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Resumo: 

Esse artigo refere-se a um relato de experiência educacional de extensão universitária por meio 

de um curso a distância de formação de educadores. No processo de inclusão das pessoas com 

deficiência no espaço escolar há, ainda, demanda por formação do corpo docente. Diante dessa 

demanda, desenvolveu-se em 2011 um curso de extensão a distância intitulado “O aluno cego 

no contexto social”. O referido curso teve carga horária de 32 horas, objetivando a capacitação 

de docentes de escolas públicas e da comunidade interessada. Acreditamos na superação do 

preconceito por meio da formação de educadores, utilizando-se das tecnologias de informação e 

comunicação. E, nesse sentido, foi utilizada a metodologia à distância, por meio da qual se 

disponibilizou, na plataforma virtual de aprendizagem Moodle, orientações, textos para leitura, 

sala de conversação, vídeos, fóruns e tira-dúvidas para possibilitar o conhecimento e discussão 

das experiências em relação a educação de cegos. Este curso resultou na certificação de 53 

participantes, contribuindo para o desenvolvimento de uma reflexão crítica a respeito da 

educação de cegos e, também, para a inclusão escolar e social desse grupo. 
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Introdução 

Neste momento histórico, demarcado pela crescente difusão dos meios de comunicação, o advento da 

internet, entre outros recursos utilizados socialmente, novos horizontes se abrem para educação. Neste 

contexto apresentam-se opções que facilitam a formação de professores, que em decorrência do pouco 

tempo livre, em função do acúmulo de trabalho, entre outros aspectos, não podiam realizar cursos de 

formação continuada.  

Com o processo de inclusão se instaurando nos contextos escolares, muitos professores ainda 

demonstram o sentimento de despreparo e insegurança para assumir seu papel na educação inclusiva. 

Aliando essas novas possibilidades nas formações de professores, a Universidade do Estado de Santa 

Catarina (UDESC), por meio do Centro de Educação a Distância (CEAD), desenvolveu em 2011 um 

curso de extensão à distância intitulado “O aluno cego no contexto social”. 

O propósito do curso foi aliar o caráter democrático da Educação a Distância com o caráter social da 

extensão, contribuindo na formação continuada de professores, visando uma educação mais respeitosa 

em relação às pessoas com deficiência e o cumprimento dos direitos educacionais desse grupo. 

 

A Educação a Distância e a Extensão Universitária contribuindo para a formação de professores 

A educação a distância é um processo de ensino-aprendizagem que a cada dia vem conquistando mais 

espaço em diversas instituições, sejam elas públicas ou privadas. Essa modalidade de ensino auxilia 

muito na democratização do ensino pelo acesso qualificado que, por vários motivos, em outras 

circunstâncias o estudante não poderia obtê-lo, pelo de não poder freqüentar o ensino no modelo 

presencial. A definição oficial de Ensino a Distância, preconizada pelo Decreto n. 2494/98 (de 

10.02.1998) é que: 

Educação a Distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a 

mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes 

suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos 

meios de comunicação. (MEC, 2003). 

 

Nessa modalidade de ensino, o estudante precisa desenvolver a autonomia no gerenciamento de seus 

estudos oportunizando a quebra de paradigmas e o desenvolvimento de novas habilidades e 

competências que se aproximam muito das exigências atuais do mercado de trabalho. Para que este 

processo de adequação tenha sucesso, há necessidade de um acompanhamento sistemático de todo o 

processo. De acordo com Moran (2007, p.03): 
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Educação a Distância não é um "fast-food" em que o aluno se serve de algo pronto. É uma 

prática que permite um equilíbrio entre as necessidades e habilidades individuais e as do grupo 

- de forma presencial e virtual. Nessa perspectiva, é possível avançar rapidamente, trocar 

experiências, esclarecer dúvidas e inferir resultados. 

 

Nesse contexto educativo, outra questão importante a ser considerada é a possibilidade de adoção de 

estruturas curriculares flexíveis, oferecida nesta modalidade de ensino. Percebemos com isso, uma 

maior adaptação às possibilidades e necessidades individuais, favorecendo o processo inclusivo na 

educação e, conseqüentemente, nos diversos âmbitos sociais. 

