado que a Instituição tem interesse em manter viva sua 

memória institucional além de prestar ao deficiente visual informações de caráter social, 

a fim de integrar e reabilitá-lo a sociedade. Políticas de arquivo e de preservação dos 

documentos, se devidamente implantadas de acordo com as Políticas Públicas de Gestão 

de Documentos, tão bem estudadas por Jardim, servirão de base para o IBC, será 

modelo para outras instituições, a fim de garantir, assim como conquistou o IBC, ser um 

Centro de Referência Nacional na temática da Deficiência Visual.  
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ANEXOS 

 
ANEXO 1- Organograma Instituto Benjamin Constant 

 
DPA - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

DOF - Divisão de Planejamento e execução Orçamentária e Financeira 

DSG - Divisão de Serviços Gerais 

DP - Divisão de Pessoal 

DMP - Divisão de Material e Patrimônio 

DED - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

DEN - Divisão de Ensino 

DAE - Divisão de Assistência ao Educando 

DAL - Divisão de Atividades Culturais e de Lazer 

DOE - Divisão de Orientação Educacional, Psicológica e Fonaudiológica 

 

DTE - DEPARTAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO 

DIB - Divisão de Imprensa Braille 

DDI - Divisão de Pesquisa, Documentação e Informação 

DCRH - Divisão de Capacitação de Recursos Humanos 

DPME - Divisão de Produção de Material Especializado 

 

DMR - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS MÉDICAS E DE 

REABILITAÇÃO 

DPMO - Divisão de Pesquisas Médicas, Oftalmológicas e de Nutrição 

DRT - Divisão de Reabilitação, Preparação para o Trabalho e Encaminhamento 

Profissional 

DOA - Divisão de Orientação e Acompanhamento 
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ANEXO 2 – RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO PELO ARQUIVO 

NACIONAL 2007  
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