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RESUMO 

 
Esta comunicação focaliza a complexidade da educação à alteridade, na oscilação entre a concordância de respeito ao outro em situações 
educacionais e a discordância no vivido frente àquele que diverge das referências socialmente estabelecidas e da própria identidade. 
Tematiza as relações interpessoais de consideração que envolvem clareza do próprio lugar que se ocupa e do lugar que o outro ocupa. 
Assinala que o estudo sobre o outro, divergente dos padrões estabelecidos, tem historicamente constituído a origem de avanços na 
compreensão de teorias sobre o desenvolvimento do ser humano, corporalmente, psiquicamente e socialmente. Expõe recortes de 
atividades do Curso de extensão em formato EaD semipresencial Educação e Alteridade – a educação inclusiva da criança com deficiência 
múltipla, com os professores ministrando os conteúdos de oito módulos em videoaulas e fóruns de discussão, sobre cada módulo, nos 
quais os tutores respondiam às dúvidas dos alunos e lançavam pontos de debates virtuais. A avaliação dos professores participantes 
considerou a oficina presencial apropriada para contemplar os objetivos propostos e responder às questões da prática cotidiana; os 
depoimentos dos alunos evidenciaram que o conceito fundamental discutido no curso – a alteridade – na relação eu-outro levou a 
mudança de olhar sobre o outro. 
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INTRODUÇÃO 

 
O homem é um ser que não coincide com 
ele mesmo. É um ser que comporta uma 
negatividade. [...] esse caráter patético da 
miséria que se revela nos níveis do 
conhecer, do agir e do sentir (JAPIASSU, 
1977, p. 2-3)

[1]
. 

 
Focalizar este tema é defrontar a oscilação entre o ideal ético 
que cada um tem e as atitudes e ações no convívio com o 
outro. É falar da concordância de respeito ao outro em um 
ambiente educacional e deparar com a discordância no vivido 
junto àquele que diverge das referências socialmente 
estabelecidas e da própria identidade. Todos defendem o 
direito à educação e participação social como princípio e 
ninguém se arriscaria a se pronunciar contra, contudo, no 
cotidiano a divergência se mostra entre o que se pensa e diz e 
o próprio agir.  
 
Alteridade, que tem o prefixo alter do latim, diz respeito ao 
outro a ser percebido e decifrado em sua própria identidade – 
implica a relação interpessoal de consideração e valorização 
que envolve clareza do próprio lugar que se ocupa e do lugar 
que o outro ocupa, em abertura para o diálogo. A prática da 
alteridade se conecta aos relacionamentos tanto entre 
indivíduos como entre grupos culturais religiosos, científicos, 
étnicos. Vivenciar a alteridade envolve complementaridade e  

 
 
 
 
 
interdependência no modo de sentir, de pensar e de agir, onde 
experiências particulares são preservadas e consideradas, em 
atenção e alerta às manifestações gestuais e verbais, os 
motivos na relação eu-outro. A capacidade de conviver com o 
diferente proporciona um olhar a si próprio; a constatação das 
diferenças e das próprias possibilidades e limites nesse 
convívio alavanca a solidariedade e a responsabilidade na 
relação entre humanos.  
 
A desatenção à alteridade reflete insensibilidade às 
individualidades, singularidades e subjetividades. Tal atitude  
 
revela adoção de padrões de referência que pautam avaliações 
do outro e ações tendentes a homogeneizar e desvalorizar 
aqueles que se distanciam do referencial estabelecido. Quando 
isso ocorre, a autoridade reconhecida pela sua experiência e 
conhecimento, que manifesta abertura ao outro e à sua 
bagagem própria, é substituída pelo autoritarismo sustentado 
por padrões formais e pré-estabelecidos, indiferente à 
diversidade e às variações individuais e contextuais; revela uma 
personalidade que se impõe à outra.  
 
A Conferência Mundial “Educação para Todos”, em Jomtien, 
Tailândia, em 1990 e a Declaração de Salamanca, Espanha, em 
1994, reafirmaram o direito à educação de todos os indivíduos, 
independentemente das diferenças individuais, já inscrito na 
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Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. 
Representantes de noventa e dois países e vinte cinco 
organizações internacionais, reunidos, em Salamanca, 
reafirmaram o compromisso em prol da Educação para Todos; 
reconheceram a necessidade e a urgência de garantir a 
educação para crianças, jovens e adultos com necessidades 
educativas especiais, no quadro do sistema regular de 
educação, de modo que os governos e as organizações 
viabilizassem essas propostas e recomendações. No Brasil 
surgem, nesse sentido, medidas legais previstos pela Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB). Em publicações e eventos (MRECH, 
1999

[2]
; MENDES, 1999

[3]
) professores universitários tem 

reiterado as divergências entre o que é previsto em lei e o que 
ocorre na realidade educacional e social. No Brasil retoma-se a 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências da 
ONU – Organização das Nações Unidas (2008)

[4]
, em seu artigo 

24, que assegura às pessoas com deficiência: adaptações de 
acordo com as necessidades específicas; adaptações no 
sistema educacional geral com medidas de apoio 
individualizado; desenvolvimento das competências práticas e 
individuais; braille; língua de sinais; comunicação alternativa; 
orientação e mobilidade e capacitação de professores – e  o 
que se verifica na realidade é que ainda nem sempre esses 
direitos e essas necessidades são atendidos. 
 
