
E D I T O R I A L 

 

 

 Em 17 de setembro de 1854, por iniciativa do Imperador D. Pedro II, instalava-se 

na Cidade do Rio de Janeiro o IMPERIAL INSTITUTO DOS MENINOS CEGOS, hoje 

INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT. Cento e quarenta e um anos após sua instalação, o 

IBC lança sua Revista técnico-científica, que leva o nome do Fundador da República 

Brasileira, Professor da instituição e seu Diretor, de 1869 a 1889. 

 

 No ano de 1963 o Instituto Benjamin Constant lançou sua primeira publicação 

relativa à educação especial. A Revista TATO teve sua edição interrompida após o 

segundo número. A Revista Benjamin Constant pretende ocupar um espaço reservado 

a publicações em tinta, anteriormente ocupado pela Revista LENTE, da Fundação Para 

o Livro do Cego no Brasil, hoje Fundação Dorina Nowill para Cegos, de São Paulo e 

pela Revista Braille, da Fundação Hilton Rocha, de Belo Horizonte, publicações 

meritórias e sérias, mas que, no momento, infelizmente, estão com suas impressões 

suspensas. 

 

 A iniciativa de publicar esta revista constitui-se numa ação do CENTRO DE 

PESQUISA, DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT 

- IBCENTRO, vinculado à Divisão de Documentação e Informação do Departamento 

Técnico-Especializado desta Instituição e visa à difusão de técnicas, estratégias e à 

universalização das informações, tendo como objetivos o fomento e o 

desenvolvimento de ações empreendidas no atendimento às pessoas portadoras de 

deficiência visual em todo o Brasil.  

 

 Ao oferecer a Revista Benjamin Constant, estamos abertos a críticas e 

sugestões e franqueamos o espaço para artigos de profissionais de todo o País que 

queiram ver seus trabalhos  nela publicados. Esperamos que a nossa publicação 

apresente-se como útil  e oportuna a todos que atuam nas áreas educacional, 

reabilitacional, médica e em todas as questões de interesse das pessoas portadoras de 

deficiência visual em nosso país. 
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