A inclusão, segundoVeríssimo (2009), é o 

processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, 

pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus 

papéis na sociedade. Trata-se de um processo bilateral no qual as pessoas ainda excluídas e a 

sociedade buscam equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de 

oportunidades para todos. Para incluir todas as pessoas, a sociedade deve ser modificada a 

partir da compreensão de que é ela que precisa ser capaz de atender às necessidades de seus 

membros. 

 

Outros autores discutem essa temática e nos trazem contribuições, como por exemplo Skliar (1999: 

26) quando argumenta que, na América Latina, a partir da Declaração de Salamanca ficou cada vez 

mais freqüente a idéia da inclusão da “alteridade deficiente” na escola regular. Segundo esse autor, os 

documentos oficiais trazem o discurso da escola inclusiva como operando principalmente em dois 

níveis diferenciados: “por um lado, um nível supostamente progressista, a partir do qual se denunciam 

as formas terríveis e temíveis de discriminação e exclusão das escolas especiais (...); fala-se da 

obrigação da escola pública de aceitar, conter e trabalhar com a diversidade, etc.” E, por outro, como 

um nível totalitário, que reproduz “o contínuo de sujeitos deficientes – sem deixar espaço para uma 

análise diferenciada dos processos e dos efeitos de tais práticas para/sobre cada um deles”. 

Este autor (2001:06), contribui ainda com a discussão sobre a diferença argumentando que: 

A diferença como significação política, é construída histórica e socialmente; é um processo e 

um produto de conflitos e movimentos sociais, de resistências às assimetrias de poder e saber, 

de uma outra interpretação sobre a alteridade e sobre o significado dos outros no discurso 

dominante. 

 

A inclusão é garantida legalmente e, no âmbito da educação, segundo a UNESCO:  
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O princípio fundamental da escola inclusiva é o de que as crianças deveriam aprender juntas, 

independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que possam ter. As escolas 

inclusivas devem reconhecer e responder às diversas necessidades de seus alunos, 

acomodando tanto estilos como ritmos diferentes de aprendizagem e assegurando uma 

educação de qualidade a todos por meio de currículo apropriado, modificações 

organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com a comunidade. (1994, 

p.61, apud Revista Integração) 

 

Na escola Inclusiva, a mesma deve se adaptar para que todos os educandos, com ou sem deficiência, 

tenham as mesmas oportunidades de aprendizagem. Nesse sentido, incluir é respeitar e valorizar a 

individualidade, as diferenças de cada um e aprender com elas. Porém, valorizar e respeitar não é 

suficiente. É necessário criar condições para que a inclusão aconteça para todos. 

A inclusão é um direito de todos/a. Entretanto, nosso foco neste trabalho são as pessoas com 

deficiência. De acordo Vygostski a deficiência, apresenta-se não mais como simplesmente biológica e 

orgânica, mas sim, como construção histórica e social. Nessa perspectiva, segundo este autor, a 

deficiência apresenta-se sob duas formas: primária, que refere-se ao “defeito" em si, o problema 

biológico, orgânico e, secundária, que refere-se as conseqüências sociais advindas das relações sociais 

estabelecidas em reposta a falta, “defeito”.  

Complementando essa idéia, Omote (1994), afirma que a deficiência não é algo que surge com o 

nascimento ou uma enfermidade que alguém adquire, mas sim, algo produzido e mantido socialmente. 

Este mesmo autor argumenta que devemos compreender o discurso da deficiência para entender que o 

objeto desse discurso não é a pessoa considerada deficiente, mas processos sociais, históricos, 

culturais e econômicos que “regulam e controlam a forma acerca de como são pensados e inventados 

os corpos e as mentes dos outros” e, é importante invertermos aquilo constituído como norma, como 

regime de verdade. (Cf. Silva, 2008:06) 

