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Resumo: Este artigo descreve a experiência do ensino da Língua Brasileira de 
Sinais como EaD, numa experiência vivida pela equipe do Núcleo de Libras da 
Faculdade de Letras da UFMG. O trabalho resulta da busca de cumprimento à lei, 
da criação de um curso diferente do convencional, assim como do desejo de 
despertar nos alunos das licenciaturas um interesse pela aprendizagem da 
língua pós-curso. A experiência é desafiadora, intrigante e também prazerosa, 
pois nossos objetivos de aprendizagem do aluno, quebra da barreira 
comunicativa, o ensino de uma comunicação básica em Libras, além da 
contribuição social no sentido da inclusão, têm sido contemplados. 

 
Palavras-chave: educação mediada por computador, Libras, ensino de língua, 
EaD 

 

Introdução 

Segundo Moore e Kearsley (2008), a educação à distancia é um aprendizado 
planejado que ocorre em um lugar diferente do local de ensino, sendo necessárias 
técnicas especiais de criação do curso e de instrução ao aluno, por meio de 
organização antecipada dos conteúdos e atividades e comunicação mediada por 
várias tecnologias, visando o aprendizado e o ensino. O uso das tecnologias das 
aulas à distância está relacionado com o tipo da técnica de criação usada nas aulas 
e do tipo de comunicação utilizado, uma vez que ambos são diferentes dos tipos 
usados nas aulas presenciais. Ser um aluno a distância também é diferente, pois é 
necessário ter as aptidões distintas para o estudo individual e programado e 
habilidades de comunicação diferentes das tradicionais. Sendo assim, esses alunos 
precisam de diferentes tipos de suporte e de auxílio para diferentes problemas, que 
serão discutidos neste texto mais adiante. O conteúdo a ser ensinado precisa 
também ser apresentado de uma forma atrativa, de modo a motivar o aluno a 
construir o seu próprio conhecimento, contando com um apoio virtual. 

O ensino de uma língua estrangeira é um desafio para o professor, que deve 
sempre buscar motivar os seus alunos a aprenderem uma nova língua. Esse desafio 
torna-se maior quando se trata do ensino de uma língua de modalidade totalmente 
diferente daquela usada pelos alunos, como é o caso do ensino da Libras, que usa a 
modalidade gesto-visual para sua expressão e compreensão. Torna-se ainda mais 
desafiador quando ele se propõe a ensinar essa língua através da mediação do 
computador, como no ensino de uma disciplina on-line. Este é o caso da disciplina 
Fundamentos de Libras on-line, ministrada na UFMG a um grupo de quase 500 
alunos, com vistas à ampliação desse público para cerca de mil alunos no próximo 
semestre. Para tal, foi montada uma equipe com três profissionais – dois 
professores de Libras e um designer instrucional virtual, apoiados por um grupo de 
alunos que atuam como tutores da disciplina. Essa disciplina é oferecida 
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principalmente a alunos dos cursos de licenciatura de toda a UFMG, como disciplina 
obrigatória, mas há outros alunos que a cursam como disciplina eletiva. 

A implementação dos cursos de Libras nas licenciaturas surge como 
cumprimento da Lei 10.436 (24/04/2002), regulamentada pelo decreto 5.626, de 
22/12/2005. De acordo com o decreto, todos os cursos de licenciatura, nas 
diferentes áreas do conhecimento, assim como Pedagogia e Fonoaudiologia deverão 
incluir obrigatoriamente essa disciplina em seu currículo. Essa implementação tem 
um prazo determinado pela lei, a partir da publicação do decreto, que varia de três 
anos em vinte por cento dos cursos da instituição, até dez anos, em cem por cento 
dos cursos. A essa urgência acrescenta-se a necessidade de uma formação de 
qualidade, dando a todos os alunos da Universidade a oportunidade de terem 
acesso a um conteúdo prático e dinâmico, na forma de um ensino instrumental 
dessa língua. Neste trabalho procuraremos apresentar um quadro geral da 
disciplina “Fundamentos de Libras on-line” na UFMG, apontando o que tem sido 
feito até agora como forma de cumprir a lei, tendo como um dos objetivos básicos 
formar profissionais conscientes da importância dessa língua na educação das 
pessoas surdas ou com deficiência auditiva, além de procurar despertar-lhes o 
interesse pela busca de maiores conhecimentos na área. 

