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RESUMO:  
A LIBRAS é uma língua gestual usada por deficientes auditivos. Ela foi descoberta em 1644 
por um britânico, John Bulwer. Mesmo depois de tanto tempo, a LIBRAS ainda é muito 
pouco utilizada nos dias de hoje, principalmente pelas pessoas ouvintes. A LIBRAS tem o 
objetivo de melhorar a comunicação entre surdos e ouvintes. Com o intuito de auxiliar as 
pessoas com deficiência auditiva, deve ser construído um app que tem a proposta de 
auxiliar na disseminação dos conhecimento a respeito da LIBRAS. Também será feito outra 
pesquisa sobre as raízes do idioma LIBRAS. 
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INTRODUÇÃO 

Inicialmente, ao entender o que é Libras, é essencial esclarecer e buscar o passado 

da língua de sinais. 

A língua de sinais, também conhecida como língua gestual, utiliza-se de gestos e 

sinais em substituição à língua que todos bem conhecem em nossas comunicações: a 

língua de sons ou oral. 

Na hora da fala praticamos a comunicação. A língua de sinais possui exatamente o 

sentido de ser o meio de comunicação de um grupo de indivíduos. É por meio dela que as 

pessoas surdas se comunicam entre si, e até mesmo com as pessoas que já aprenderam 

a interpretá-la. Aliás, isso vem ocorrendo de forma cada vez mais significativa.  

 

FIGURA 1:  Língua Brasileira de Sinais (Libras) 



 

 

FONTE: Brasil escola  

LINK: https://brasilescola.uol.com.br/educacao/lingua-brasileira-sinais-libras.htm 

 

O primeiro livro em inglês com o tema LIBRAS foi em 1644, autor Jonh Bulwer em  

1648,  do livro Philocophus, do mesmo autor, dedicado a dois surdos: o baronesa Sir Edward 

Gostwick e seu irmão William Gostwick, no qual se afirma que o surdo pode expressar-se 

verdadeiramente por sinais se ele souber essa língua tanto quanto um ouvinte domine sua 

língua oral. 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao/lingua-brasileira-sinais-libras.htm


 
FONTE: Alchetron 

LINK: https://alchetron.com/John-Bulwer  

 

“Quase dois séculos depois, em 1809, Watson (que era neto de Thomas Braidwood,  

fundador da primeira escola para surdos na Inglaterra) descreve em seu livro Instruction of 

the deaf and dumb um método combinado de sinais e desenvolvimento da fala.” ( RAMOS, 

et al, 2002, pg 3)  

“Em 1760, na França, o abade l'Epée iniciou o  trabalho de instrução formal com duas 

surdas a partir da Língua de Sinais que se falava pelas ruas de  Paris, datilologia/alfabeto 

manual e sinais criados e obteve grande êxito, sendo que a partir dessa  época a 

metodologia por ele desenvolvida tornou-se conhecida e respeitada, assumida pelo então  

Instituto de Surdos e Mudos (atual Instituto Nacional de Jovens Surdos), em Paris, como o 

caminho  correto para a educação dos seus alunos.” (RAMOS, et al, 2002, pg 3 / 4 ) 

O projeto utilizará o app “ App Mit Inventor” para construir um aplicativo que tentará 

auxiliar as pessoas a aprenderem/entenderem o que é LIBRAS. 

O app, constrói outros apps por programação de blocos, para ser mais fácil de ser 

manuseada, porém para que o aplicativo tenha início, será preciso ter uma dominância na 

plataforma que será usada. 

 

FIGURA 3: Programação de blocos, MIT App Inventor 

 

 

FONTE: MIT App Inventor 

LINK: http://ai2.appinventor.mit.edu/?locale=pt_BR#5406810977992704  

https://alchetron.com/John-Bulwer
http://ai2.appinventor.mit.edu/?locale=pt_BR#5406810977992704


 
 

OBJETIVOS 

Objetivo geral: Desenvolver um protótipo que seja capaz de auxiliar as pessoas 

surdas a se comunicar com pessoas ouvintes, e realizar pesquisas com o intuito de 

compreender um pouco mais a respeito da comunicação de pessoas surdas. 

