
Livros

Andar (em braille)
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES TORRES HILDEBRANDO e Darc Melgaço Bulcão, professores do
Instituto  Benjamin  Constant,  lançam,  no Sistema Braille,  o  livro  ANDAR,  para  uso nas
classes de alfabetização. Constituída de um livro de textos dividido em 4 volumes e um
caderno  de  exercícios  em  6  volumes,  cada  um  com  cerca  de  40  páginas,  a  obra
certamente  deverá  se  firmar  como  importante  recurso  didático  no  processo  de
alfabetização das crianças cegas deste país. Vale a pena conferir.

Associativismo e política:
a luta dos grupos estigmatizados pela cidadania plena
JOANA BELARMINO APRESENTA AO PÚBLICO o fruto de sua pesquisa no mestrado de Ciências
Sociais. Tendo como objeto de estudo a Sociedade de Cegos da Paraíba – SOCEPE – ela
procura conhecer a dinâmica deste movimento associativista, identificando os momentos
históricos de organização dos movimentos associativistas dos cegos, a problemática dos
grupos  estigmatizados  e  suas  representações  sociais,  bem  como  a  participação  do
indivíduo cego na conquista da cidadania. 
Sem dúvida,  um excelente  trabalho que amplia  as  discussões  no campo institucional;
ajuda a encaminhar e fortalecer a luta e a posse da cidadania no conjunto de outros
extratos  sociais  igualmente  excluídos  da  força  de  trabalho  e  do  processo  político-
econômico-social brasileiro.

O sorobã para todos
O LIVRO, RECÉM-LANÇADO, VAI, CERTAMENTE, FAZER JUS a seu título e se constituir em material
didático-pedagógico indispensável para educadores e educandos portadores de deficiência visual ou
envolvidos com a área da deficiência da visão. E, como a política da inclusão tende a se expandir, 
alunos e professores da rede de ensino regular poderão, também, fazer uso do Sorobã para seus 
cálculos matemáticos, pois o livro ensina a técnica de manuseio deste instrumento para operar os 
cálculos matemáticos do conteúdo programático do Ensino Fundamental. O livro também fala da 
história desta máquina de calcular e de outros benefícios de sua utilização pela pessoa cega.
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