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Abstract – Accessibility is a growing concern in computer science. For prelingually deaf individuals, those who were deaf since  
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the formalism, implementation and evaluation of a transcription system to present signed content in virtual  environments.
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1. Introdução

A LIBRAS é  a  língua  brasileira  de  sinais, 
usada  pelos  surdos.  LIBRAS  não  é  português 
sinalizado nem tampouco articulações mímicas, 
possuindo  gramática  própria.  As  soluções 
apresentadas na literatura até o momento para a 
animação  de  agentes  virtuais  sinalizadores 
possuem  limitações.  Este  trabalho  oferece  um 
sistema  de  transcrição  que  possibilita  uma 
reprodução  automática  dos  sinais  da  LIBRAS. 
Para que a reprodução seja automática, ou seja, 
sem  interferência  de  um  intérprete  real,  é 
necessário  armazenar  todas  as  informações 
necessárias  para  que  a  articulação  final  gerada 
seja  natural  e  contínua,  como  acontece  na 
conversação  real  entre  os  surdos.  No  entanto, 
apesar dos estudos das línguas de sinais existirem 
por quase meio século, o problema de transcrição 
continua  um  desafio  até  para  os  linguistas  da 
área.  Não  existe  um  consenso  sobre  quais 
informações são necessárias e suficientes para a 
descrição completa e não ambígua das línguas de 
sinais. Neste contexto, um desafio é elaborar um 
modelo  capaz  de  representar  os  sinais  sem ter 
que armazenar todas as combinações imagináveis 
de gestos,  o  que certamente  resultaria  em uma 
explosão  combinatória  e  tornaria  o  trabalho 
inviável.  Nas  próximas  seções  serão 
apresentados  uma  visão  geral  do  sistema  de 
transcrição  (descrito  com  maiores  detalhes  em 
Amaral et. al, 2011) , o formalismo de descrição 
utilizado, detalhes da implementação e a fase de 
avaliação que encontra-se em andamento.

2. Sistema

O sistema de transcrição para gerar conteúdo em 
língua  de  sinais  por  intermédio  de  um  agente 
virtual  tridimensional  é  constituído  das  etapas 
descritas a seguir, e ilustradas na Figura 1:

• O sistema (Figura 1 A) recebe um texto 
de entrada (Figura 1 D) . Este texto pode 
ser  digitado  pelo  usuário,  recebido 
remotamente, pela internet, por exemplo, 
ou  ainda  ser  uma  entrada  de  voz 
convertida  em texto;  O  texto  segue  às 
regras  do  sistema  de  transcrição  para 
texto (Figura 1 E) .

• São  recuperados  os  arquivos  de 
transcrição  (Figura  1  C)   contendo  a 
descrição  de  cada  sinal.  Para  este 
trabalho  os  arquivos  foram 
implementados  utilizando  XML.  Estes 
arquivos seguem às regras do sistema de 
transcrição  proposto  (Figura  1  F)   e 
contém toda a transcrição fonológica do 
sinal, ou seja, se o sinal é descrito com 
uma  ou  ambas  as  mãos,  se  e  quais 
movimentos são realizados, entre outras 
informações; 

• O  sistema  importa  um  modelo 
tridimensional  (Figura  1  B)  que  será  o 
intérprete de língua de sinais. 

• A  partir  da  transcrição  do  sinal,  o 
sistema identifica quais juntas do modelo 
serão  movimentadas  para  gerar  a 



animação  correspondente  ao  texto  de 
entrada.

• O sistema  exibe  a  animação  (Figura  1 
G).

Figura1: Sistema de transcrição

3. Formalismo de descrição

Neste  trabalho,  os  sinais  são  descritos  de 
forma  textual  e  hierárquica,  armazenando 
informações  em  elementos  e  atributos.  Um 
elemento pode ter vários elementos ligados a ele, 
chamados  elementos  filhos.  É  possível  criar 
quantos  níveis  de  elementos  filhos  forem 
necessários.  Um  elemento  pode  ainda  conter 
atributos, que são informações pertinentes a um 
determinado elemento. 

A articulação em língua de sinais pode ser 
descrita com a distinção de dois momentos: 1) as 
mãos  estão  paradas  no  espaço;  2)  as  mãos  se 
movem  pelo  espaço  tridimensional  de 
sinalização,  alcançando  um outro  momento  de 
estagnação.  O  sistema  de  transcrição  proposto 
inicia-se com o elemento raiz sign, que contém o 
nome do sinal  como atributo único,  e todos as 
demais  informações  descritivas  do  sinal  como 
elementos filhos. Cada sinal pode ser composto 
por  três  elementos:  pose,  movement e 
compounds. 