Educação, inclusão e o cumprimento da lei 

A educação é direito de todos, embora, no Brasil, esse direito ainda não 
esteja ao alcance de todos, principalmente quando se fala em educação especial. 
Entretanto, a luta por uma educação de qualidade, que atenda às necessidades 
especiais das pessoas com deficiência não é algo novo. O marco inicial da educação 
especial no Brasil foi em 1854, com a criação do “Instituto dos Meninos Cegos” 
(hoje “Instituto Benjamin Constant”) e em 1857 com a fundação do “Instituto dos 
Surdos-Mudos” (hoje, “Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES”). Um 
século depois da criação desses institutos, novas discussões sobre os objetivos e 
qualidade dos serviços educacionais especiais surgiram, sendo que em 1945 foi 
criada a Sociedade Pestalozzi do Brasil, e em 1954, a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE).  Ao longo da década de 60, ocorreu a maior expansão no 
número de escolas de ensino especial já vista no país. Em 1969, havia mais de 800 
estabelecimentos de ensino especial para deficientes mentais. A partir dos anos 80, 
surgiram novos movimentos mundiais de luta pelos direitos dos deficientes em 
busca da integração social e no Brasil tais mudanças e lutas sociais culminaram em 
novos direitos e legislações para a educação/educação especial, como por exemplo, 
a Constituição Brasileira (1988); o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 
8069 (13/07/1990); a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (n° 
9.394/96); a Lei de Acessibilidade n° 10.098 (19/12/2000); a Lei da Libras nº 
10.436 (24/04/2002) e o Decreto da Libras nº 5626 (22/12/2005). 

Atualmente vivemos a era da “educação para todos” e se preconiza que esta 
deve ser realizada na escola regular. Este conceito veio reforçado pela Declaração 
de Salamanca (1994), que advoga que a educação da criança com necessidades 
especiais, além de ser feita na escola regular, deveria ter uma Pedagogia centrada 
na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades. Mais especificamente na 
educação dos surdos, o Decreto nº 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº 
10.436/2002 e determina diversas mudanças na educação dos surdos veio trazer a 
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obrigatoriedade da Disciplina de fundamentos de Libras nas licenciaturas e nos 
cursos de Pedagogia e Fonoaudiologia. Dessa forma, a legislação passa a focalizar a 
formação do profissional que irá lidar com esses sujeitos. Por esse motivo, esta 
disciplina foi criada na UFMG em 2008 de forma presencial e em 2010 foi 
transformada na modalidade on-line devido ao grande número de alunos da 
universidade que deveriam ser atendidos. 

Conforme o Decreto 5.626/2005, além de ser inserida como disciplina 
curricular obrigatória em todas as licenciaturas, nas diferentes áreas do 
conhecimento e nos cursos de Pedagogia e Fonoaudiologia, a Libras também deve 
ser inserida como disciplina curricular optativa nos demais cursos de educação 
superior (artigo 3°). Os prazos para que essa disciplina seja oferecida pelas 
universidades, a partir da data de publicação do Decreto (22/12/2005), são: 

• até três anos, em vinte por cento dos cursos da instituição; 

• até cinco anos, em sessenta por cento dos cursos da instituição; 

• até sete anos, em oitenta por cento dos cursos da instituição; e 

• dez anos, em cem por cento dos cursos da instituição (artigo 9°). 

Em 2010, cinco anos após a publicação do Decreto, a UFMG já deveria tê-la 
incluído em 60% dos cursos, o que ainda não havia ocorrido até então. Porém, 
existem várias questões envolvidas na implantação da disciplina de Libras, tais 
como: Qual é o perfil do aluno a ser atendido? Como projetar um curso que seja ao 
mesmo tempo interessante e criativo, para o ensino on-line? O que deve ser 
ensinado e como esse conteúdo pode ser ministrado? Quais as ferramentas que 
deveriam ser utilizadas? E, em relação à UFMG: O que havia sido feito até então? 
Como a Universidade procura se adequar à lei e como atender a toda a demanda?  

A UFMG forma professores para atuar na educação básica em vinte e dois 
cursos de graduação, em quinze áreas diferentes, administrados em dezesseis 
colegiados distintos1. A necessidade do cumprimento da lei era urgente e, em 2008, 
optou-se pela criação da disciplina Fundamentos de Libras na Faculdade de Letras, 
como disciplina presencial, atendendo inicialmente apenas aos alunos do curso de 
Letras. A partir de então começaram a ser feitos estudos objetivando atender a um 
número cada vez crescente de alunos de outras licenciaturas. 