O estudo sobre o outro, divergente dos padrões estabelecidos, 
tem historicamente constituído a origem de avanços na 
compreensão do funcionamento mental e do desenvolvimento 
do ser humano, conforme assinalado a seguir. 1)  Estudos 
sobre a comunicação de pessoas surdas ampliaram 
conhecimentos sobre a estrutura da língua falada e língua 
gestual dinamizando conceitos e assinalando complexidades e 
implicações no pensamento e linguagem. Os estudos sobre a 
Língua de Sinais – realizados por linguistas como Stokoe 
(1960)

[5]
, e Bellugi e Newkirk (1981)

[6]
 – puderam reconhecê-la 

como uma língua genuína, comparada à língua falada, com 
estrutura própria, sintaxe e semântica. Foram descobertas que, 
contribuindo para a educação de surdos, ampliaram a 
compreensão dos processos linguísticos dos estudiosos dessa 
área específica, bem como dos que contribuem para explicá-la, 
como os pesquisadores e estudiosos das neurociências. 2) 
Freud (1895)

[7]
 iniciou seus estudos com as pacientes 

histéricas, em atendimento a pacientes que apresentavam 
paralisias, epilepsias e perturbações da visão, sintomas de 
graves perturbações da personalidade, que o levou à criação 
da psicanálise; origem de diferentes teorias sobre dinâmica e 
constituição do psiquismo humano, levando à maior 
compreensão do homem e dos caminhos para seu 
desenvolvimento e educação. 3) Na área da neurofisiologia, 
três estudos iniciais evidenciaram a forma como pesquisas 
sobre aspectos deficitários ou patológicos de articulação da 
linguagem vieram a contribuir para maior compreensão dos 
processos envolvidos na linguagem oral e escrita e para o 
conhecimento de que partes do cérebro conduzem a 
diferentes atividades de linguagem: Broca (1861)

[8]
 descreveu 

dois pacientes afásicos e conclui que a porção da terceira 

evolução do lobo frontal é crítica para a linguagem oral; 
Vernicke (1874)

[9]
 concluiu estudando também pacientes 

afásicos, aptos a articularem claramente, porém incapazes de 
compreender o significado da mensagem, que o lobo temporal 
esquerdo é necessário para compreender a linguagem; 
Déjerine (1982)

[10]
  concluiu que o lobo parietal esquerdo é 

necessário para a leitura e escrita. O estudo de Cormedi 
(2011)

[11]
 – ao  desvelar a relação mãe-criança surdocega 

congênita como condição básica e essencial para o 
desenvolvimento da comunicação dessa criança até a aquisição 
de linguagem e no uso de uma Língua – evidencia os alicerces 
da relação eu-outro que propicia o mútuo desenvolvimento. 
Isso evidencia a interdisciplinaridade envolvida nas áreas de 
estudos sobre a alteridade e reitera Bahktin (1895-1975) em 
seu tema central sobre relação entre o eu e os outros: eu só 
existo em diálogo com os outros; autocompreensão só se pode 
realizar através da alteridade. 
 

ALTERIDADE E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 

Este artigo focaliza a alteridade de diferentes formas, em um 
Curso de extensão presencial e virtual oferecido nos anos de 
2011 e de 2012, na Universidade Presbiteriana Mackenzie: dos 
alunos de diferentes regiões do Brasil e da América Latina; dos 
sujeitos tema do conteúdo estudado; dos professores em sua 
singularidade e área de atuação. É uma comunicação 
constituída de recortes de atividades do Curso de extensão 
semipresencial  Educação e Alteridade – a educação inclusiva 
da criança com deficiência múltipla.  
 
O Curso de Extensão retomou o conceito de alteridade, do 
ponto de vista da complementaridade e interdependência no 
modo de sentir, de pensar e de agir e os motivos na relação eu-
outro. Foram discutidos inicialmente os conceitos do ensino a 
distância, agregando questões sobre a interação, a fim de 
construir o ambiente desse ensino no referido curso. 
 
Um conceito basilar é de que o processo de interação e 
comunicação envolve muito mais do que os aspectos 
linguísticos, impregnados de elementos afetivos, emocionais. 
As expressões de desejos, vontades, sentimentos manifestam-
se nas expressões faciais, nos movimentos corporais, nos 
olhares e até mesmo no próprio silêncio, que pode revelar 
infinidades de significados. 
 
