EDITORIAL
Prezado leitor
O Instituto Benjamin Constant tem o prazer de anunciar que já está na Internet. A um
ano e meio do século 21, a informática não é mais um luxo de poucos, mas uma realidade,
uma necessidade e uma conquista de todas as pessoas, de todas as instituições, de toda a
sociedade. Sem ela, muitos de nós já não conseguem mais conduzir um dia de trabalho
normalmente. Sem a informática, daqui a menos de dois anos, muitas pessoas poderão se
considerar “do século passado” ; )
É dando um passo à frente, com cuidado, que trazemos um artigo sobre Orientação e
Mobilidade, escrito em português de Portugal, trazendo a perspectiva histórica desta
disciplina.
Mas como dar um passo à frente sem se lembrar das nossas origens? Como quem
pede uma bênção para o terceiro milênio, trazemos perfilado ninguém menos que Benjamin
Constant, o brasileiro, o nome desta instituição, um homem que fez a história do Brasil.
Nesta edição, conversamos com Kátia Garcia Oliveira, a cantora de sucesso que
também é empresária, distribuindo programas que fazem o computador falar. Nesse
momento, o DMR também está empenhado em se antecipar ao futuro através da Comissão
para a Democratização da Informática (CDI). Mas num momento em que estamos todos
andando muito rápido, a professora Mayá Devi nos lembra, em seu mais novo livro de
poesias, da importância de parar e contemplar a manhã.
A grande vantagem da Internet é que ela nivela e trata a todos do mesmo jeito, sem
preconceitos, sem distinção de nenhuma espécie. No jargão da área, diz-se que se navega
na Internet. A comparação com o mar é muito conveniente para nós, porque assim como a
Internet, o mar também não faz distinção e recebe no mergulho adaptado – outro assunto
desta edição – indivíduos deficientes visuais, mentais, auditivos e até com deficiências
múltiplas. Tudo se torna possível com o equipamento adequado, as orientações do instrutor
e a permissão da mente para sonhar.
Não esqueça de nos visitar em http:\\www.mec.gov.br/ibc.
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