Como o objetivo principal era o atendimento às licenciaturas, que têm essa 
disciplina no currículo obrigatório, pensou-se em um curso que desse ao futuro 
professor noções sobre a pessoa surda, sua cultura e identidade, a relação entre o 
professor e o intérprete em sala de aula e que despertasse nele o interesse em 
buscar aprender mais sobre a língua em cursos específicos de ensino de língua. 
Talvez seja desnecessário argumentar que não seria viável um curso que desse ao 
aluno apenas introduções sobre a língua, uma vez que em um curso de língua de 
sessenta horas/aula o futuro professor não teria condições e fluência para poder 
interagir com um aluno surdo em sala de aula. Entretanto, visando formar um perfil 
de professor consciente das questões relativas à inclusão do surdo e à surdez e 
levá-lo a se interessar pela língua e cultura do surdo, elaboramos um curso em que 
o aluno pudesse ler textos específicos e interagir com os colegas através de fóruns 

                                                           
1 Fonte: < http://www.fae.ufmg.br/licenciaturas/cursos.php > 
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de discussão, assistir a vídeos elaborados pelo próprio grupo2, além de proporcionar 
a oportunidade de participar de uma oficina presencial, de 4 horas/aula, com um 
professor surdo3 em formação. Essa oficina, além de dar oportunidade ao aluno de 
se expressar através da Libras e ser avaliada a sua produção nessa língua, também 
possibilita o contato direto com pessoas surdas, quebrando todo tipo de preconceito 
que possa existir. Além dessa oficina, o aluno tem oportunidade de mais dois 
encontros presenciais: a aula introdutória e a prova final. No primeiro momento, o 
aluno tem oportunidade de conhecer a equipe que irá acompanhá-lo, além de 
tomar conhecimento do plano de curso, avaliações, quem contactar em caso de 
problemas e todas as informações importantes sobre a disciplina. No último 
momento, o conteúdo teórico é avaliado, assim como alguns dos sinais aprendidos 
através dos vídeos. Excetuando-se esses encontros presenciais, todo o conteúdo da 
disciplina é apresentado on-line: textos, fóruns, vídeos e jogos. 

Características do Ensino à distância 

Segundo Moore e Kearsley (2008) a idéia básica da educação à distância é a 
de alunos e professores estarem em locais diferentes durante todo ou grande parte 
do tempo em que aprendem e ensinam. E para que ocorra a aprendizagem e a 
interação é necessário algum tipo de tecnologia que os conecte. As tecnologias 
utilizadas podem ser as telemáticas (Internet) ou o rádio, a televisão, o vídeo, o 
CD-ROM, o telefone, o fax e até mesmo o correio ou outras tecnologias 
semelhantes. 

Conforme Moran (1994), a educação à distância pode ou não ter momentos 
presenciais, sendo que a ênfase é dada ao papel do professor (como alguém que 
ensina à distância) e engloba também um conceito de uma educação contínua ou 
continuada. Esta continuidade está relacionada ao processo de formação constante, 
de aprender sempre, de aprender em serviço, juntando teoria e prática, refletindo 
sobre a própria experiência, ampliando-a com novas informações e relações. Um 
ponto interessante que Moran aponta é que no curso on-line, o conceito de aula é 
diferente da aula tradicional, uma vez que não existe um horário único específico 
para a aula - tanto alunos quanto professor entram on-line para participarem de 
discussões, alimentarem debates e acompanharem páginas da internet em diversos 
horários e em espaços diferentes. O próprio conceito de “aula” passa a ser 
entendido como pesquisa e intercâmbio. Moran (2003) argumenta também que o 
professor on-line precisa aprender a trabalhar com tecnologias sofisticadas, mas 
também com tecnologias simples; precisa saber trabalhar com banda larga, mas 
também com acesso em linha discada. É importante que o professor não se 
acomode, pois a todo o momento surgem novas soluções que podem facilitar o 
trabalho pedagógico com os alunos. 