Vygotsky, em toda sua obra, não descarta o aspecto biológico, mas enfoca que o desenvolvimento, 

também e principalmente, depende da aprendizagem que ocorre por meio das interações sociais. Para 

ele, o funcionamento psíquico obedece a mesma lei tanto para as pessoas com deficiência quanto para 

os não-deficientes. Pórem, a diferenciação se dá na organização. Deste modo, baseados nessa teoria, 

dizemos em relação ao aluno com deficiência no que se refere ao desenvolvimento e aprendizagem, 

que não há diferença quanto aos princípios de seu desenvolvimento, mas sim particularidades na 

forma como se desenvolvem e aprendem, bem como há distinção nos recursos utilizados para sua 

aprendizagem. 
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É importante ressaltar que, Vygotsky, no conjunto de sua obra, evidencia que sua preocupação está 

voltada a um projeto de sociedade e, sendo assim, ao propormos uma educação para todos é necessário 

que a mesma esteja diretamente ligada ao projeto de uma sociedade inclusiva. 

Considerando esses aspectos, a extensão pode ser um instrumento importante nesse processo de troca, 

de ampliação das capacidades individuais e coletivas na construção de conhecimentos visando a 

construção de uma sociedade inclusiva. 

A Extensão Universitária é um processo educativo, cultural, e cientifico que articula o ensino e a 

pesquisa de forma indissociável e viabiliza o diálogo entre a universidade e a sociedade. As ações de 

extensão devem estar voltadas para o interesse e necessidades da comunidade, visando à superação das 

desigualdades e das exclusões. Nesse sentido, o curso “A pessoa com deficiência visual no contexto 

social” surgiu do levantamento de dados destinados a alguns profissionais da educação sobre suas 

necessidades em relação a educação inclusiva e teve como principal objetivo a formação de 

professores e da comunidade sobre a educação de cegos, oportunizando a percepção sobre a pessoa 

com deficiência visual nos vários segmentos da sociedade enquanto sujeito de direitos visando à 

educação inclusiva.     

Segundo Nóvoa (2009) é importante que a formação do professor esteja relacionada a um contexto de 

responsabilidade social, onde o profissional tenha uma constante atenção à necessidade de mudanças 

nas rotinas de trabalho, buscando sempre pela inovação e atualização, sendo estes elementos 

fundamentais para a formação do educador. 

Este curso faz parte do Programa de Extensão “Educação Inclusiva: Ciência, tecnologia e 

sustentabilidade”, foi desenvolvido em 2011 e aliou a metodologia da educação a distância à formação 

de educadores dentro de uma proposta inclusiva. Essa metodologia propiciou a democratização do 

conhecimento pelo fato de possibilitar a participação de educadores e da comunidade de diversos 

estados brasileiros, o que seria inviabilizado se o curso fosse presencial.   

O referido curso teve sua inscrição disponível para todo o Brasil, tendo participantes dos estados do 

Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, porém 87% dos cursistas foram do 

Estado de Santa Catarina. Os participantes se dividiram entre 90% professores e 10% graduandos, o 

que demonstrou que o objetivo do curso no âmbito da formação de professores foi atingido.  

Foram abertas 60 vagas e tivemos 07 participantes que não receberam a certificação em função da 

falta de participação de acordo com as regras do curso. Deste modo, participaram efetivamente do 

curso, 50 pessoas do sexo feminino e 03 do sexo masculino, sendo 21 pessoas na faixa etária de 21 a 

30 anos, 20 na faixa de 31 a 40 anos, 8 na faixa de 41 a 50 anos e 4 pessoas com mais de 50 anos de 

idade. Destas, 03 eram da comunidade, 7 graduandos, 32 professores/as e 11 de outras profissões 

ligadas a educação. 
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Com carga horária total de 40 horas, o curso foi desenvolvido na metodologia a distância por meio da 

plataforma virtual de aprendizagem Moodle, onde foram disponibilizados textos para leituras, tarefas, 

fóruns e chats visando a aquisição e troca de conhecimento. O conteúdo programático do curso 

contemplou: o histórico das concepções em relação à deficiência visual; o modelo social da 

deficiência; a pessoa com deficiência visual e questões familiares; a inclusão educacional da pessoa 

com deficiência visual: seus avanços e perspectivas; a acessibilidade em seus vários aspectos; o 

mercado de trabalho e a pessoa com deficiência visual; e, finalmente, a sexualidade como uma questão 

de direito para os sujeitos com deficiência visual. 