Frente à especificidade do conteúdo deste Curso, na interação 
professor-aluno na educação a distância, surgem perguntas 
desafiantes: Como manter a interação na ausência do corpo 
físico? Na ausência da resposta corporal do outro, como 
assegurar o diálogo – a troca de turnos na conversação, a 
solicitação e a verificação da informação ao utilizar 
ferramentas tecnológicas? Como perceber as condições e 
possibilidades comunicativas do outro – aluno, quanto ao 
saber específico e como avaliar se os conteúdos ministrados 
pelo professor abordados de modo a provocar no aluno um 
diálogo com o tema e as ideias abordadas?  
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Essas questões se justificam pela temática voltada para a 
educação inclusiva de crianças com deficiências múltiplas, que 
fazem uso de formas de comunicação diversas. O respeito à 
diversidade comunicativa e a preocupação com o conteúdo 
teórico que contemplasse o processo de aquisição de 
linguagem e apropriação de conceitos – na ausência de uma 
comunicação linguística, como comumente ocorre com 
crianças com deficiência – foi fundamental para que se 
delineasse o processo de interação aluno-professor neste curso 
semipresencial. Se há ênfase fundamental com o processo 
comunicativo entre professor-aluno, em situação presencial, a 
mesma ênfase há que estar reiterada na comunicação virtual 
entre professor-tutor-aluno de EaD.  
 
O planejamento e a estruturação deste Curso de Extensão 
requereu uma definição sobre o modelo de EaD a ser utilizado. 
A decisão foi feita a partir de Moran (2011)

[12]
  e sua exposição 

sobre os dois tipos de modelos de educação a distância (EaD) 
existentes no Brasil: o professor no seu papel tradicional visto 
pelos alunos em aulas gravadas em forma de vídeos, com 
leituras e atividades presenciais e virtuais e o modelo que 
utiliza materiais impressos e digitais e tutoria presencial ou em 
polos virtuais pela internet. Segundo esse autor, os modelos de 
ensino superior a distância dividem-se em mais virtuais e 
semipresenciais. No primeiro, a orientação aos alunos é feita a 
distância, pela internet ou pelo telefone e, no segundo modelo, 
os alunos têm polos perto de onde moram para tutoria 
presencial, além da tutoria on-line. Este tipo de EaD é mais 
utilizado por  órgãos governamentais e por universidades com 
a  implementação de  polos presenciais. 
 
Considerando-se a complexidade do conteúdo teórico previsto 
no curso Educação e Alteridade – a educação inclusiva da 
criança com deficiência múltipla, o modelo de EaD escolhido foi 
uma mescla de ambos modelos acima mencionados optando-
se pelo modelo semipresencial. Assim, o formato do curso 
previu videoaulas com os professores ministrando os 
conteúdos em vídeos previamente gravados e disponibilizados 
semanalmente, perfazendo o total de oito módulos, ou seja, 
oito conteúdos teóricos, que por sua vez foram 
disponibilizados no formato digital, também. Para a 
interatividade delineou-se fóruns de discussão, em cada 
módulo, nos quais os tutores respondiam às dúvidas dos 
alunos e lançavam pontos de debates virtuais. Uma segunda 
parte dos conteúdos teóricos foi transmitida por meio de 
oficinas presenciais realizadas em dois momentos. 
 
A opção semipresencial estruturou-se direcionada por três 
objetivos do curso: oferecer um modelo   colaborativo   de   
intervenção   com   enfoque   educacional,   integrando   as   
áreas  da saúde no processo educacional das crianças e jovens 
com deficiência; oferecer informações e fundamentos sobre 
alternativas de comunicação para o aprender e propiciar 
experiências no processo educacional integrando informações 
e prática das áreas de Línguas, Linguagem, Comunicação e 
Saúde.  

Esses objetivos desencadearam conteúdos teóricos complexos 
que, com o devido embasamento teórico ofertado e os 
exemplos ilustrados em slides e discutidos nas tutorias, 
puderam ser compreendidos pelos alunos.  
 