Para Almeida (2010), o advento das tecnologias de informação e comunicação 
(TICs) trouxe à educação a distância facilidades de design e produção sofisticados, 
emissão e distribuição de conteúdos mais rápidos que no ensino tradicional, 
interação com informações, recursos e pessoas. Entretanto, a autora argumenta 
                                                           
2 Núcleo de Libras, na FALE/UFMG, formado pela mesma equipe que atua como professores e tutores da 
disciplina, além de alguns informantes surdos, contratados com o objetivo de elaboração de materiais 
para o ensino da Libras. 
3 Alunos do curso Letras-Libras, da UFSC, em um convênio entre as duas universidades. 
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que disponibilizar TICs aos alunos e apresentar-lhes informações e objetos de 
conhecimento pode não ser suficiente para produzir um processo de aprendizagem 
colaborativa de qualidade. A presença do professor orientador é fundamental, além 
das tecnologias interativas utilizadas. As atividades devem ser desenvolvidas em 
um ritmo e uma intencionalidade explícita, com um planejamento que deve ser 
revisto e reelaborado continuamente no andamento das interações. 

Segundo Almeida (2010), participar de um ambiente virtual significa atuar 
nesse ambiente, expressar pensamentos, tomar decisões, dialogar, trocar 
informações e experiências e produzir conhecimento. Cada pessoa busca as 
informações que lhe são mais pertinentes, internaliza-as, apropria-se delas e as 
transforma em uma nova representação, ao mesmo tempo em que se transforma e 
volta a agir no grupo transformado e transformando o grupo. Nessa abordagem de 
EaD, ensinar é organizar situações de aprendizagem, planejar e propor atividades, 
identificar as representações do pensamento do aluno, atuar como mediador e 
orientador, fornecer informações relevantes, incentivar a busca de distintas fontes 
de informações, realizar experimentações, provocar a reflexão sobre processos e 
produtos, favorecer a formalização de conceitos, propiciar a interaprendizagem e a 
aprendizagem significativa do aluno. O que se busca em educação é uma interação 
que permita ao aprendiz representar as próprias idéias e participar de um processo 
construtivo do conhecimento.  

Libras como EaD  

Como já citado acima, a disciplina “Libras” deve ser incluída nos currículos de 
formação de docentes, nos cursos de Pedagogia e Fonoaudiologia, podendo ser 
disciplina optativa para os demais cursos. É sabido que para se aprender uma 
língua estrangeira são necessários anos de prática. Sendo assim, temos consciência 
de que um semestre apenas de Libras será insuficiente para que os alunos se 
tornem fluentes. Como a legislação não determina o tempo de duração da 
disciplina, foi discutido com o Colegiado da Faculdade de Letras e chegou-se a um 
consenso de que a disciplina “Fundamentos de Libras” teria a duração de um 
semestre, com a carga horária de 60 horas/aula, embora outras universidades 
acreditem que em 45 ou apenas 30 horas/aula seja possível ministrar todo o 
conteúdo necessário. A princípio, quando a disciplina ainda era ministrada na 
modalidade presencial, observou-se uma busca crescente pela matrícula a cada 
semestre. Nos três primeiros semestres em que foi ministrada, as turmas eram de 
cerca de 40 alunos. No último semestre da disciplina presencial a turma já contava 
com quase 100 alunos. 

As primeiras turmas da disciplina on-line tinham cerca de 500 alunos, isso 
porque o Colegiado limitava as matrículas aos alunos das licenciaturas que já 
estavam cursando os últimos períodos. A procura por essa disciplina tem se tornado 
crescente, não só entre os licenciandos, mas também entre bacharelandos de 
diversas áreas. Com isso, a saída foi transformar o curso que se iniciou na 
modalidade presencial, em disciplina on-line, com foco numa aprendizagem de 
curso instrumental, ou seja, visando principalmente a compreensão ou “leitura” da 
“fala” do surdo, buscando quebrar a barreira comunicativa com o surdo por meio do 
ensino de uma sinalização básica. Por ser um curso virtual, essa compreensão é 
trabalhada através de vídeos com pessoas sinalizadoras de Libras, tanto com 
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informantes surdos quanto com membros da equipe. Outro aspecto importante a 
ser considerado é que todo aprendizado de língua pressupõe o aprendizado 
também de temas como a cultura e os costumes adotados pelos seus “falantes”, ou 
pelos seus usuários. Neste curso, apresentamos aos alunos informações a respeito 
da cultura, a identidade e a língua dos surdos, para que o aluno conheça um pouco 
das particularidades dos surdos e sinta-se melhor preparado para lidar com as 
questões relativas à inclusão desses sujeitos nos ambientes que vier a freqüentar, 
seja em seu trabalho como futuro professor, ou em outros ambientes sociais. 

