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INTRODUÇÃO 

A Prática como Componente Curricular (PCC) tem o objetivo de levar o 

discente a “transformar conteúdos transmitidos em prática pedagógica” (Projeto 

Pedagógico do curso de Letras: Libras, p. 57), colaborando assim para sua formação 

profissional. O projeto ASL e Libras - sinais idênticos e sinais heterossemânticos vem a 

atender a essa necessidade, pois prepara o futuro professor de língua de sinais para 

refletir crítica e comparativamente sobre diferentes línguas de sinais, a Língua de Sinais 

Americana – ASL – e a Língua de Sinais Brasileira – Libras, utilizando a ELiS – 

Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de Sinais. O desenvolvimento dessa pesquisa 

levará o aluno a refinar suas reflexões linguísticas em diferentes níveis – fonológico, 

morfológico e semântico – o que acabará por melhorar seu desempenho como professor 

de língua de sinais, seja ela qual for.  

 

JUSTIFICATIVA  

O estudo comparativo de línguas orais remonta a fins do século XVIII e teve 

como produto inicial a hipotetização da língua denominada indo-europeu, a qual teria 

sido a língua originária de todas as outras. Os linguistas comparativistas também 

fizeram a distinção entre letra e fonema, diferenciando assim o símbolo gráfico e os 

sons das línguas, o que desencadeou a posterior criação do Alfabeto Fonético 

Internacional.   

Os estudos comparativos entre línguas de sinais, iniciados em fins do século XX, 

têm servido para clarear noções linguísticas independentes das línguas orais, sobre as 

línguas que se realizam na modalidade sinalizada. Os estudos cobrem diversas áreas, 



desde a busca de um modelo fonológico das línguas de sinais à explicação da sua 

organização sintática, além dos estudos tipológicos e vários outros. 

Nessa pesquisa, em que realizaremos um estudo comparativo entre a ASL e 

Libras, não pretendemos traçar uma árvore genealógica das línguas de sinais, nem 

mesmo demonstrar o parentesco já confirmado historicamente entre essas duas línguas. 

O que pretendemos é realizar um estudo comparativo entre a ASL e a Libras com foco 

nos níveis fonológico e semântico. Buscaremos semelhanças e diferenças lexicais entre 

elas, por meio da identificação de sinais idênticos nessas duas línguas e sinais 

heterossemânticos, ou seja, com forma igual e significados diferentes.  

Os sinais a serem estudados nessas duas línguas serão representados não por 

imagens, nem por glosas, mas por meio de sua modalidade escrita com o sistema ELiS, 

o que permitirá que as semelhanças e diferenças possam ser mais prontamente 

visualizadas, além de instigar alunos e leitores do trabalho a aprimorarem seus 

conhecimentos em ELiS e ASL.  

 

OBJETIVO GERAL  

Identificar semelhanças e diferenças lexicais entre a ASL e a Libras 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- identificar sinais idênticos entre a ASL e a Libras 

- identificar sinais heterossemânticos entre a ASL e a Libras 

- criar um pequeno glossário de ASL e Libras com sinais idênticos 

- criar um pequeno glossário de ASL e Libras com sinais heterossemânticos 

 

METODOLOGIA 

Essa pesquisa será documental, em que os dados são coletados a partir de 

documento original, ainda sem tratamento. O documento em questão é um material 

escrito em ASL e Libras com o sistema ELiS, produzido para fins de ensino de ASL 

para falantes de Libras e português e ainda não publicado. 

 As etapas dessa pesquisa são: 

1) leitura de bibliografia relacionada à pesquisa, com produção de respectivos 

fichamentos; 

2) levantamento de sinais idênticos entre a ASL e a Libras, a partir do material 

escrito disponibilizado; 



3) levantamento de sinais heterossemânticos entre a ASL e a Libras, a partir do 

material escrito disponibilizado; 

4) construção do glossário de sinais idênticos; 

5) construção do glossário de sinais heterossemânticos. 

 

Cronograma 

 Set Out Nov 

1. Inscrições dos alunos na PCC X   

2. Formação dos grupos de alunos para pesquisa X   

3. Orientações sobre o desenvolvimento do projeto X X X 

4. Revisão da literatura sobre o tema proposto X X 
 

5. levantamento de sinais idênticos e de sinais 

heterossemânticos entre a ASL e a Libras, a partir do 

material escrito 

 X  

6. construção do glossário de sinais idênticos   X 

7. construção do glossário de sinais heterossemânticos   X 
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