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1. Introdução

A Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS é a língua 
adotada pelos surdos no Brasil, trata-se da maneira 
com a qual os surdos se comunicam entre si e com os 
ouvintes.

A grande quantidade de pessoas portadoras de 
alguma deficiência auditiva, cerca de 166.000 surdos 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE. Além disso, segundo a 
Organização Mundial de Saúde - OMS cerca de 2,5 da 
população é portadora de deficiência auditiva. Isso 
reforça a necessidade cada vez maior de profissionais 
terem conhecimento sobre a LIBRAS para poder se 
comunicar com os portadores de deficiência auditiva.

Sendo assim, construção de ambientes interativos, 
ou não, que busquem contribuir para o ensino da 
LIBRAS, valorizando as particularidades de sua 
aquisição/aprendizagem, quer por surdos ou ouvintes, 
é de fundamental importância ao passo que contribuirá 
para  maior interação e convívio  entre surdos e 
ouvintes.

Com o intuito de fornecer melhores ferramentas para 
ensino da Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS, bem 
como a adaptação de Ambientes Interativos de 
Aprendizagem para pessoas portadoras de 
necessidades especiais, apresenta-se uma proposta de 
desenvolver o aprendizado da LIBRAS através da 
Educação a Distância- EaD.

2. Fundamentação teórica

A Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, língua 
materna dos surdos brasileiros. Teve sua origem 
através do Alfabeto Manual Francês que chegou ao 
Brasil em 1856. Já por volta de 1960 as línguas de 
sinais foram estudadas e analisadas, passando então a 
ocupar um status de língua.

A LIBRAS, assim como as demais Línguas de Sinais 
– LS, é composta pelos níveis lingüísticos: fonológico, 
morfológico, sintático e semântico, como pode ser 
observado no site www.ibras.org.br. É uma língua viva 
e autônoma, possuindo requisitos científicos para ser 
considerada instrumental lingüístico de poder e força

A. LIBRAS gestual

A Língua Brasileira de Sinais contém duas formas 
de representação, a gestual e a escrita (Campos, 2002).  
Ela é formada por três elementos básicos e igualmente 
importantes na construção do sinal, são eles: 

configuração de mão, expressão facial e movimento. A 
configuração de mão indica como a mão deve está 
posicionada para a realização do sinal, por exemplo, para a 
palavra falar a configuração de mão deve ser mão em Y 
(figura 1). O sinal pode ser realizado tanto com a mão 
direita quanto com a esquerda, dando-se prioridade para a 
mão direita como mão base.

A expressão facial pode identificar e modificar o sentido 
do sinal, para melhor entendimento pode ser citado o 
exemplo das palavras triste e exemplo, como segue a seguir:

 Exemplo: a descrição do sinal é a mão direita em y 
(figura 1), palma da mão voltada para a esquerda, 
coloca-se o polegar perto da boca, no queixo;

 Triste: a descrição para o sinal da palavra triste é 
mão em Y com polegar perto da boca e expressão 
facial indicando tristeza.

A figura 2 apresenta o sinal para a frase “tudo bom” em 
libras, nela pode-se observar os componentes para a 
construção do sinal, tais como configuração de mão (neste 
caso começa com fechada, depois aberta e mão na 
configuração em 1), ponto de articulação, que é o tronco, 
além da expressão facial que é modificada no decorrer do 
sinal.

B. LIBRAS escrita

A forma escrita da libras contempla todos os 
componentes da forma gestual, inclusive o movimento. Para 
isso, ela utiliza sinais indicativos de movimento, posição e 
configuração de mão. Esse fato torna a LIBRAS escrita 
difícil de aprender, porém fascinante.

C. Aprendizagem da LIBRAS

Segundo a teoria inatista desenvolvida por Noam 
Chomsky (Costa e Santos, 2003) nos anos 60, as crianças 
nascem com faculdades mentais dedicadas especificamente 
ao desenvolvimento da linguagem, quer seja falada ou 
gestual. A tarefa da criança é desenvolver essa faculdade.

A criança surda deve ser alfabetizada em libras, por isso 
o ambiente aqui proposto apresenta interfaces diferentes 
para surdos e ouvintes. E segundo Ronice (Quadros, 
2000:53-62) há estágios diferentes para a aprendizagem da 
libras. 



Trata-se de uma língua sujeito nulo, ou seja, 
caracteriza-se pela inversão sujeito\predicado 
(Kato,2005: 131-143) e verbo nulo, ou seja, a ordem 
na qual o verbo aparece também pode ser invertida 
como acontece na frase o menino é bonito, que em 
libras fica apenas menino bonito. Como pode ser 
observado em Ronice (Quadros, 2000), a ordem básica 
para uma frase em libras é advérbio- modais1-
auxiliares-negação, mas a mesma pode sofrer variações 
como sujeito-verbo-objeto, verbo-sujeito-objeto etc.

