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RESUMO 

 

A presente dissertação teve como objetivo estabelecer as bases linguísticas e lexicográficas 

para a criação de um glossário bilíngue de Linguística em Libras-ELiS/Português e 

Português/Libras-ELiS. Para tanto, selecionamos os estudos lexicográficos, por ser a 

Lexicografia a ciência da Linguística que busca analisar e confeccionar dicionários. Por ser 

este o primeiro trabalho lexicográfico que visa a representar a Libras em sua modalidade 

escrita, contando com o Sistema Brasileiro de Escrita para as Línguas de Sinais (ELiS), 

julgamos necessário a elaboração de uma base, ou seja uma ficha lexicográfica para sustentar 

a criação dos verbetes. Destarte, foram realizadas as seguintes etapas metodológicas: i) a 

análise de obras metalexicográficas de Hausmann e Wiegand (1989), Béjoint (2000), Welker 

(2004), Faulstich (2010), entre outras, amparando assim nossas concepções relacionadas à 

área, concernindo estes os principais referenciais teóricos desta pesquisa; ii) a escolha 

tipológica do glossário, expondo a ficha lexicográfica, produto final deste trabalho; iii) a 

definição de nossa macro estrutura, assim como a seleção de elementos lexicográficos 

presentes na microestrutura de nosso glossário; iv) a análise de obras dicionarísticas da Libras, 

sendo elas o “Novo DEIT-Libras: língua de sinais brasileira” (CAPOVILLA; RAPHAEL; 

MAURICIO, 2013) e o “Novo Dicionário Ilustrado de Libras: língua brasileira de sinais” 

(BRANDÃO, 2011) cotejadas ao modelo de ficha lexicográfica ou terminográfica de 

Faulstich (2010); v) a coleta das lexias a estarem presentes no glossário; vi) a estruturação das 

fichas lexicográficas e vii) escrita dos sinais/termos coletados a partir do questionário para o 

sistema ELiS, tendo como base Barros (1998, 2008, 2015, 2016). A partir destas etapas, 

foram estabelecidas as bases linguísticas e lexicográficas presentes em nosso glossário, 

contendo oitenta e cinco termos da área da Linguística. É importante salientar a organização 

dos sinais/termos coletados da Libras em ordem estritamente alfabética – visográfica, que 

utiliza elementos fonológicos da Libras, recurso este possível, até o presente momento, 

unicamente pelo sistema ELiS, além de ser o primeiro glossário que representa a Libras 

exclusivamente em sua modalidade escrita, desvinculando-se da ilustração, para representar o 

significante.  

 

Palavras-chave: Lexicografia. Terminologia. Glossário bilíngue. Libras. ELiS.  
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ABSTRACT 

 

The present dissertation aimed to establish the linguistic and lexicographic bases for the 

creation of a bilingual glossary of Linguistics in Libras-ELiS/Portuguese and 

Portuguese/Libras-ELiS. As this is the first Lexicographic work that aims to represent Libras 

in its written form, counting on the Brazilian System of Writing for Sign Language (ELiS), 

we deem it necessary to elaborate a base, in other words a lexicographic form to support the 

creation of entries. So, the following methodological steps were carried out: i) the analysis of 

the metalexicographic works of Hausmann and Wiegand (1989), Béjoint (2000), Welker 

(2004), Faulstich (2010), among others, supporting thus our conceptions related to area, 

concerning these the main theoretical references of this research; ii) the typological choice of 

the glossary, exposing the lexicographic record, the final product of this work; iii) the 

definition of our macro structure, as well as the selection of lexicographic elements to be 

present in the microstructure of our glossary; (iv) the analysis of Libras' dictionaries, being 

them the "New DEIT-Libras: Brazilian Sign Language" (CAPOVILLA; RAPHAEL; 

MAURICIO, 2013) and the "New Illustrated Dictionary of Libras: Brazilian Sign Language" 

(BRANDÃO, 2011) compared to Faulstich's lexicographic or terminographic form template 

(2010); v) the collection of lexias to be present in the glossary; vi) structuring of the 

lexicographic records and vii) transcription of the signs/term collected from the questionnaire 

for the ELiS system, based on Barros (1998, 2008, 2015, 2016). From these steps, the 

glossary was composed, containing eighty-five terms from the area of Linguistics. It is 

important to emphasize the organization of signs/terms collected from Libras in strictly 

alphabetical - visographic order, using phonological elements of the Libras, this resource is 

possible until the present moment, only by the ELiS system, besides being the first glossary 

that represents the Libras exclusively in its written modality, dissociating itself from the 

illustration, to represent the signifier.  

 

Keywords: Lexicography. Terminology. Bilingual glossary. Libras. ELiS. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 O presente trabalho apresenta os resultados finais da pesquisa intitulada "Bases 

linguísticas e lexicográficas para a construção de um glossário bilíngue em Libras-

ELiS/Português e Português/Libras-ELiS". Como produto final desta pesquisa, apresentamos 

um modelo de ficha lexicográfica ou terminográfica que leva em consideração as 

particularidades da Língua Portuguesa (LP) e da Lingua Brasileira de Sinais (Libras) em suas 

modalidades escrita. Nossa proposta de ficha lexicográfica ou terminográfica é de suma 

importância, pois este é o primeiro trabalho da Libras que utiliza o Sistema Brasileiro de 

Escrita para as Línguas de Sinais (ELiS) na representação da referida língua na sua 

modalidade escrita, e que a organização dos sinais/termos é realizado a partir dos elementos 

denominados de parâmetros. Este modelo de ficha será apresentado em um glossário bilíngue 

voltado para a área da Linguística, escopo dessa pesquisa. 