O ensino da Libras de forma instrumental dá ao aluno a possibilidade de 
aprender alguns elementos básicos na conversação em Libras. Por exemplo, ele 
aprende algumas frases básicas numa conversação com possíveis alunos surdos, 
como cumprimentos e apresentação pessoal (nome, idade, curso); além de 
aprender alguns sinais de um vocabulário básico de Libras, compreendendo família, 
profissões, alimentos e alguns verbos essenciais. Tudo isso é visto de uma forma 
simplificada, clara, através de um material em vídeo elaborado pela própria equipe 
do Núcleo de Libras. Procura-se apresentar esse vocabulário de forma 
contextualizada, através de monólogos (ex.: apresentação pessoal) e diálogos em 
situações específicas. São vídeos simples, para que o aluno que não tenha interesse 
em aprofundar-se mais no assunto tenha um conhecimento básico sobre essa 
língua, mas de uma forma também que venha a instigar o aluno mais curioso a 
buscar continuidade de estudos futuros, como o que já vem sendo oferecido em 
cursos epecíficos de Libras na FALE/UFMG, na graduação ou na extensão, ou 
mesmo em cursos livres, fora da universidade. 

Principais objetivos do curso 

O objetivo geral desse curso é atender à crescente demanda de alunos das 
diversas licenciaturas e demais cursos da UFMG, que têm a disciplina de Libras no 
currículo obrigatório, a fim de se cumprir as determinações da legislação. 

Dentre os objetivos específicos a serem alcançados, estão: 

• Proporcionar conhecimentos geral a respeito da cultura e identidade surda e 
Língua de Sinais; 

• Selecionar um vocabulário básico de sinais em Libras, suficiente para 
possibilitar a compreensão e comunicação básica em Libras; 

• Balancear o conteúdo teórico e prático de forma a promover um curso 
criativo, envolvente e que atenda os pressuposto de uma disciplina virtual e 
também de ensino de língua; 

• Desenvolver material de qualidade, que possa ser utilizado tanto no curso à 
distância quanto nos cursos presenciais de Libras;  

• Elaborar um curso instrumental em Libras, cujo conteúdo seja tanto 
introdutório quanto abrangente. Pretende-se elaborar um curso que possibilite 
ao aluno compreender o surdo (sua cultura e identidades) e a sua “fala” em 
diversas atividades cotidianas, e responder a essa comunicação de forma 
efetiva; 

• Desenvolver um curso virtual interessante, que leve o aluno a aprender o 
conteúdo de forma interativa, e tenha o seu interesse despertado para buscar 
continuidade em curso presencial. 
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Conteúdo programático  

De uma forma geral, o conteúdo programático da disciplina aborda temas 
como: 

• Histórico Nacional e Internacional da educação dos surdos e da língua de 
sinais 

• Principais filosofias educacionais aplicadas com os surdos (Oralismo, 
Comunicação total e Bilinguismo) 

• Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 e Decreto nº 5.626, de 22 de 
dezembro de 2005 

• Conceito de língua de sinais; principais características das línguas de sinais; 
estrutura linguística e parâmetros das línguas de sinais 

• Cultura surda 

• Inclusão 

• Papel do intérprete Libras/Português 

• Prática em libras (vocabulário introdutório em Libras) 

A disciplina é estruturada em módulos, sendo que cada módulo tem seu 
conteúdo teórico, promovido por textos ou slides de Power-Point, seguido de 
conteúdos práticos em forma de vídeos e por exercícios de fixação ou avaliativos. 
Em nosso curso buscamos equilibrar conteúdo teórico e prático, interação com os 
tutores, exercícios de fixação, exercícios avaliativos, jogos para fixação do 
conteúdo, além de aula presencial prática (por meio de oficina de libras com 
professor surdo). Desta forma, podemos oferecer um contato presencial com a 
língua, assim como fazemos num curso presencial, pois a oficina de Libras 
consegue romper com as distâncias espaço-temporais e viabilizar a interatividade 
entre os alunos, a criatividade, além de o aluno poder colocar em prática o 
conteúdo aprendido através dos vídeos, fazer múltiplas interferências, ter contato 
com um surdo, sua língua e cultura, dentre outras oportunidades. 