D. O Ambiente para Aprendizagem em LIBRAS

O objetivo geral é a construção de um ambiente para 
a aprendizagem da libras gestual e escrita para surdos e 
ouvintes de diferentes faixas etárias. Para tanto, o 
mesmo é baseado em outros ambientes existentes, mas 
com um foco totalmente diferenciado valorizando 
aspectos da aquisição e aprendizagem dessa língua.

O ambiente interativo contará com recursos como 
interface adequada, diferente e adaptada para surdos e 
ouvintes. Além de exercícios e estratégias pedagógicas 
para a aprendizagem e aquisição da libras dependendo 
da idade do usuário e do fato de possuir ou não 
deficiência auditiva.

Para facilitar a aquisição será usada a Aprendizagem 
Baseada em Problemas, do inglês Problem Based 
Learning – PBL, na qual o usuário adquiri 
conhecimento respondendo a problemas. Além dos 
problemas o usuário terá exemplos com vídeos 
mostrando os sinais, configuração de mão e explicação 
para os sinais e figuras relacionadas ao objeto ou 
palavra correspondente ao sinal. O usuário contará 
também com dicas e ajuda para a solução dos 
problemas.  

O ambiente, conforme dito, provê duas interfaces 
distintas para os usuários surdos ou ouvintes. Além 
disso, aspectos da aprendizagem do usuário, bem como 
estratégias específicas para o perfil do usuário (onde 
aspectos, dentre outros, como idade e surdez são 
observados) são considerados no ambiente, o que nos 
conduz a usar aspectos e ferramentas dos Sistemas 
Tutores Inteligentes, sobretudo para traçar perfil e 
armazenar o conhecimento dos usuários.

A arquitetura do ambiente, grosso modo, pode ser 
observada na figura 4.

E. Aspectos didáticos do ambiente

Os aspectos pedagógicos mais relevantes do 
ambiente são a ergonomia para suas interfaces e os 
problemas apresentados para motivar e verificar o 
processo de aprendizagem do aprendiz.

A interface necessita ser diferenciada de acordo com 
faixa etária e o fato do usuário ser ou não portador de 
deficiência auditiva. Além disso, ela contempla um 
bom conteúdo sobre libras e um rico vocabulário 
contendo palavras e\ou expressões em libras que são 
apresentadas com o auxílio de vídeos, figuras e, para 
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usuários ouvintes, explicação em português escrito sobre o 
processo de realização do sinal.

Para a LIBRAS escrita será apresentado o sinal escrito 
através de figuras, o gestual ( a fim de que o usuário faça a 
relação entre ambos), e, para usuário ouvinte, uma 
explicação em português escrito sobre o mesmo, além de 
figura representando o elemento a ser representado pelo 
sinal.

Para facilitar o uso do ambiente por parte dos surdos, o 
mesmo conta com uma interface específica que valoriza a 
libras, tornando “desnecessário” o conhecimento do
português por parte dos surdos, uma vez que a libras é a 
língua materna e L1 dos surdos do Brasil.

Para isso, ele é dotado de um teclado virtual que auxiliará 
o surdo na realização do login. Este teclado é dotado de 
figuras mostrando o alfabeto em libras na mesma 
configuração dos teclados convencionais, como pode ser 
observado na tela principal do ambiente mostrada na figura.

Trata-se, portanto, de um ambiente voltado para 
aprendizagem de libras e feito em libras e não em 
português. O protótipo encontra-se, temporariamente, 
hospedado no endereço eletrônico 
www.mhmaster.com/ambiente.

Os bancos de dados, bem como os problemas e 
estratégias para a aprendizagem também estão sendo 
desenvolvidos, mas ainda necessitam de avaliação por parte 
dos usuários a fim de que possam ser incorporados ao 
protótipo.

3. Materiais e métodos

Para o teclado virtual foi utilizada a metodologia de 
criptografia adotada com a adaptação da técnica MD5.

Padrões como W3C também foram seguidos para 
desenvolver o ambiente obedecendo os requisitos mínimos 
para que pessoas portadoras de necessidades especiais 
possam utilizar o ambiente da melhor forma possível.

4. Resultados e discussão

O presente trabalho apresenta a proposta de um ambiente 
que engloba a informática na educação e a aprendizagem 
em libras, mostrando uma ferramenta poderosa para a 
aprendizagem de fato da libras por surdos e ouvintes. 

O protótipo já construído e sua prévia avaliação por parte 
de alguns usuários dão indícios sobre a importância e 
qualidade do ambiente proposto, bem como sua eficiência 
na aprendizagem da libras
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Figura 1. Configuração da mão em y.     

        

Figura 2. Sinal para a frase Tudo Bom em LIBRAS.

Figura 3. Alfabeto manual da LIBRAS.             

Figura 4. Arquitetura básica do ambiente

Figura 5. Protótipo do ambiente