Objetivos específicos (se houver): Desenvolver um aplicativo capaz auxiliar na 

divulgação da LIBRAS. 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

A maioria da população brasileira não sabe diferenciar os surdos dos mudos e eles 

dos surdos mudos não sabem que existem tipos e graus de dificuldade de cada pessoa, 

não sabem Com isso seria possível desenvolver um aplicativo com o intuito de informar e 

ensinar as pessoas ouvintes sobre LIBRAS? 

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Primeiramente deve-se estudar a respeito da LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) e 

a respeito da história da comunidade surda no Brasil. Após estes estudos iniciais, 

compreende-se que é importante buscar o contato com alguma pessoa ou grupo de 

pessoas que possuem algum nível de deficiência auditiva para compreender melhor o 

mundo visto através de suas óticas. 

Por fim, será desenvolvido um aplicativo através da plataforma App Inventor MIT. 

Ainda não se tem nenhum conhecimento a respeito de programação, porém o app utiliza a 

linguagem de programação em blocos que irá facilitar o processo. Utilizar este aplicativo irá 

proporcionar um primeiro contato com a lógica de programação, o que permitirá que se 

avance cada vez mais rumo a idéia primeira do projeto do ano passado que é desenvolver 

um sistema que seja capaz de fazer a tradução simultânea de LIBRAS para o português.  

No aplicativo pretende-se colocar informações importantes a respeito da cultura 

surda e também acrescentar alguns jogos simples e dinâmicos para auxiliar as pessoas no 

aprendizado da LIBRAS. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 



 
 Para a continuidade do projeto em 2021, iniciou-se a criação de um aplicativo 

utilizando a programação em blocos do APP MIT INVENTOR. Para utilizá-lo foi feito um 

cadastro no site e primeiramente foi necessário aprender como o programa funciona, para 

só depois pensar em como seria o aplicativo.    

 O APP MIT INVENTOR é um aplicativo que constrói outros aplicativos com a 

programação de blocos que são diferentes das programações de linha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: Programação em linha 

         

FONTE: 



 
https://medium.com/@SuperGeeksMogi/passo-3-4-o-que-programação-tem-a-ver-com-o-roblox-

afa6b95428f7  

 

 

FIGURA 5: Programação em blocos 

 

FONTE: https://appinventor.mit.edu  

 

Na interface do aplicativo podemos ver que na parte esquerda está escrito “blocos”, 

embaixo está escrito “internos”, mais embaixo tem “pergunta um” e ao lado direito da palavra 

“ botão” tem “ visualizador”. 

Na parte “internos” tem todas as ferramentas que podem ser usadas para programar. 

Toda ferramenta tem uma cor, por exemplo a cor marrom representa a ferramenta “ 

controle”, fazendo assim ser mais fácil de identificar qual componente é utilizado.  

Na “ Pergunta1” representa em qual página a programação está, e em baixo estão 

todos os componentes dentro da página. 

O “ visualizador” é o local onde são feitas as programações em blocos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto deu um grande avanço na programação de blocos e descobriu novas 

informações sobre a língua gestual. Os próximos passos serão aprender mais a respeito da 

programação e aos poucos ir conseguindo desenvolver o APP através da plataforma do 

MIT. Segue abaixo um cronograma com as atividades a realizar no decorrer do projeto: 

 

https://medium.com/@SuperGeeksMogi/passo-3-4-o-que-programa%C3%A7%C3%A3o-tem-a-ver-com-o-roblox-afa6b95428f7
https://medium.com/@SuperGeeksMogi/passo-3-4-o-que-programa%C3%A7%C3%A3o-tem-a-ver-com-o-roblox-afa6b95428f7
https://appinventor.mit.edu/


 
TABELA 1: Cronograma 

ATIVIDADES A REALIZAR PERÍODO 

Montar a apresentação Outubro 

Aprendizados MIT App Inventor Novembro 

Iniciar a produção do APP 2022 

FONTE: Autor, 2021 
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