Editorial
Prezado leitor
O ano de 2004 deu-nos a oportunidade de pôr em relevo valores que
alicerçam nossa história e a fazem grande sob diferentes aspectos.
Nas três edições que antecedem este número 29, levantam-se nomes
como o do maestro Gurgulino de Souza e do professor Jonir Bechara
Cerqueira, que ajudaram a construir a excelência desta Instituição. Ora
temos como "Perfil" Augusto José Ribeiro, extraordinário poeta e
magnífico professor, dono de saberes diversos e detentor de sólida
cultura.
A edição especial em comemoração ao sesquicentenário do Instituto
Benjamin Constant é mais que uma simples revista; é sim, um
instrumento de disseminação de informações e maior largueza de
conhecimentos na área da deficiência da visão. Não transigimos quanto
a sua qualidade, pois que a qualidade é a base do desenvolvimento de
qualquer área e em qualquer nível de discussão.
Os artigos que leremos nesta última edição de 2004 hão de contribuir
para o enriquecimento de nossa análise quanto ao enfoque das políticas
educacionais inclusionistas, através das pesquisas das professoras
Rosana Glat e Márcia Denise Pletsch.
A importância de um programa de estimulação precoce é trazida por
Gérson Carneiro de Farias. A aquisição de capacidades, a motricidade e
o desenvolvimento global de uma criança cega põem em destaque a
necessidade da adoção desse procedimento pedagógico, a fim de
integrar a criança, desde os primeiros meses de nascida, ao mundo que
a rodeia e aos instrumentos materiais e imateriais de sua
aprendizagem.
Lucia Maria Filgueiras da Silva Monteiro falará da relevância do
trabalho corporal e, por conseqüência, do movimento, favorecendo a
conquista de capacidades e habilidades no ato do processo de
alfabetização de crianças cegas. O Sistema Braille exige um
desempenho psicomotor bastante refinado; por isso, encontraremos
neste estudo um suporte interessante e válido.
O "Relato" abordará as Paraolimpíadas de Atenas. O orgulho e o
reconhecimento pelo trabalho e esforço dos nossos atletas e
profissionais que atuam na Coordenação de Educação Física e nos
projetos ligados aos esportes de alto rendimento, darão ao leitor a
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Encerrando nossas atividades a Direção-Geral do Instituto Benjamin
Constant deixa, mais uma vez, seus agradecimentos à equipe que se
dedica à feitura desta publicação que tem como princípios norteadores a
competência e a lisura.
Orgulha-nos tê-los como colaboradores. O ano de 2005 se avizinha.
Temos certeza de que o esmero desse trabalho se fará cada vez mais
presente.
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