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Abstract – Accessibility is a growing concern in computer science. Since virtual information is mostly presented visually, it 
may seem that access for deaf people is not an issue. However, for  prelingually deaf individuals, those who were deaf since 
before acquiring and formally learn a language, written information is often of limited accessibility than if presented in signing. 
Further, for this community, signing is their language of choice, and reading text in a spoken language is akin to using a foreign 
language. Sign language uses gestures and facial expressions and is widely used by deaf communities. To enabling efficient 
production of signed content on virtual environment, it is necessary to make written records of signs. Transcription systems have 
been developed to describe sign languages in written form, but these systems have limitations. Since they were not originally 
designed with computer animation in mind, in general, the recognition and reproduction of signs in these systems is an easy task 
only to those who deeply know the system. The aim of this work is to develop a transcription system to provide signed content 
in virtual environment. To animate a virtual avatar, a transcription system requires explicit enough information, such as 
movement speed, signs concatenation, sequence of each hold-and-movement and facial expressions, trying to articulate close to 
reality. Although many important studies in sign languages have been published, the transcription problem remains a challenge. 
Thus, a notation to describe, store and play signed content in virtual environments offers a multidisciplinary study and research 
tool, which may help linguistic studies to understand the sign languages structure and grammar. 
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1. Introdução 
 

De acordo com o IBGE[1] o Brasil possui 
atualmente 5,7 milhões de brasileiros com algum 
grau de deficiência auditiva. Kennaway[2] 
demonstra que a performance de leitura de 
crianças surdas geralmente é inferior quando 
comparada à performance de leitura de crianças 
com audição normal. A acessibilidade de 
deficientes auditivos em ambientes virtuais pode 
ser melhorada provendo conteúdo em língua de 
sinais. Conteúdo em língua de sinais vem sendo 
reproduzido nos computadores em forma de 
arquivos de vídeo. Essa opção é bastante custosa, 
uma vez que se faz necessário o uso de 
infraestrutura física específica, bem como a 
participação de pessoas treinadas que conheçam 
em detalhes a língua de sinais. Para a criação de 
um vídeo consistente é necessário haver 
continuidade, utilizando a mesma pessoa para 
reproduzir os sinais, com as mesmas roupas e o 
mesmo fundo. Dessa forma, criar pequenas 
partes de vídeo e depois agrupá-las para formar 
um único material não é tarefa trivial. A cada 
detalhe alterado no conteúdo, novo vídeo precisa 
ser produzido, tornando difícil a manutenção do 
material e aumentando os custos. A transmissão 
e o armazenamento de vídeos é outra dificuldade, 
uma vez que geralmente são arquivos grandes. 

Na internet, por exemplo, é necessária uma 
conexão rápida e estável para a transmissão e 
recepção de vídeos. 

A animação de humanos virtuais mostra-se, 
portanto, como uma alternativa conveniente. 
Entre as vantagens, destaca-se que a criação de 
conteúdo em língua de sinais poderá ser realizada 
por uma única pessoa utilizando um computador, 
sem a necessidade de equipamentos especiais 
para captura e processamento de vídeos. O 
conteúdo também pode ser criado mais 
facilmente, por pessoas não necessariamente 
treinadas e com fluência em língua de sinais. Um 
agente virtual  possibilita a geração de conteúdo 
em tempo real. Dessa forma, a continuidade 
também deixa de ser um problema, uma vez que 
o conteúdo poderá ser alterado a qualquer 
momento, sem a necessidade de regravar a 
sequência de sinalização inteira. O 
armazenamento do conteúdo é outra vantagem. O 
espaço em disco no computador requerido para 
armazenar a descrição dos sinais é bastante 
inferior se comparado ao armazenamento de 
arquivos de vídeo. A transmissão do conteúdo 
também é facilitada, uma vez que o conteúdo 
transcrito pode ser armazenado em arquivos de 
texto, que são menores e mais fáceis de serem 
transmitidos que arquivos de vídeo. Existe ainda 
a possibilidade de oferecer ao usuário controle 
adicional sobre o material transmitido, como 



alteração do ponto de vista durante a reprodução 
para que o sinal seja melhor visualizado, o que é 
impossível na reprodução por vídeo.  

Para implementar um sinalizador virtual é 
necessário utilizar um sistema de transcrição da 
LIBRAS que registre todos os detalhes 
relevantes com o objetivo de reproduzir a 
naturalidade e espontaneidade presentes no 
trabalho do intérprete real, na tentativa de 
garantir o entendimento do sinal reproduzido. 
Entretanto, é importante salientar que o objetivo 
deste trabalho não é substituir o intérprete. As 
habilidades humanas são indispensáveis para a 
atividade de tradução, que não é o foco deste 
trabalho. 

