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PREZADO LEITOR,  
 

 

Iniciamos as publicações de 2006, buscando, cada vez mais, assuntos do 

interesse daqueles que militam na área da deficiência visual e que estudam as 

múltiplas questões que permeiam este campo do conhecimento no âmbito da 

Educação Especial em diferentes níveis de abordagem. 

Temos como primeiro artigo: “Ver e não Ver: Sobre o Corpo como Suporte da 

Percepção entre Jovens Deficientes Visuais”, de autoria de Marcia Moraes. Este 

trabalho revela uma criteriosa pesquisa a respeito da "percepção", analisada a 

partir do corpo. É uma abordagem interessante na qual os estudiosos 

encontrarão o corpo como referência da apreensão dos elementos perceptivos 

para pessoas com deficiência visual. 

Maria Rita C. Rodrigues e Nilza M. Macário trazem-nos: “Estimulação Precoce: 

Sua Contribuição no Desenvolvimento Motor e Cognitivo da Criança Cega 

Congênita nos Dois Primeiros Anos de Vida”. Esta leitura, temos certeza, 

contribuirá significativamente para os que mergulham no rico e multifacetado 

"universo da Educação Infantil". A articulista fala-nos da importância da 

Estimulação Precoce na formação e desenvolvimento global da criança cega 

congênita. Os dois primeiros anos de vida do bebê são o foco deste trabalho, 

que constituir-se-á num valioso roteiro que servirá como base à evolução 

motora e cognitiva, em especial, de uma criança cega. 

“Avaliação de Periódico Científico na Área de Educação Especial: Aspectos 

Formais da revista Benjamin Constant”, por Maria Cristina P. I. Hayashi e outros. 

Vemos, nesta análise, a revista Benjamin Constant sendo dissecada. Sua 

trajetória é avaliada, levantando-se pontos que reclamam mudanças, aspectos 

que já se adequaram a uma publicação dessa natureza e objetivos que poderão 

adiante ser alcançados. 

Informe, Saiu na Imprensa, Leitura são seções que enriquecem esta edição. 

Cumpre-nos dizer ainda que algumas reformulações quanto às normas editoriais 

foram feitas, a fim de que este periódico se ajuste e esteja em consonância com 

as publicações do gênero na atualidade. 

A você, caríssimo leitor, fica nosso convite para que nos acompanhe durante 

todo este ano, a fim de que possamos encontrar novos caminhos educacionais 

num trabalho sempre profícuo. 
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