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17 DE SETEMBRO DE 2004 - SESQUICENTENÁRIO DO
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Os  150  anos  da  Instituição  foram
comemorados durante todo o dia 17 de
setembro.   Os  festejos  tiveram  início
com o hasteamento da bandeira do qual
participaram  alunos,  reabilitandos,
funcionários e convidados.
A  sessão  solene  no  teatro  do  Instituto
contou com as presenças do Ministro da
Educação, Tarso Genro, da Secretária de
Educação  Especial,  Claudia  Pereira
Dutra,  que  discursaram,  assim como a
Diretora-Geral  do  IBC,  Érica  Deslandes

Magno Oliveira. Compuseram a mesa também os diretores de departamento e
ex-diretores  da  Instituição,  representantes  de  entidades  e  autoridades  do
município e do estado do Rio de Janeiro.
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Em 17 de outubro, como vem acontecendo todos os dias 17 de cada
mês,  neste  ano  de  seu  sesquicentenário,  houve  um  evento
comemorativo  contemplando  o  lançamento  de  um  livro  que  reúne
poetas cegos do passado e do presente do IBC:   Instituto Benjamin
Constant – 150 anos de Poesia – Antologia.

 A seleção do material e a organização do livro foram feitas pela ex-
aluna e professora da instituição Virgínia Vendramini. A antologia consta
dos trabalhos que retratam estilos diferentes de 18 poetas, sendo cada
um deles apresentado por uma pequena biografia, o que enriquece a
leitura, pois torna possível situar as poesias em  um contexto histórico
que percorre os 150 anos de existência do Instituto.

O livro, de distribuição gratuita, foi editado em Braille, tinta e em CD
áudio e está disponibilizado no site www.ibc.gov.br.
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O Balé de Cegos Fernanda Bianchini existe há 9 anos. Este trabalho, assim
como seu método, é pioneiro no mundo e foi desenvolvido por iniciativa da
bailarina e fisioterapeuta Fernanda Coneglian Bianchini.

No final de 2003 o grupo saiu das instalações do Instituto de Cegos Padre
Chico, onde desenvolvia suas atividades até então.  E para que o trabalho
pudesse continuar pais, amigos e colaboradores montaram uma associação.

A  Associação  de  Balé  de  Cegos  Fernanda  Bianchini  é  gratuita  para  os
deficientes  visuais  de  todas  as  idades,  com  aulas  de  Ballet  Clássico,
Sapateado,  Dança de Salão,  Capoeira,  Danças Folclóricas e Teatro.   Outro
objetivo da Associação é a qualificação de profissionais da área da dança que
tenham interesse em trabalhar com deficientes. Desse modo, a técnica pode
ser  desenvolvida  em  outros  estados  e  trazer  para  um  maior  número  de
pessoas com deficiência os benefícios já comprovados, tais como: melhora da
postura, do equilíbrio e da auto-estima, além do rompimento de barreiras e
preconceitos.


