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Resumo. Este trabalho visa apresentar a todos o SIGNUN, o player e tradutor 

de Libras que pretende suprir à falta de tecnologias assistivas digitais 

voltadas para surdos. 

1. Introdução 

Este trabalho tem como objetivo apresentar o SIGNUN – Player de Libras, como 

ferramenta de acessibilidade e inclusão.   

 O SIGNUN é uma ferramenta online que visa realizar a tradução em tempo real 

de textos escritos para Libras-Português (língua de sinais utilizada pela comunidade 

surda brasileira).A ideia de sua implementação surgiu durante a criação de um site para 

o NEAI-FURG(Núcleo de estudos e Ações Inclusivas), onde uma das obrigações do site 

era ser acessível para pessoas com qualquer tipo de necessidade especial. 

2. Motivação 

Uma das principais características do ser humano é a vontade que ele tem de poder fazer 

as coisas por si só. Quando somos crianças, primeiramente, desejamos caminhar 

sozinhos, depois queremos poder ir até a escola sozinhos. Agora imaginem alguém que, 

por algum motivo, possui algum tipo de limitação, como a surdez, por exemplo. Existe a 

possibilidade de criarmos ferramentas (tecnologias assistivas) capazes de dar autonomia 

a essas pessoas em certas atividades. É nesse contexto que entra o SIGNUN. 

 A OMS (Organização Mundial da Saúde) indica que em média, 10% da 

população mundial possui algum tipo de deficiência, só no Brasil, por exemplo, 

teríamos em torno de dezenove milhões de pessoas precisando de ajuda para fazer 

alguma atividade rotineira. 

 

3. O SIGNUN 

O SIGNUN é uma ferramenta de código aberto que está sendo desenvolvida em um 

ambiente colaborativo que, de acordo com nossas pretensões, ainda será bem mais 

encorpado e será disponibilizado de forma gratuita futuramente. 

 Essa ferramenta funcionará sobre navegadores web, podendo até ser tratada 

como um módulo especial que ser acrescentado ao site. À pessoa que tiver interesse em 



  

tornar seu site mais acessível será necessário apenas alterar algumas poucas linhas de 

código para poder contar com a ferramenta. Um manual está sendo preparado 

juntamente com a ferramenta para facilitar o seu uso. 

 O funcionamento acontecerá da seguinte forma: A pessoa seleciona o texto que 

deseja que seja traduzido e clica no botão ícone do tradutor. Em um instante aparecerá 

na tela uma janela, no centro dessa janela haverá um avatar realizando as animações 

referentes ao texto selecionado e na parte inferior haverá botões de controle, como em 

um player de música usual, com botões de play, pouse e repeat. 

 

Figure 1. Layout do Player 

 

4. Barreiras 

A primeira barreira foi que nenhum dos desenvolvedores conhecia profundamente 

Libras nem mesmo tinha conhecimentos sobre a comunidade surda. Houve muito 

trabalho em cima disso, pois o trabalho não poderia ser visto como algo tão 

simplesmente tecnológico, mas sim humano. 

 Após estarmos mais familiarizados com os temas que eram requisitos notamos 

que eram necessários algoritmos de simplificação textual complicadíssimos, e é nesse 

ponto que está focado o trabalho nesse momento. 

 A criação das animações é a parte mais demorada do desenvolvimento, e é nessa 

etapa que se pensa na ampliação do ambiente colaborativo. Serão estipulados vários 

padrões a serem seguidos impreterivelmente e assim, esperamos conseguir terminar a 

ferramenta, incluindo com as animações, até meados de junho. 



  

 

5. Resultados Parciais 

Depois de terminada a primeira parte da implementação tornou-se possível trabalhar 

com testes e utilizando-nos da comunidade acadêmica conseguimos que alguns surdos e 

intérpretes de Libras nos ajudassem. Com a ajuda deles podemos, mais facilmente, 

identificar onde estávamos errando e quais os caminhos que tínhamos acertado. 

 Reuniões pra testes ocorrem mensalmente onde apresentamos as alterações que 

tem que ser aprovadas por todos os avaliadores visando futuramente ter a aprovação da 

grande maioria dos usuários. 

 Uma parceria com a USP está sendo formada pois eles já realizaram estudos 

sobre simplificação de texto. 
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