As soluções apresentadas na literatura até o 
momento para a animação de agentes virtuais 
sinalizadores possuem algumas limitações. Os 
sistemas de transcrição tradicionais não foram 
desenvolvidos com o intuito de gerar animações. 
Muitas informações importantes para a 
reprodução do sinal não aparecem nas notações 
existentes. Algumas informações implícitas 
podem facilmente ser deduzidas por intérpretes 
reais, mas o mesmo não acontece com o uso de 
um intérprete virtual. Surge então a necessidade 
da criação de um sistema de transcrição robusto 
o suficiente, contendo o maior número de 
informações relevantes, para garantir a animação 
realista de agentes virtuais. 
 

2. Proposta 
 

A notação proposta neste trabalho 
primeiramente separa as informações em dois 
grupos, os elementos suspensao e movimento. O 
elemento sinal é a raiz da descrição. Um sinal 
pode ter uma ou mais suspensões, unidas ou não 
por movimentos globais A Figura 1 ilustra essa 
hierarquia. 

 
Figura 1. Hierarquia simplificada da descrição de 

um sinal. 
A sequência da realização de cada 

componente do sinal é descrita na notação 
através do atributo numero. O elemento 
movimentoGlobal também possui atributo de 
mesmo nome. Deve-se observar no entanto que 

não é sempre que uma suspensão será sucedida 
por um movimento. O valor do atributo numero 
em movimentoGlobal está portanto diretamente 
relacionado ao número da suspensão. Foram 
criados elementos separados para aos mãos. 
Tanto a mão direita como a esquerda contém 
elementos para descrever configuração, 
localização, orientação da palma e movimento 
local. A mão esquerda contém o atributo 
espelhada, que permite ser atribuído valor igual a 
“sim” quando sua configuração de mão for igual 
da mão direita.  

A configuração da mão é a maneira como 
estão dispostos os dedos, unidos ou separados, e 
a situação das juntas, se flexionadas ou 
distendidas, por exemplo. Existem configurações 
de mão mais utilizadas na LIBRAS, de maneira 
que é possível estabelecer um conjunto finito de 
opções. Em geral, as configurações mais 
utilizadas são as letras do alfabeto e os números 
(Figura 2). 

 
Figura 2. Alfabeto e números da LIBRAS.[3] 
O espaço de sinalização é representado como 

um região de três dimensões. Alternativamente, o 
espaço de sinalização pode ser representado 
como um ponto de contato, que pode ser com 
outra a mão, com partes do corpo ou rosto. 

A orientação da palma da mão pode estar na 
horizontal ou vertical. Na horizontal, a palma da 
mão pode estar voltada para: cima, palma visível, 
o lado, dorso voltado para direita, ou para baixo, 
dorso visível. Na vertical, a palma da mão pode 
estar voltada para: o sinalizador, palma visível, 
dorso para frente o interlocutor, dorso visível, 
palma para frente ou para o lado, dorso voltado 
para direita. 

Um sinal pode conter zero ou mais 
movimentos. Os movimentos são divididos em 
dois grandes grupos: locais e globais. Os 
movimentos locais são aqueles em que apenas a 
movimentação das articulações dos dedos, 



rotação do pulso ou do antebraço são realizadas, 
onde a localização das mãos no espaço não se 
altera. Os movimentos locais foram divididos em 
três categorias: antebraço, pulso e dedos. 

Os movimentos possíveis para o pulso e o 
antebraço são: baixo: da posição de repouso o 
pulso (ou antebraço) realiza rotação para baixo; 
cima, movimento oposto ao anterior; baixocima, 
rotação que parte da posição de repouso para 
baixo, volta e depois sobe; cimabaixo, 
movimento oposto ao anterior. 

O movimento dos dedos podem ser os 
seguintes: articulações proximais abrem; 
articulações proximais fecham; articulações 
proximais abrem e fecham (juntas); articulações 
proximais fecham e abrem (juntas); articulações 
proximais abrem e fecham alternadas; 
articulações proximais fecham e abrem 
alternadas; articulações distais abrem; 
articulações distais fecham; articulações distais 
abrem e fecham; articulações distais fecham e 
abrem; esfregar; circular horário; circular anti-
horário. 

