EDITORIAL
Editorial
Prezado leitor
Na edição deste mês, você vai reparar que, embora não tenha sido intencional, todos os
temas referenciados estão direta ou indiretamente relacionados à juventude, ao crescimento
e à maturação. Já na capa, você aprecia, na escultura em ferro, o talento de uma jovem
artista cega, Márcia Benevides.
Todos os artigos, por sua vez, estão ligados a questões da infância ou do
desenvolvimento do deficiente visual: a descoberta da habilidade motora, retratada no artigo
sobre os níveis seqüenciais do desenvolvimento da preensão; o desenvolvimento sexual do
deficiente visual, um assunto muito importante, que costuma ser negligenciado pela
sociedade; o esporte (um tema muito solicitado pelos leitores no IBCDireto) está
representado no artigo sobre o goalball, um jogo criado especificamente para pessoas cegas;
e, finalmente, um estudo sobre a prevalência do tracoma em pré-escolares e escolares.
No Relato, mais uma demonstração de talento precoce: Marcelo Pimentel, 25 anos,
ganhador do primeiro lugar no Prêmio Jovem Cientista deste ano (categoria Estudantes), nos
conta como foi o processo de criação do DOSVOX, um programa de computador que facilita
(e muito) o acesso dos deficientes visuais à informática.
Na Palavra Final, fechando esta edição, temos, na voz de nosso diretor do Departamento
Técnico-Especializado, Antonio Menescal, um assunto bastante atual, no qual ainda estamos
“engatinhando”: a Internet, este novo e poderoso instrumento de informação, que até o final
deste ano já deve estar abrigando o endereço virtual do IBC.
Todas essas novidades que trazemos até você, provam que o IBC, mesmo tendo
completado 143 anos este mês, ainda está em um longo e constante processo de
aprendizado. E é para que a nossa revista seja, efetivamente, uma prova do desenvolvimento
não só do Instituto, mas também de todos os profissionais envolvidos na educação especial
dos deficientes visuais, que contamos com sua participação no IBCDireto, um espaço
reservado exclusivamente para você dar a sua opinião. Se você tem alguma sugestão,
dúvida ou crítica a fazer, não desperdice esse espaço. É a sua palavra que guiará o rumo das
próximas edições, pois nosso interesse é buscar a informação de que você precisa.
Você já deve ter reparado que esta edição está um pouco maior do que as anteriores. É
que, apesar de todas as dificuldades, o IBC está trabalhando para continuar levando até você
uma publicação relevante, já que ela é a única no meio. Por isso, embora tenhamos tido um
intervalo maior desde a última revista, nossa intenção foi compensar o leitor com mais
informações e novidades. Assim, esperamos ter alcançado nosso objetivo maior: seu acesso
aos novos conhecimentos de forma mais agradável e proveitosa. Boa Leitura!
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