ALTERIDADE E A DIFERENÇA 
 

Um aspecto inovador deste curso foi quanto à avaliação dos 
conteúdos programáticos. Somente testes, questionários, 
perguntas e respostas na plataforma virtual não seriam 
suficientes para se avaliar se as especificidades do conteúdo, 
principalmente nas questões práticas do cotidiano da sala de 
aula da escola regular que inclui crianças com deficiências, 
haviam sido realmente contempladas, pois os participantes do 
curso, na maioria professores, traziam em seus depoimentos 
relatos de vivências práticas, buscando respostas aos desafios 
diários enfrentados no processo ensino-aprendizagem com tais 
crianças, tanto pela escassez de fundamentos teóricos e 
exemplos práticos, como pela falta de vivência com pessoas 
com deficiências. Considerando essa característica do alunado 
do Curso, foi introduzido o aspecto inovador de planejar e 
disponibilizar em cada módulo teórico um vídeo instrucional 
que apresentava atividades reais realizadas com crianças com 
deficiências múltiplas nos ambientes de aprendizagem na 
Adefav

1
, inserindo, assim, o real no virtual e os conteúdos 

teóricos totalmente integrados à prática dos profissionais. 
Relatórios sobre esses vídeos de atividades reais foram 
solicitados aos profissionais – alunos participantes do curso 
EaD – e  o processo de avaliação deu-se em duas vertentes: o 
profissional aluno do curso avaliava seus conhecimentos e era 
avaliado ao fazer o relatório de observação da atividade real 
com a criança com deficiência mostrada no vídeo. Ao mesmo 
tempo, o tutor avaliava o aluno e se o vídeo havia 
demonstrado funcionalmente, na prática, os conceitos 
discutidos na parte teórica. Os depoimentos de dois 
participantes, a seguir, ilustram o exposto acima. 
 

Participante A: Os vídeos desse módulo estão muito 
ricos em informações que passam uma 
conceituação ampla, e ao mesmo 
tempo sintética, sobre questões muito 
específicas, particularmente da 
audição!  

 
Participante B: Estou gostando muito do curso, 

principalmente porque vocês procuram 
nos mostrar na prática como é o 
trabalho desenvolvido, a função do 
guia-intérprete e da grande necessidade 
da formação de profissionais para esta 
área de atuação. 

 

                                                             
1 Adefav - centro de recursos em deficiência múltipla, surdocegueira e 
deficiência visual - São Paulo. Brasil 
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Quanto ao formato semipresencial, a avaliação dos 
profissionais participantes mostrou que a oficina presencial foi 
a opção acertada para se contemplar os objetivos propostos e 
superar o desafio de responder às questões da prática 
cotidiana levantada pelos profissionais participantes, como 
pode ser constatado no seguinte depoimento: “a oficina 
presencial se constituiu como um importante momento de 
reflexão e apropriação de conceitos que facilmente se 
relacionam com a minha prática profissional”. A relação de 
conteúdos teóricos dos módulos a distância com as oficinas 
práticas pode ser avaliada pela afirmação de outro profissional 
participante: “as oficinas presenciais nos permitiram esclarecer 
questões das aulas teóricas e com isso melhorar a 
compreensão dos alunos sobre o desenvolvimento de pessoas 
com surdocegueira e com deficiência múltipla”. 
 

CONCLUSÃO 
 

Quanto ao conceito fundamental discutido no curso – a 
alteridade, do ponto de vista da complementaridade, de 
pensar e de agir e os motivos na relação eu-outro – foi possível 
verificar, a partir dos depoimentos a seguir, que houve uma 
mudança de olhar quanto a se colocar no papel do outro:  
 

Participante C: Temas muito pertinentes que nos faz 
pensar corretamente ao atender 
crianças com deficiência múltipla, 
surdocegueira ou somente com 
deficiência visual ou auditiva. A 
comunicação com essas crianças 
sempre me levou a fazer diversos 
questionamentos e este curso ampliou 
meu conhecimento e me fez modificar 
a forma como eu imaginava lidar com 
essas crianças.  

 
Participante D: Esta capacitação trouxe para mim uma 

abertura em novos horizontes, 
validando e acrescentando muitos 
conhecimentos. Saio, hoje, com a 
certeza que posso fazer cada vez mais 
e melhor e que a formação deve ser 
contínua.  

 
Cabe, ainda, esclarecer que o critério de seleção do profissional 
participante deste curso foi o perfil de interesse e a prática na 
área de atuação com crianças com deficiências. Dentre a 
diversidade dos participantes, pode-se salientar a referente às 
regiões do Brasil em que atuam, como, também, às vias 
perceptuais de que dispõem. O depoimento de uma pessoa 
com deficiência visual, professor atuante de crianças com e 
sem deficiências, sintetizou o valor atribuído ao curso 
oferecido: 
 

Participante E: Creio que atribuir valor, limitariam esses 
conhecimentos, uma vez que ajudar 

crianças nas respostas sensoriais não 
tem valor.  Ajudar um cego, visão 
subnormal, surdocego a ter autonomia, 
não tem valor. Porém creio que este 
valor está na sensação do dever 
cumprido e na satisfação de fazer a 
diferença na vida das pessoas. Enfim, o 
curso é excelente.  

 
Os depoimentos apresentados, incluindo o de uma pessoa com 
deficiência visual, contribuem para impulsionar formações 
neste modelo semipresencial, a fim de possibilitar aos 
participantes a vivência de um mundo diferente do ponto de 
vista sensorial. 
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