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1 – RESUMO 

A presente pesquisa, que vem sendo elaborada desde Fevereiro de 2017, 

tem como propósito principal o resgate da história e memória da Escola para Cegos 

“Helen Keller” através das fotografias encontradas nessa instituição por meio da 

leitura de imagens e do paradigma indiciário.  

 

2 – INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa está vinculada a um projeto maior intitulado “História, Memória 

e Cegueira: contribuições da Escola para Cegos ‘Helen Keller’ de Ribeirão Preto 

(1954-1990) à educação”, coordenado pela Profª. Drª. Daniela Leal, do corpo 

docente do PPGE – Mestrado em Educação do Centro Universitário Moura Lacerda, 

que objetiva resgatar a memória da Escola para Cegos “Helen Keller” a partir da 

análise sobre a educação dada aos cegos nas décadas de 1950 e 1960, por meio de 

fontes históricas diversas como documentos, história oral, fotografias e arquitetura. 

Diante disso, através desta pesquisa espera-se recontar a história dessa 

Escola tão importante, que não somente ofereceu educação às pessoas cegas como 

também as inseriu no mercado de trabalho e as ajudou a adquirir direitos até então 

vetados aos cegos, inserindo-os, desse modo, na sociedade da época. 

 

3 – OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa é resgatar a história da Escola para Cegos 

“Helen Keller” a partir do paradigma indiciário e da leitura de imagens das fotografias 

encontradas na referida instituição, assim como conhecer e analisar as práticas 

escolares, os espaços vividos e as relações estabelecidas entre os cegos e a 

sociedade da época.  

O objetivo específico é organizar, catalogar e identificar o conjunto de fotos 

que formam um pequeno acervo iconográfico encontrado na instituição. Após esse 

processo, será construído um acervo digital, como proposto pelo projeto “História, 

Memória e Cegueira: contribuições da Escola para Cegos ‘Helen Keller’ de Ribeirão 

Preto (1954-1990) à educação”. 

 

4 – METODOLOGIA 

A metodologia utilizada nessa pesquisa se divide em quatro partes, das quais 

a terceira e a quarta serão executadas nesse semestre: 



1ª) Organizar e catalogar as fotografias; 

2ª) Analisar as fotografias a partir do paradigma indiciário e da leitura de 

imagens; 

3ª) Entrevistar pessoas que tiveram contato com a Escola para Cegos “Helen 

Keller” para identificar as fotografias, esclarecendo quem são as pessoas que 

aparecem nelas, quais as datas e tipos de eventos que aconteciam no momento em 

que as fotografias foram tiradas, etc.; 

4ª)Organizar as fotografias, com dados e informações provenientes da análise 

teórico-metodológica, de maneira a auxiliar na elaboração do acervo digital que será 

desenvolvido no âmbito do projeto “História, Memória e Cegueira: contribuições da 

Escola para Cegos ‘Helen Keller’ de Ribeirão Preto (1954-1990) à educação”. 

 

5 – DESENVOLVIMENTO  

O desenvolvimento da pesquisa está sendo realizado em duas etapas. 

Primeiramente, foi feita uma contagem das fotografias que totalizaram 132. Todas 

são em preto e branco, diferem em tamanho, datam de 1954 a 1966 e algumas são 

repetidas. 

Em segundo lugar, organizamos e catalogamos as fotografias com base nos 

estudos de Kossoy (2014) e Souza (2001). Esses autores propõem a leitura de 

imagens para a análise de fotografias e sugerem a organização das fotos em temas 

encontrados, no intuito de prepará-las para uma análise iconográfica, ou seja, do 

conjunto de informações visuais que compõem o conteúdo do documento.  

Considerando o conceito “paradigma indiciário” de Ginzburg, o autor afirma 

que “[...] é preciso não se basear, como normalmente se faz, em características mais 

vistosas, portanto mais facilmente imitáveis [...], pelo contrário, é necessário 

examinar os pormenores mais negligenciáveis [...]” (1989, p. 144). Ou seja, é 

fundamental que as fotografias desse acervo sejam examinadas em seus mínimos 

detalhes, pois são neles que podemos descobrir fatos de extrema importância, 

tornando-as assim verdadeiras fontes históricas. 

Nesse sentido, inserimos a leitura de imagens, e com relação a isso Kossoy 

(2014, p. 36) estabelece que 

as fontes fotográficas são uma possibilidade de investigação e descoberta 
que promete frutos na medida em que se tentar sistematizar suas 
informações, estabelecer metodologias adequadas de pesquisa e análise 
para decifração de seus conteúdos e, por consequência da realidade que os 
originou.  



Assim, pode-se relacionar a importância do paradigma indiciário para que seja 

feita a leitura de imagens. 

 

6 – RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento conseguimos organizar as fotografias por temas e iniciamos 

as leituras teóricas para a análise das mesmas. Foi possível analisar os temas 

“educação”, “mercado de trabalho” e “trabalhos manuais”, e os resultados serão 

descritos a seguir. 

As fotos, cujo tema aborda a “educação” (18 fotos) mostram práticas 

educativas voltadas para o uso da reglete para a aprendizagem do método Braille 

pelos cegos. 

Já nas fotos do “mercado de trabalho” (4 fotos), algumas pessoas cegas 

executam trabalhos mais fáceis, e outras, um pouco mais complexo, mas apesar 

disso, pode-se afirmar que essas fotografias mostram a independência social e a 

consequente emancipação social desses cegos, que foram inseridos no mercado de 

trabalho pois trabalharam em diversas indústrias na cidade de Ribeirão Preto.  

Foram também encontradas fotografias sobre exposições de “trabalhos 

manuais” (22 fotos) feitos pelos discentes da instituição, que mostram o estímulo 

dado pela escola aos alunos cegos, motivando suas capacidades manuais e 

proporcionando mais uma forma de renda financeira para os mesmos.  

Essas considerações vão ao encontro do que Souza (2001, p. 80) relata ao 

mencionar que “as imagens podem ter sido produzidas como recordação individual, 

mas também podem ter sido tiradas com a finalidade de registrar eventos e 

situações importantes para a preservação da memória da instituição”. 
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