. O elemento dedos pode ter os seguintes 
elementos vazios como filhos: polegar, 
indicador, dedoMedio, anelar e dedoMinimo, 
que quando preenchidos indicam quais dedos 
realização o movimento. 

As expressões faciais foram divididas em 
nove componentes: testa: franzida; sobrancelhas: 
para cima, retas, para baixo, para cima lado de 
dentro, para baixo lado de dentro; olhos: abertos, 
espremidos, fechados, meio abertos, bem 
abertos; olhar: é a direção do olhar, e pode ser 
para cima, para cima e um dos lados, para os 
lados, para baixo, para baixo e um dos lados; 
bochechas: estufadas, sugadas, tensas, soprar; 
nariz: franzido; boca: fechada, sorriso fechado, 
sorriso aberto, bocejo, beijo, tensa, dobras ao 
redor da boca; língua: visível dentro da boca; 
dentes: superiores tocando lábio inferior, 
inferiores tocando lábio superior. 

O atributo preDefinida foi criado para 
facilitar descrições de expressões “prontas”, 
como feliz ou triste. Este atributo pode ser 
utilizado quando não é desejada uma precisão 
muito grande na descrição da face, bastando 
dizer que a expressão é de alegria ou tristeza para 
uma boa articulação. 

Os movimentos globais são as trajetórias 
entre uma suspensão e outra, dentro de um 
mesmo sinal. Este movimento também pode ser 
automático e inconsciente, como por exemplo 
uma acomodação para a posição inicial, o que 
ocorre ao soletrar uma palavra. Neste caso, a 
trajetória não precisa ser descrita, uma vez que a 

reprodução computacional do sinal deverá 
resolver o problema. No entanto, para 
movimentos intencionais, onde a maneira como a 
trajetória entre as suspensões acontece é parte da 
sinalização e faz-se necessária para o 
entendimento do sinal, a descrição do movimento 
deve ser realizada. 

São classificados em circular (horário ou 
anti-horário), meio circulo (horário ou anti-
horário), reto (para direita, esquerda, frente ou 
trás) ou em zigue-zague (começando da direita e 
para frente, da direita e para trás, da esquerda e 
para frente ou da esquerda e para trás). 

O atributo maos descreve a dinâmica do 
movimento, ou seja, como o movimento é 
realizado, com uma ou duas mãos, e de que 
maneira, alternado, consecutivo, simultâneo ou 
espelhado. São valores possíveis para o atributo 
maos: direita: só a mão direita se move; 
esquerda: só a mão esquerda se move; 
simultâneo: ambas as mãos se movem, juntas; 
alternado: mão direita move na direção contrária 
à mão esquerda, e vice versa; consecutivoD: uma 
das mãos move enquanto outra fica parada. 
Depois inverte. Movimento começa com a mão 
direita; consecutivoE: uma das mãos move 
enquanto outra fica parada. Depois inverte. 
Movimento começa com a mão esquerda; 
espelhado: as duas mãos se movem, de forma 
espelhada;  espelhadoConsecutivoD: as duas 
mãos se movem, em movimentos espelhados, 
uma de cada vez. Mão direita move primeiro; 
espelhadoConsecutivoE: as duas mãos se 
movem, em movimentos espelhados, uma de 
cada vez. Mão esquerda move primeiro. 

A velocidade de execução do movimento 
global pode ser rápida, lenta ou padrão. Quando 
não preenchido, o atributo é considerado com 
valor “padrao”. O movimento pode ter também 
sua velocidade acelerada ou desacelerada durante 
a articulação.  

O atributo repetir, assim como no 
movimento local, serve para descrever quantas 
vezes o movimento é repetido. Se igual a 0, o 
movimento ocorre e a mão não volta ao seu local 
de repouso. Se o valor de repetir for 2, quer dizer 
que a mão vai, volta e vai novamente, assim por 
diante. 

Pode acontecer o contato com a mão, os 
dedos, parte do corpo ou rosto, durante ou no 
final da realização do movimento global. O 
atributo tempo define em qual momento do 
movimento o contato é realizado. O contato pode 
ser do tipo toque, bater, escovar (entra e sai de 
contato), esfregar (move, mas permanece na 
superfície) e pegar. O contato pode ocorrer de 



uma local para o outro ou entre dois locais. Os 
atributos local1 e local2 são referentes a pontos 
de contato com a mão, partes do corpo ou rosto. 

Para exemplificar o modelo de transcrição, 
alguns sinais serão descritos com a notação 
proposta.  