Equipe 

A nossa equipe é composta por um professor cooordenador que é também 
conteudista e um professor conteudista, que é aquele que elabora os materiais 
instrucionais, seleciona textos e planeja as estratégias de ensino, elaborando 
também as atividades avaliativas. Também contamos inicialmente com um designer 
instrucional virtual, responsável pelo projeto instrucional virtual do curso. Além de 
ser responsável pelo projeto instrucional, o designer também tem a função de 
identificar uma necessidade de aprendizagem e desenhar, implementar e avaliar 
uma solução para esse problema, juntamente com o coordenador. A equipe ainda 
conta com um revisor que, além de revisar todo o material a ser disponibilizado 
pelo curso, também é encarregado de postar as instruções do curso, as notas e de 
auxiliar os tutores em suas dificuldades e a coordenação na elaboração de tabelas 
dos programas da disciplina (ex.: tabelas das oficinas, com horários de cada 
instrutor, monitor acompanhante, quantidade de alunos por oficina, listas de 
presença e de notas); e mais seis tutores, encarregados de ajudar o aluno em suas 
tarefas ou orientá-lo em suas dúvidas. Caso o tutor não consiga responder à 
pergunta do aluno, ele recorrerá aos professores para que a resposta fique mais 
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clara e assertiva, evitando uma resposta inadequada ou ignorar a pergunta do 
aluno; pois um contato inadequado com o tutor pode levar o aluno a evitar futuros 
contatos, levando-o a trabalhar sozinho, sem ter com quem dialogar a respeito de 
suas dificuldades. Finalmente, contamos também com um monitor - que é também 
intérprete Libras - responsável pelo atendimento individual ao aluno em caso de 
dúvidas que não possam ser sanadas virtualmente.  

Resultados 

Após dois semestres consecutivos, adquirimos uma certa experiência mas 
também passamos por algumas situações-problema. Uma das dificuldades mais 
frequentes por parte dos alunos é com a tecnologia, por desconhecimento de uso 
das ferramentas do programa da plataforma ou por problemas de sobrecarga no 
acesso (problemas de acesso ao Moodle). Além da dificuldade de acesso à internet, 
pois muitos alunos acessam a disciplina dos laboratórios da faculdade e não 
dispõem de internet em casa, alguns computadores dos laboratórios não 
possibilitavam aos alunos abrirem certos arquivos e exibirem os vídeos, pois alguns 
dos programas necessários haviam sido bloqueados ou apagados. Esse problema foi 
solucionado diretamente com o responsável pelo laboratório da Faculdade de 
Letras, além de ter sido informado à Pró-reitoria de Graduação, que se encarregou 
de contactar os laboratórios das demais faculdades atendidas pela disciplina.  

Quanto à equipe, tivemos o apoio de um designer instrucional por pouco 
tempo, uma vez que o profissional que trabalhou na elaboração do projeto 
pedagógico do curso mudou-se para outro estado a fim de cursar o doutorado, 
onde conseguiu uma bolsa de estudos e precisou abdicar do projeto. Ele ainda 
tentou apoiar-nos virtualmente no primeiro semestre, porém, no segundo semestre 
teve de dedicar-se totalmente ao seu projeto de estudo. Apesar disso, todo o 
restante da equipe manteve-se motivado, buscando dar continuidade ao projeto. 

Nestes dois semestres de implantação da disciplina pudemos perceber que ao 
estudar uma disciplina on-line não se pode ir deixando acumular as atividades, pois 
as atividades precisam ter um prazo mais rígido de entrega do que nas disciplinas 
presenciais. Isso porque, funcionando em módulos, o aluno precisa concluir um 
módulo para iniciar o outro a cada semana. Sendo um conhecimento cumulativo, 
quando, no meio do curso, acontecem as oficinas presenciais, o aluno que não tiver 
realizado as atividades não conseguirá tirar proveito do encontro presencial. Ainda 
assim, um aluno desorganizado, que vai deixando para última hora a execução da 
sua atividade para postá-la no sistema, pode vir a ter imprevistos e dificuldades 
com a tecnologia, ou mesmo problemas de última hora com a internet. Perder o 
prazo significa perder participação e pontos, o que afeta sua motivação, seu 
desempenho, sua própria aprendizagem e a do grupo. Às vezes, esses alunos 
deixam de participar, de produzir e a distância dificulta a retomada da motivação e 
do entusiasmo pelo curso. 

