Sinopse dos artigos publicados na revista Benjamin
Constant, de 11 a 14
Número 11
Sob re a exp er iênc ia estética d e p esso as por ta do ras de defi ciên cia: um a ab orda gem s emiar is to télic a
OLIVEI RA , Joã o Vic en te G anz arolli de

O artigo reproduz uma palestra pronunciada no dia 3 de setembro de 1998, na
cidade eslovena de Ljubljana, por ocasião do XVI International Congress of
Aesthestics, fazendo-nos refl etir sobre a apreensão do belo pelas pessoas cegas.
O ceg o, o espa ço , o co rp o e o mo vim en to : um a qu es tã o d e o rien ta çã o e mo bilida de
S A NTOS, Ad mils on

O texto enfoca conceitos básicos que fundamentam a Orientação e Mobilidade
como elemento indispensável no processo educacional e na reabilitação de
pessoas cegas.
A cr iança d efi c ien te vis ua l e seus pa is
FERREL , Kay A licyn

Antes da escola e dos profi ssionais da Educação, a criança portadora de
defi ciência visual tem na sua família a célula mater de seu processo educacional
e a função básica pretendida pelo texto é favorecer, através da introdução de
informações práticas, acessíveis e diretas, a relação criança/família.

Número 12
Saúd e o cular d e alunos d e es co las pú blic as : uma experiênc ia loc aliza da em ba irro s da z ona
sul do mu nicípio d o Rio d e Jan eiro.
NEURAUTER , Rog ér io , FERREI RA JUNI OR, Ma rc elo et a l.

Pesquisa sobre problemas oculares em alunos de dez escolas municipais da Zona
Sul do Rio de Janeiro, com o objetivo de diagnosticar e tratar perturbações
oculares para a otimização do desenvolvimento acadêmico.
Adolescer: a vivência de portadores de deficiência visual
BRUNS, Maria Alves de Toledo e SALZEDAS, Patrícia Lopes.

O objetivo deste estudo foi compreender como é estar na adolescência para
portadores de defi ciência visual. Para a análise dos depoimentos utilizou-se a
metodologia qualitativa fenomenológica e as teorias de Martin Buber sobre a
relação dialógica. Verifi cou-se pobreza qualitativa relativa às experiências
vividas e compartilhadas com o outro, preconceitos e tabus e o papel
fundamental da escola para a integração social dos adolescentes cegos e sua
função como mediadora na relação familiar.
A pesso a d efi c ien te vis ua l: revelaç õ es sobre a a tivid ad e m otor a
ALMEI DA , José Júlio Ga viã o e PORT O, E lin e T.R.

Pesquisa na FEF/UNICAMP procura verifi car se as atividades físicas desenvolvidas
por um grupo de pessoas defi cientes visuais infl uenciam suas vidas como um
todo. Destacam-se algumas refl exões e idéias expressas pelos entrevistados,
deixando-nos perceber, pela análise dos dados, o valor positivo das atividades
motoras na vida cotidiana da pessoa portadora de defi ciência visual.
Número 13
Inter ven çã o ped ag ógica nu ma c rianç a por ta do ra d e defi ciênc ia
defi ciência visu al emb asad a n a teo ria das emo çõ es de Henr i Wa llo n
BOAT O, Elvio M arcos e OLIVEI RA , Ric ardo Ja có d e.

m en ta l

as so ciad a

à

Estudo de caso que, ao verifi car a aplicabilidade prática de uma intervenção
pedagógica com base nas teorias de Henri Wallon numa criança com defi ciência
múltipla, aponta respostas positivas para o desenvolvimento pessoal e social do
sujeito em questão.
O alun o c om a lb in is mo n a c las se regu la r
ASHLEY, Ju lia Rob er ts on

Artigo procura responder às questões mais recorrentes dos professores e
educadores sobre as necessidades específi cas de alunos com albinismo,
sugerindo soluções. As informações nele contidas são igualmente úteis para os
pais e profi ssionais da saúde.
A fun damentaç ão civil- cons tituc io na l d os d ireitos dos d efi c ien tes
CAB RAL , Líd ia Ca ld eira Lustos a.

A autora busca a valorização das normas que regem os direitos individuais,
coletivos e difusos dos portadores de defi ciência, através das correlações entre
os artigos constitucionais e a legislação civil das leis governamentais, como
também a conceituação do princípio de igualdade.

Número 14
Educação par a tod os – saúd e p ar a to do s: a urgênc ia da a do çã o de um p ar adigma
multid is ciplin ar nas política s pú blic as de aten çã o a pess oa s po rtad ora s d e defi c iênc ia s
FERN ANDES , Edicléa M asc arenh as .

O objetivo do artigo é suscitar uma refl exão sobre o papel dos municípios frente
à questão da educação e da saúde de pessoas portadoras de defi ciências, em um
momento em que, novamente, é proposto em protocolos internacionais o desafi o
destes direitos inalienáveis a todos os cidadãos. Tal atitude propicia a introdução
de novos paradigmas de políticas públicas.
Benefício s da Or ientaç ão e Mob ilida de – estudo in terc ultu ra l en tre Br asil e Por tu ga l
HOFFMA NN, So nia B .

A perda de mobilidade independente, considerado o maior entrave interativo
resultante da defi ciência visual, pode ser resgatada pelo indivíduo portador de
cegueira ou visão subnormal através da aprendizagem e da utilização das
técnicas de OM. A este grande objetivo, doze outros benefícios estão associados
e foram motivo de estudo intercultural entre Brasil e Portugal.
Do essenc ia l in visível
OLIVEI RA , Joã o Vic en te G anz arolli de.

O artigo aborda a cegueira e a sua real aceitação na sociedade. Dá-se ênfase às
potencialidades artísticas da pessoa cega, bem como à importância essencial de dar sentido à
vida humana em toda e qualquer circunstância.