O sinal “computador” é articulado com as 
duas mãos, de forma espelhada e configuração de 
mão em C. É realizado movimento global 
circular horário com a mão direita, e movimento 
espelhado com a mão esquerda.  O XML que 
descreve o sinal “computador” é mostrado a 
seguir: 
<sinal nome=”computador”> 
   <suspensao numero=”1”> 

    <maoDireita> 
        <configuracao predefinida=”c” />  
        <localizacao> 
            <espaco vertical=”3” horizontal=”3” />  
        </localizacao> 
        <palma orientação = ”vertical”   

   posicao=”dorso”/>  
    </maoDireita> 
    <maoEsquerda espelhada=”sim”/> 
</suspensao> 

<movimentoGlobal numero=”1” orientacao=”vertical” 
movimento=”circularH” maos=”espelhado” repetir=”2”/>  
</sinal> 

Até o momento foram descritos sinais 
isolados da LIBRAS. No entanto para a 
reprodução de conteúdo, faz-se necessária a 
descrição de frases inteiras. Com isso, surgem os 
problemas de concatenação de sinais, omissão de 
partes de sinais, e articulações que não possuem 
nenhum sinal correspondente.  

Considerando que os sistemas de transcrição 
tradicionais costumam representar os sinais 
isoladamente, a maneira como o sinal está 
inserido no contexto da frase também tem de ser 
interpretada pelo sinalizador virtual. A 
concatenação de sinais ocorre quando em uma 
frase existe a omissão de parte de um sinal com a 
sobreposição do sinal seguinte. Por exemplo, 
pode acontecer do movimento do sinal A 
começar antes que o movimento do sinal B 
termine, ocorrendo a sobreposição destes sinais. 
Não existe portanto garantia de que sempre os 
sinais serão reproduzidos em sua totalidade nas 
sentenças da LIBRAS. A composição de sinais 
na frase deve, portanto ser considerada na 
animação do avatar para que a reprodução não 
seja uma mera seqüência de sinais, não 
correspondendo a conversação real dos surdos.  

Por exemplo, o sinal de “árvore” é articulado 
com o braço direito erguido na vertical, com a 
palma da mão aberta e os dedos afastados. O 
braço esquerdo serve como base, apoiando o 
cotovelo direito na mão esquerda. O sinal pegar 

começa com a mão aberta, dedos separados, e 
termina com a mão fechada. 

O menino pegou uma fruta na árvore  

A frase acima pode ser articulada da seguinte 
maneira: o braço esquerdo, passivo no sinal 
“árvore”, pode ser usado para articular o gesto 
pegar, direcionado para a mão direita, que está 
simbolizando a copa da árvore, onde está a fruta. 
Neste caso houve uma concatenação de apenas 
dois sinais, “árvore” e “pegar”, para formar uma 
frase inteira. 
<sentenca> 

<sinal nome=”bicicleta”> 
<concatenar> 
    <sinal nome=”bicicleta” omitir=”direita”/> 
    <suspensao> (descrição de chapeu cair, mão  

     direita)        
    </suspensao> 
</concatenar>  

</sentenca> 
 
4. Conclusões 

 
Neste trabalho foi apresentada uma notação 

XML para a língua de sinais brasileira.  
Percebe-se que a descrição textual de uma 

língua de sinais não é tarefa  trivial. Mesmo com 
o uso das notações já existentes, para o 
entendimento inequívoco de como reproduzir os 
sinais faz-se necessária a utilização de outras 
fontes de informações, como imagens e 
anotações adicionais. 

O modelo de transcrição aqui proposto tem o 
objetivo de oferecer uma ferramenta de descrição 
dos sinais o mais detalhada possível, com o 
maior número de informações relevantes para 
sua reprodução computacional.  

Com um modelo de descrição das línguas de 
sinais aprimorado, criado com o objetivo de 
reproduzir os sinais por um agente virtual, é 
possível aumentar a acessibilidade 
computacional aos portadores de deficiência 
auditiva, melhorando assim a interação homem-
máquina para estes usuários. 

 
Referências 
 
[1] Censo Demográfico 2000. Características 

gerais da população. ISSN 0104-3145 Censo 
demogr., Rio de Janeiro, p. 1-178, 2000. 

[2] Kennaway, R.J.., Glauert, J.R.W. e 
Zwitserlood, I. Providing Signed Content in 
the Internet by Synthesized Animation. ACM 
Trans Comput Hum Interact (TOCHI) 14, 3  
(2007). 

[3] http://www.unisc.br/universidade/estrutura_a 
dministrativa/nucleos/naac/alfabeto.htm, 
acessado em 04/01/2010. 