Apesar de orientarmos aos alunos sobre a melhor forma de conduzirem o seu 
estudo, alguns alunos, ao final do semestre, questionam os conceitos recebidos e a 
forma de avaliação. Dentre as estratégias para resolução de problemas que 
utilizamos, procuramos valorizar o ser humano - entender as dificuldades do aluno 
e sermos flexíveis em algumas situações; buscar resolver as questões 
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pessoalmente - chamamos os alunos com problema ao Núcleo de Libras para 
mostrar-lhe o funcionamento da disciplina, a equipe, num atendimento 
personalizado. Muitas vezes, pelo fato de estar do outro lado da tela e não ter a 
presença do professor à sua frente, o aluno tem a impressão de que está sozinho. 
As vezes é necessário esse encontro face a face para que o aluno consiga visualizar 
o professor, o tutor, o que possibilita, muitas vezes, o entendimento das suas 
responsabilidades e dos papéis desempenhados por cada pessoa envolvida, de um 
ou de outro lado da tela. 

Tentamos solucionar alguns dos problemas também por meio de elaboração 
de lembretes das atividades e motivação aos alunos na página principal do curso; 
resolução de problemas técnicos, pelo encaminhamento dos alunos à equipe do 
LCC-CENAPAD. O LCC (Laboratório de Computação Científica) é um centro de 
prestação de serviços que atende à toda a Universidade, buscando solucionar os 
problemas de acesso à internet. Também convidamos os alunos que não 
conseguiram resolver os problemas pelo atendimento virtual a irem ao Núcleo de 
Libras para receber treinamento sobre o uso das ferramentas e conseguirem o 
apoio necessário. Além disso, solicitamos à universidade a expansão do Núcleo de 
Libras, contratação de pessoal, compra de mais equipamentos e computadores, 
uma vez que por termos ainda poucos computadores no Núcleo, a maioria da 
equipe trabalha de sua própria casa. A experiência tem sido rica e compensadora, 
havendo aprendizagem de ambos os lados da telinha. 

O principal resultado obtido, a nosso ver, foram as avaliações feitas pelos 
alunos do curso ao final do semestre. Abaixo, alguns dos resultados das avaliações 
do primeiro semestre de 2010. Como o segundo semestre acabou de ser concluído, 
ainda não tivemos oportunidade de contabilizarmos as respostas dos alunos à 
avaliação deste semestre. Entretanto, pelas conversas com os alunos pelos 
corredores, acreditamos que a avaliação do segundo semestre não seja muito 
diferente do primeiro, apresentado aqui. Na Tabela 1, foi perguntado aos alunos o 
motivo de estarem cursando essa disciplina (no total, 358 alunos responderam à 
pesquisa, porém, nem todos responderam a todas as questões).  

Tabela 1: Motivo de estar cursando a disciplina 

Texto da resposta Resultados 

O assunto lhe interessa  49,70% 

É importante para a prática da sua profissão 19,80% 

Para melhorar seu desempenho profissional 4,50% 

É obrigatória  18,70% 

Não responderam 7,3% 

Como pode-se perceber, quase metade da turma que respondeu à pesquisa 
informou que estava cursando a disciplina por ter interesse no assunto, embora 
alguns a tenham como disciplina obrigatória no currículo. As respostas que 
apontavam para a obrigatoriedade e a importância para a prática da profissão 
tiveram resultados semelhantes, próximos a 20% dos alunos. A Tabela 2 já aponta 
as respostas às questões específicas sobre a estrutura do curso e o trabalho dos 
tutores. 
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Tabela 2 - Questões específicas sobre a estrutura do curso e trabalho dos tutores 