O elemento pose descreve uma pose, ou seja, 
o  momento  em que  as  mãos  estão  paradas  no 
espaço  de  sinalização  e  contém  os  seguintes 
elementos  filhos:  rightHand:  descreve  a  mão 
direita;  leftHand:  descreve  a  mão  esquerda; 
body:  descreve  posição  de  tronco,  ombros  e 
cabeça;  face: descreve expressões da face.

Os  elementos  rightHand e  leftHand 
descrevem o comportamento das mãos direita e 
esquerda, respectivamente, e contêm os seguintes 
atributos:  configuration ,  configuração de mão; 
palmOrientation ,  orientação  da  palma;  wrist, 
rotação  do pulso;  wristDeviation:  desvio  radial 
ou ulnar do pulso; location: localização das mãos 
no espaço de sinalização.  O elemento  leftHand 
contém adicionalmente o atributo  symmetry que 

permite  indicar  que  o  comportamento  da  mão 
esquerda  será  espelhado  em  relação  ao 
comportamento da mão direita. 

A  configuração  de  mão  descreve  a 
disposição de cada um dos dedos das mãos, por 
exemplo,  se  estão  unidos  ou  separados, 
flexionados ou distendidos. É descrita no sistema 
de transcrição como um atributo dos elementos 
leftHand e  rightHand. O  valor  do  atributo 
configuration  está associado a uma configuração 
de mão pré-definida.  Existem configurações de 
mão mais utilizadas na LIBRAS, por exemplo as 
configurações do alfabeto e dos numerais. Desse 
modo, é possível estabelecer um conjunto finito 
de  configurações  de  mão.  A  cada  um  dos 
elementos  desse conjunto finito  é atribuído um 
nome,  e  esses  nomes  constituem  os  valores 
válidos para o atributo  configuration. Apesar de 
trabalhar  com  configurações  de  mão  pré-
definidas,  o  sistema  de  transcrição  prevê  a 
inserção de novas configurações de mão.

O elemento face descreve separadamente os 
traços  da  face,  como  olhos,  boca,  nariz, 
sobrancelhas, etc. O atributo  preDefined facilita 
descrições de expressões afetivas, 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. 
O atributo preDefined também pode ser utilizado 
para  descrever  expressões  faciais  gramaticais, 
como aumentativo e diminutivo. Por exemplo, a 
palavra gordo e gordão podem diferir apenas pela 
expressão facial associada a elas na transcrição. 
Além  de  preDefined, o  elemento  face  possui 
ainda  outros  nove  atributos:  forehead (testa), 
eyebrows (sobrancelhas),  eyes (olhos),  look 
(olhar), cheeks (bochechas), nose (nariz), mouth 
(boca), tongue (lingua) e teeth (dentes).

Os  movimentos  descritos  pelo  elemento 
movement possuem  dois  atributos:  speed e 
repeat que  descrevem  respectivamente 
velocidade  de  articulação  e  quantas  vezes  o 
movimento  se  repete.  São divididos  em  dois 
tipos: locais e globais.  Movimentos globais são 
as trajetórias entre uma pose e outra, dentro de 
um  mesmo  sinal.  São  descritos  pelo  elemento 
space, filho do elemento  movement, e possui os 
seguintes  atributos:  hand -  qual  das  mãos 
executa  o  movimento.  Caso  sejam  ambas  as 
mãos, de que maneira, simultânea, alternada ou 
espelhada, por exemplo;  type - circular, reto ou 
zigue-zague, por exemplo.

Os movimentos  locais podem ser de pulso, 
dedos, antebraço, tronco ou cabeça. São descritos 
pelos  pelo  elemento  local, filho  do  elemento 



movement. O elemento local possui um elemento 
para  cada  tipo  de  movimento,  como  segue: 
forearm (antebraço),  wrist (pulso),  hand (mão), 
e  body (tronco e cabeça). É importante observar 
que é possível descrever mais de um movimento 
local  para  uma  mesma  suspensão,  conferindo 
flexibilidade à notação. Dessa forma é possível 
por  exemplo  descrever  movimentos  diferentes 
para  pulso  e  antebraço,  que  ocorram 
simultaneamente.

Os  movimentos  corporais,  descritos  pelo 
elemento  body,   contém  os  atributos:  body, 
bodyV, head, headV, lShoulder, rShoulder, e 
shoulders.

