
Editorial

Prezado leitor

Fechamos o ano de 2003 entregando a você o número 26 de nossa revista.
Cumprimos  mais  essa  meta:  todos  os  números  da  Benjamin  Constant,
referentes ao ano em curso, chegaram às suas mãos. Na excelência de suas
páginas, você pôde enfronhar-se nos assuntos do seu interesse, levantar dados
para as suas pesquisas, fazer reflexões quanto ao seu trabalho.

A  qualidade  dessas  publicações  vem-se  afirmando  através  do tempo e  é
buscada incessantemente por nós.

Esta edição põe em relevo estudos que falam da importância da comunicação
não-verbal (linguagem nada ou pouco utilizada por pessoas cegas).

Temos os levantamentos dos aspectos históricos que mostram a evolução da
Educação Especial, desde o ensino integrado até a escola inclusiva.

A intervenção precoce no desenvolvimento de crianças cegas de zero a dois
anos é abordada em reflexões altamente relevantes.

Encontra-se  ainda  uma  interessante  matéria  sob  forma  de  entrevista  a
respeito da criação e validade do Jardim Sensorial do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro.

Como homenageado do  Perfil, sentimos orgulho em falar sobre o professor
Antonio  dos  Santos,  antigo  mestre  e  apaixonado  colaborador  do  Instituto
Benjamin Constant.

Aproveitamos a última publicação deste ano, para agradecer sua confiança,
caro leitor, e estender esses agradecimentos aos articulistas que emprestaram
seu conhecimento  e  brilho  a  esse  periódico,  à  Comissão Editorial  pelo  seu
empenho  e  competência,  à  Coordenação  e  aos  demais  colaboradores  pela
eficiência e senso profissional agudo que revelaram durante todo o processo
de realização da revista.

Parabenizamos  a  Divisão  de  Pesquisa,  Documentação  e  Informação
(DDI)  e  ao  Departamento  Técnico  Especializado  (DTE),  responsáveis  pela
feitura desse trabalho.

Esperamos  contar,  em  2004,  com  a  mesma  equipe  para  que  possamos
prosseguir  produzindo  e  disseminando  conhecimento,  trazendo  à  discussão
questões fundamentais para o desenvolvimento global da pessoa cega e de
baixa visão em nosso país. 
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