 
Texto da resposta 

Ruim - de 
0 a 3 

pontos 

Regular - de 
3 a 5 pontos 

Bom - de 6 
a 8 pontos 

Ótimo - de 8 
a 10 pontos 

Não 
responderam 

Estrutura do curso proposta 
pelo designer instrucional 
da disciplina 

5,60% 12,60% 43,30% 30,70% 7,80% 

Conteúdo programático 
distribuído ao longo do 
semestre 

2,80% 11,20% 43,30% 35,20% 7,50% 

Orientação dada pelos 
tutores às tarefas do Moodle 

2,50% 6,10% 42,20% 40,80% 8,40% 

É gratificante observar que tanto a estrutura do curso, quanto a distribuição 
do conteúdo programático tiveram resultados semelhantes. As avaliações entre 
bom e ótimo somaram mais de 70% das respostas em cada uma das questões. 
Com relação ao atendimento realizado pelos tutores, o índice de satisfação entre 
bom e ótimo ficou acima de 80% na pesquisa, o que aponta para um aluno que se 
sentia orientado no trabalho realizado. A última tabela a ser apresentada, Tabela 3, 
traz questões relativas ao resultado da aprendizagem, conforme a perspectiva dos 
alunos.  

Tabela 3 - Questões sobre o resultado da aprendizagem 

 
Texto da resposta 

Ruim - de 
0 a 3 

pontos 

Regular - de 
3 a 5 pontos 

Bom - de 6 
a 8 pontos 

Ótimo - de 8 
a 10 pontos 

Não 
responderam 

Efetividade dos exercícios 
de fixação propostos pelos 
professores 

3,90% 19,30% 50% 18,70% 8,10% 

Conhecimento adquirido a 
partir das discussões nos 
fóruns 

5,30% 20,90% 48% 17,30% 8,50% 

Aprendizagem dos sinais da 
Libras pelos vídeos 

8,90% 31,60% 38% 13,10% 8,40% 

Aprendizagem dos sinais da 
Libras por meio das oficinas 

3,60% 9,20% 34,10% 45% 8,10% 

Aprendizagem do conteúdo 
teórico da disciplina 

3,60% 12,30% 48,60% 27,70% 7,80% 

Dentre as respostas às questões relativas à aprendizagem do conteúdo 
teórico, ao conhecimento adquirido a partir dos fóruns e a efetividade dos 
exercícios de fixação para o aprendizado, cerca de 50% delas obtiveram conceito 
bom, ficando os resultados entre bom e ótimo próximos de 70%. Entretanto, as 
respostas relativas à aprendizagem dos sinais da Libras através dos vídeos e por 
meio das oficinas foram bem diversas. Quase 40% dos alunos classificou como bom 
o nível de aprendizagem pelos vídeos e apenas 13% como ótimo, ao contrário das 
oficinas, que tiveram um índice de aprovação alto (45% classificaram como ótimo), 
que, somados aos que consideraram bom, chegam a quase 80% de aprovação. É 
certo que, nos comentários adicionais, a maioria dos alunos afirmou ter gostado 
muito da disciplina, porém, preferia que a mesma fosse oferecida de forma 
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presencial. Essas respostas sugerem que o último dos objetivos específicos da 
diciplina, que visava despertar-lhes o interesse em buscarem a continuidade da 
aprendizagem, foi alcançado.  

Conclusão 

A educação tem-se mostrado um campo de grandes mudanças no Brasil e no 
mundo, principalmente com as novas tecnologias disponíveis. Parece que a 
educação à distância veio para ficar e os profissionais que nela atuam devem 
buscar crescer, se atualizar, aprender com os alunos e com as inovações. A nossa 
experiência tem nos trazido um bom feedback por parte dos alunos, nos fazendo 
buscar melhorias a cada semestre, a fim de contribuir para uma sociedade menos 
discriminadora, com a inclusão, com o uso e difusão da Libras, com a educação dos 
surdos e educação em geral, e despertando o sentimento de  solidariedade. 

O momento é propício para buscar novos caminhos que ajudem a repensar a 
educação em seu sentido mais amplo e recomendar ações direcionadas à 
transformação do sistema educacional em um processo mais aberto e flexível, no 
qual alunos e professores se situem como sujeitos da ação educativa. Nossa 
experiência com o ensino da Libras à distância ainda é incipiente, uma vez que 
concluímos agora a segunda turma on-line. Entretanto, os resultados obtidos 
sugerem que não apenas estamos cumprindo a lei, mas também e, principalmente, 
estamos despertando nos nossos alunos sentimentos de cidadania, de aceitação e 
respeito pelo outro, o que, na essência, é o principal objetivo a ser alcançado no 
cumprimento da lei. 
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