 

Figura da página do Curso no Moodle 

 

A avaliação dos cursistas foi feita mediante envolvimento no processo, presença virtual por meio de 

participação em fóruns e chats, entrega das tarefas sugeridas e avaliação do curso. Os participantes 

avaliaram o curso por meio de formulários com perguntas fechadas sobre a organização e 

desenvolvimento do curso, bem como uma pergunta aberta sobre “A contribuição deste curso para sua 

vida profissional e/ou pessoal”. Avaliação feita pelos cursistas foi positiva e teve como destaque a 

conteúdo abordado e a didática utilizada pela professora.  Na avaliação quantitativa 67,5% dos 

cursistas qualificaram-o como “Muito Bom” e 32,5% como “Bom”. Pela avaliação, no que se refere ao 

aproveitamento, 23% dos cursistas mantiveram seu nível de conhecimento e 77% ampliaram seus 

conhecimentos por meio do curso. 

Na avaliação qualitativa sobre a contribuição do curso para eles. A “aluna A” relata essa contribuição: 

Este curso contribuiu para a ampliação do conhecimento a respeito das pessoas cegas e/ou 

baixa visão. Muitos dos materiais lidos e sugeridos foram novos para mim, principalmente da 

audiodescrição e dos softwares, que trata da acessibilidade. Apesar de não trabalhar 

diretamente com esta demanda, temos um aluno com baixa-visão e uma aluna surdocega, 

porém ambos têm comorbidades associadas. Mas, a partir das leituras realizadas, pude repensar 

minha prática pedagógica num todo, inclusive utilizar-me de algumas estratégias discutidas 

neste curso. (Retirado da avaliação escrita pela aluna A em 06 de junho de 2011) 
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Das respostas qualitativas dos cursistas obtidas, destacamos a contribuição do curso no seguinte 

sentido: no repensar a prática pedagógica, na ampliação do conhecimento, na construção de um olhar 

diferente, na contribuição para lutar pelo cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência, na 

troca de experiência, na possibilidade de levar o conhecimento aprendido para os colegas, no 

crescimento pessoal. Nessa avaliação, foi também sugerido pelos participantes a continuidade de 

cursos a distância para o conhecimento de outras temáticas relacionadas à inclusão das pessoas com 

deficiência. 

Nas discussões possibilitadas pelo referido curso foi observado o interesse dos participantes em levar o 

que foi aprendido para sua prática pedagógica e de repassar as informações a seus colegas. Deste 

modo, pudemos constatar que os objetivos foram alcançados e que a Universidade cumpriu seu papel 

social à medida que oportunizou a formação de profissionais da educação, graduando e comunidade, 

contribuindo com o processo de inclusão das pessoas cegas, possibilitando por meio do conhecimento 

adquirido atitudes mais respeitosas em relação às diferenças e, nesse caso específico, principalmente 

na relação com às pessoas com deficiência visual.  

Nesse sentido, o resultado deste trabalho não foi somente a formação e certificação 53 cursistas, mas a 

certeza de que contribuímos para ações mais inclusivas e respeitosas no tocante as pessoas com 

deficiência visual. 

 

Considerações Finais 

A extensão como também um processo educativo, cultural e científico que consegue se construir 

articulada com o ensino e a pesquisa e, realizar um espaço de diálogo e ações conjuntas com a 

comunidade tem um papel de suma importância no processo de inclusão das pessoas com deficiência 

tanto dentro como fora da Universidade. Assim, desenvolver programas de extensão como este torna-

se importante em um momento em que acontece o processo de inclusão escolar, no qual ainda há 

fragilidades na ação docente no que se refere as mudanças na prática.  

Acreditamos que é a partir da formação, principalmente, de alunos e educadores que será possível 

vivenciar de forma concreta e real uma educação mais respeitosa em relação às diferenças, 

contribuindo assim significativamente para o processo de inclusão dos cegos na sociedade. 
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