4. Implementação do sistema

Com  o  propósito  de  testar  o  sistema  de 
transcrição  proposto  foi  implementado  um 
programa de computador que o utiliza para gerar 
conteúdo  em  LIBRAS.  A  linguagem  de 
marcação XML (eXtensible Markup Language) é 
utilizada  para  o  sistema  de  transcrição  e  a 
plataforma  de  desenvolvimento  é  Microsoft 
XNA.  O modelo  tridimensional  foi  gerado em 
arquivo .FBX, que permite a descrição da malha 
poligonal  e do esqueleto,  e é facilmente  lido e 
animado pelo XNA e também pelos softwares de 
modelagem disponíveis atualmente no mercado.  

O  programa  disponibiliza  ao  usuário  duas 
opções  de  entrada:  uma  caixa  de  texto  para  a 
glosa  dos  sinais  e  um  menu  com  opção  de 
importar  conteúdo  já  transcrito.  O  sistema 
identifica  os  sinais  de  entrada  e  recupera  as 
transcrições  correspondentes,  arquivos  XML 
com informações necessárias para a articulação 
de  cada  sinal,  como  posição  e  localização  das 
mãos,  movimentos,  etc,  seguindo o formalismo 
do  sistema  de  transcrição  proposto.  São 
calculadas então as rotações necessárias em cada 
junta do modelo, que é animado pelo esqueleto 
de controle para atingir a posição desejada. 

5. Avaliação

Um  teste  de  inteligibilidade  com  surdos  e 
ouvintes  fluentes  em  Libras  está  sendo 
conduzido para avaliar o sistema de transcrição 
proposto. O primeiro desafio foi eleger, dentre os 
sinais da Libras, um subconjunto que represente 
senão  todos,  pelo  menos  a  maioria  dos  traços 
articulatórios  da  LIBRAS  e  suas  combinações 
sem,  no  entanto,  deixar  o  teste  muito  longo  e 
cansativo para os participantes. 

Esta etapa da avaliação já foi  concluída.  A 
lista  dos  sinais  escolhidos  para  o  teste 
encontram-se no Anexo I1.

No Anexo II2 encontra-se os sinais do teste 
transcritos no sistema proposto.

Em  Xavier  (2006)  o  autor  classificou  os 
sinais  de  acordo  com  as  unidades  do  nível 
fonético-fonológico  da  LIBRAS.  Baseando-se 
nos estudos de Xavier, para esta avaliação foram 
escolhidos  sinais  que,  segundo  o  autor,  fazem 
parte  do  conjunto  mais  numeroso  e 
representativo da LIBRAS. Foram considerados 
ainda  os  atributos  e  elementos  do  sistema  de 
transcrição  proposto,  bem  como  suas 
combinações.

Foram eleitos vinte sinais da LIBRAS, entre 
eles  duas  datilologias,  um sinal  composto,  oito 
sinais  articulados  com duas  mãos,  onze  sinais 
com  movimento  global  (circular,  semicircular, 
reto e ziguezague), nove sinais com movimento 
local  sendo  que  dois  deles  possui  também 
movimento global e sinais com ou sem contato. 

Os  mesmos  sinais  foram  capturados  em 
vídeo  de  duas  bibliotecas  de  Libras  online  e 
também são exibidos aos participantes durante o 
teste,  com  o  objetivo  de  identificar  o 
desconhecimento  de  um determinado  sinal  por 
parte  do  participante,  quando  o  sinal  não  for 
reconhecido  em  ambas  as  sinalizações,  real  e 
virtual.

Uma  ferramenta  de  software  desenvolvida 
especificamente  para  este  trabalho  é  utilizada 
para  apresentar  os  dados  do  teste  aos 
participantes e coletar  suas respostas.  Os testes 
deverão  ocorrer  em  dias  e  locais  diferentes, 
conforme  a  disponibilidade  dos  participantes. 
Cada participante realizará o teste isoladamente, 
sem  a  interferência  de  outras  pessoas  e  sem 
consultar  qualquer  outro  material,  como 
dicionários, livros ou páginas da internet. 

Antes de iniciar o teste, cada participante é 
devidamente esclarecido sobre as finalidades do 
projeto e quais tarefas devem ser realizadas por 
ele  durante  a  avaliação.  Após  esta  introdução, 
uma  breve  tela  de  cadastro  é  apresentada  ao 
participante  com  as  seguintes  informações: 
nome,  idade,  sexo,  há  quanto  tempo  sabe 
LIBRAS,  qual  a  frequência  com que  utiliza  a 
LIBRAS (dias/mês), fluência em outras línguas, 
se  é  surdo  e  caso  afirmativo,  a  idade  em que 
ficou surdo.

