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1. RESUMO 

 

O avanço da tecnologia consegue facilitar a vida das pessoas que nos cercam 

diariamente, criando soluções para problemas que, no passado, eram impossíveis de 

solucionar. A língua de Sinais, para a surpresa de muitos, não é meramente intuitiva, 

muito menos partem de mímicas. Ela possui suas próprias regras gramaticais sendo 

que o verbo estará sempre no infinitivo e as preposições das frases são eliminadas. 

 Por isso, seria viável a criação de um software para auxiliar na tradução dos 

sinais que uma pessoa com deficiência auditiva venha a expressar. Assim, esse 

trabalho tem como objetivo geral, desenvolver um protótipo para auxiliar na tradução 

da linguagem de Sinais (LIBRAS) utilizando um software que capta os movimentos da 

pessoa que se comunica por meio deles. O aparelho para captação dos sinais, nesse 

caso, pode ser um computador, celular ou smartphone e deverá executar o sistema 

operacional Microsoft Windows. 

 

Palavras-chave: Libras, software para tradução, deficiente auditivo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) é utilizada por pessoas com deficiência 

auditiva, no Brasil existem dois milhões de pessoas com deficiência auditiva, segundo 

pesquisa realizada em 2010 pelo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas). 

A Língua de Sinais é gestual estruturada com regras morfológicas, sintáticas e 

semânticas próprias. Por ser uma língua com suas próprias regras, somente o 

reconhecimento dos gestos em LIBRAS realizados pelo usuário não será suficiente 

para permitir a compreensão imediata da mensagem transmitida, dificultando assim o 

entendimento para uma pessoa leiga no assunto. 

Um software instalado em um smartphone ou computador pode diminuir 

drasticamente essa dificuldade de comunicação, através da análise em vídeo do 

movimento da linguagem libras e sua conversão para voz ou texto, dispensando o uso 

de um tradutor em uma comunicação do dia a dia. 

 

 



 

 

 

3. OBJETIVO 

 

O Objetivo desse trabalho é estudar o desenvolvimento de um protótipo de 

software completo para a tradução da língua de sinais através de análise de vídeo 

para áudio ou texto, simplificando a comunicação de pessoas com deficiência na 

sociedade. 

 

4. METODOLOGIA  

 

A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica, com ênfase de estudo no 

modelo de captura de movimento já existente Microsoft Kinect. Ele foi lançado 

inicialmente com o intuito de ser uma nova forma de controle de jogos, desenvolvida 

para ser utilizado no vídeo game Xbox 360  

O seu principal objetivo é utilizar o próprio corpo do jogador como o controlador 

sem a necessidade de um joypad ou joystick. Depois do seu lançamento no mercado, 

uma multidão de pessoas começou a pesquisar e explorar outras possibilidades de 

utilização desse hardware surgindo novidades utilizando as APIs (Application 

Programming Interface que significa em tradução para o português "Interface de 

Programação de Aplicativos".)  e também programas diferentes com várias finalidades 

de utilização. 

O Microsoft Kinect foi tão aceito que se tornou uma grande ferramenta utilizada 

em pesquisas médicas como em cirurgias e reabilitações de pacientes através da 

fisioterapia, possibilitando assim, que máquinas possam enxergar o mundo em três 

dimensões e em tempo real. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Esse trabalho desenvolverá um protótipo de ensino de LIBRAS simplificado e 

interativo denominado KINLIB (KINECT LIBRAS), que irá utilizar a Língua de Sinais 

Brasileira (LIBRAS) e os recursos de captura do movimento semelhantes ao do 

Microsoft Kinect. 



 

 

O KINLIB vai ser utilizado na tradução, auxiliando uma pessoa que não é 

deficiente auditiva a se comunicar com uma pessoa que é portadora da deficiência, 

com isso, a conversa entre essas duas pessoas será mais facilmente compreendida. 

Isso será possível porque o KINLIB funcionará da seguinte maneira: ele 

interpretará e traduzirá os gestos de vídeos e os transformarão em áudio ou texto, 

ambos em português. O software irá captar, com o auxílio de uma câmera instalada 

em um celular ou smartphone, os movimentos produzidos por quem se comunica por 

meio de Libras. Do outro lado do telefone, é possível ouvir ou receber o texto traduzido 

na Língua Portuguesa, de forma escrita, tudo em tempo real. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 

Através de entrevistas realizadas, pessoas que tem contato direto com 

deficientes auditivos aprovaram a ideia, mostrando-se otimistas com essa nova 

possibilidade de comunicação, devido ao fato de que lhes proporcionam uma nova 

ferramenta de comunicação com os deficientes. 
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