1 http://www.dca.fee.unicamp.br/~wmamaral/EAD
CA2012/sinaisTeste.jpg 

2 http://www.dca.fee.unicamp.br/~wmamaral/EAD
CA2012/sinais.html 



Após  o  cadastro  é  exibida  ao  participante 
uma  lista  com  trinta  e  oito  links,  numerados 
sequencialmente, como: Vídeo 1, Vídeo 2, Vídeo 
3, ..., Vídeo 38. Ao clicar em cada um dos links, 
é  exibido  um dos vídeos da base  de dados de 
teste. A lista de sinais é embaralhada para cada 
novo  participante  do  teste,  com  o  objetivo  de 
garantir que a ordem de exibição dos sinais não 
interfira no resultado da avaliação. A ferramenta 
de  software  utilizada  para  o  teste  garante  que 
cada vídeo é exibido apenas uma única vez. Os 
primeiros vinte vídeos são sempre as articulações 
geradas  com o sinalizador  virtual,  e  os  demais 
são os vídeos com o intérprete real. A decisão de 
exibir a articulação virtual antes dos vídeos reais 
é  para  evitar  que  o  participante  eventualmente 
infira o significado da articulação virtual a partir 
do  vídeo  do  mesmo  sinal  articulado  pelo 
intérprete real.

Para não condicionar o teste, nenhuma opção 
de resposta é oferecida. A tela de avaliação exibe 
apenas o vídeo do sinal e uma caixa de texto para 
que o participante digite a palavra em português 
correspondente  à  glosa  do  sinal  reproduzido. 
Com isso, após a realização do teste, uma análise 
dos resultados é requerida para agrupar respostas 
semelhantes  como  “andar”  e  “caminhar”  e 
excluir a possibilidade de erros de digitação. 

Com  o  objetivo  de  medir  a  facilidade  de 
entendimento  dos  sinais  e  o  quão  similar  é  a 
articulação do sinalizador virtual com a mesma 
articulação  feita  por  um  intérprete  real,  é 
solicitado ao participante atribuir uma nota para 
cada  articulação,  de  um  a  cinco,  sendo  um  a 
menor  nota  (difícil  de  compreender)  e  cinco  a 
maior nota (fácil de compreender). 

O participante é encorajado a avaliar o sinal 
mesmo quando não tenha certeza de qual sinal se 
trata.  No  entanto  a  opção  de  deixar  uma 
avaliação  em  branco,  sem  preenchimento,  é 
disponibilizada.

Não é oferecida ao participante a opção de 
reavaliar um sinal. Os sinais devem ser avaliados 
assim  que  visualizados.  Dessa  forma,  mesmo 
quando o usuário opte por não avaliar o sinal e 
deixe o campo em branco,  ele não pode voltar 
atrás e avaliar o sinal posteriormente. 

Com o objetivo de avaliar a transcrição das 
configurações  de  mão  e  sua  consequente 
articulação, foi gerada uma segunda instância de 
teste, contendo trinta e cinco animações com as 
articulações de todas as letras do alfabeto e os 
números de um a nove. Esta etapa da avaliação já 
foi  concluída.  As  animações  foram  exibidas  à 
dois especialistas em LIBRAS, que as avaliaram 
como satisfatórias.  As  articulações  das  letras  e 

dos  números  foram  embaralhadas  entre  si  e 
exibidas aos participantes. Assim como no teste 
anterior,  era  solicitado  ao  participante  que 
identificasse a qual letra ou número pertencia a 
articulação. Ambos os participantes identificaram 
corretamente todas as letras e números do teste. 

6. Conclusões

Este  trabalho  apresentou  um  sistema  de 
transcrição da língua de sinais brasileira criado 
especificamente  para  o  armazenamento  e 
reprodução de conteúdo em língua de sinais em 
ambientes  virtuais.  Com o uso  deste  sistema  é 
possível  articular  sinais  da  LIBRAS  com  um 
avatar,  um agente  virtual  sinalizador,  estrutura 
articulada que representa uma figura humana. Os 
sinais são descritos no sistema de forma textual, 
através  de  uma  metodologia  de  transcrição 
detalhada,  que  armazena  grande  número  de 
informações  necessárias  para  uma  reprodução 
automática  dos  sinais,  de  forma  natural  e 
contínua,  como  acontece  na  conversação  real 
entre  os  surdos.  Este  trabalho  possui  caráter 
multidisciplinar,  oferecendo uma  ferramenta  de 
estudo e pesquisa que contribui para um melhor 
entendimento da língua de sinais brasileira, uma 
vez  que se  conhece pouco sobre  sua  estrutura, 
gramática e fonética.
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