 No campo das línguas de sinais (LS), foram propostos alguns sistemas de escrita de 

sinais, sob a forma de dicionários, como Stokoe (1965) e outros que não se encontram 

registrados sob a forma de dicionários, como o SignWritting (1974) e a ELiS (1998). 

Sabendo-se que o corpus da Libras até o momento é, em sua maioria, constituído por vídeos 

ou imagens, este projeto ambiciona a criação das bases linguísticas e lexicográficas para a 

construção de um glossário em  Libras em sua modalidade escrita, voltado para a área da 

Linguística no curso de Letras: Libras e de Letras Tradução e Interpretação em Libras: 

Português e construído a partir de questionários aplicados aos docentes dos cursos 

mencionados anteriormente da Universidade Federal de Goiás/Regional Goiânia (UFG/RG).  

 Os sinais/termos inventariados foram registrados na modalidade escrita da Libras, 

empregando a ELiS para desenvolver-se no glossário em que resultou esse trabalho, a ser 

ampliado futuramente em um dicionário bilíngue, utilizando a LP e a Libras-ELiS. Para tanto, 

buscar-se-á estabelecer as bases teóricas e metodológicas ideais, tanto para a construção de 

um corpus linguístico de qualidade empregando a Libras-ELiS, quanto para a elaboração do 

glossário.  

 O referencial teórico foi constituído por pesquisadores das áreas da 

(Meta)Lexicografia, tais como Biderman (1981, 1984), Haensch et al (1982),  Oliveira e 

Isquerdo (1998), Dapena (2002), Welker (2004), Coelho (2008), entre outros, da 

Terminologia, como Barbosa (1995) e Krieger (2011, 2001) e da Libras, a exemplo de 
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Quadros e Karnopp (2004), Sofiato (2005), Nascimento (2009), Brito (2010), Barros (1998, 

2008,  2015, 2016), dentre outros. 

 Foram analisadas duas obras dicionarísticas da Libras, sendo elas o “Dicionário 

Ilustrado de Libras: língua brasileira de sinais” (DIL), de Brandão (2011), e o “Novo DEIT-

Libras: Língua de Sinais Brasileira” (NDL) de Capovilla, Raphael e Mauricio (2013), 

consoante ao referencial teórico abordado, com o intuito de discutir as diferenças e 

semelhanças encontradas entre estes, de modo a se definir a estrutura do Glossário de 

Linguística em formato bilíngue em Libras-ELiS/Português.  

 Nesse sentido, a presente pesquisa tem como finalidade estabelecer as bases para o 

primeiro glossário especializado em âmbito nacional utilizando a Libras apenas na sua 

modalidade escrita, desvinculando-o de imagens que são utilizadas hoje nos dicionários desse 

idioma para se referir aos equivalentes dos signos em LP na referida língua. Conforme aponta 

Borba (2003, p. 16), “[...] um dicionário de língua deve apresentar, topicamente, a estrutura e 

o funcionamento da língua, se possível num sistema bem nítido de notação”. Tendo como 

fundamento esta afirmação, vale afirmar que a ELiS é capaz de representar a estrutura e o 

funcionamento das LS, podendo desvincular a imagem do significante, conforme apontam os 

estudos de Fernandes (2015). 

 A Libras ganhou mais visibilidade no Brasil depois de sancionada a Lei nº 

10.436/2002, reconhecendo-a como a língua da comunidade surda brasileira. No entanto, 

atualmente, a Libras, em sua modalidade escrita, está um tanto negligenciada pelas escolas e 

pelos cursos livres de Libras. Em parte, entende-se que isso se deve à falta de preparação dos 

professores e de materiais didáticos para consulta, ou para o seu ensino. 

 A ELiS é o acrônimo que se refere ao Sistema Brasileiro da Escrita das Línguas de 

Sinais, criado pela linguista Mariângela Estelita Barros (1998). Esta escrita é de base linear e 

alfabética, ou seja, cada símbolo/letra, que é denominado visografema, constitui um elemento 

básico da língua, sem significado. Os elementos básicos que ela representa são aqueles visuais 

formadores dos sinais que, na sua modalidade sinalizada, são agrupados em Configuração de 

Mãos (CM), Orientação da Palma (OP), Ponto de Articulação (PA), Movimento (M) e 

Expressões Não-Manuais (ENM). Tendo em vista que a ELiS, bem como qualquer outro 

sistema de escrita de sinais, é utilizada em poucos lugares e de forma não efetiva na 

comunidade surda, este projeto visa à sua maior difusão através da criação de uma ferramenta 

útil para professores e aprendizes de Libras. 

 No que diz respeito à confecção de dicionários, Berber Sardinha (2009) aponta que 

“qualquer obra de vulto [...] deveria fundamentar-se em um corpus informatizado como fonte 
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de referência na extração e seleção das entradas (lemas) do dicionário”. Nas LS, os corpora 

existentes são organizados por vídeos, imagens ou fotos, não dispondo até o presente 

momento um corpus organizado unicamente pela escrita de sinais utilizando o sistema ELiS. 

Por este motivo, nesta pesquisa será criado um corpus, o qual será formado a partir do 

inventário dos lexemas em questionários aplicados aos docentes do curso de Letras: Libras e 

Letras Tradução e Interpretação em Libras: Português da UFG/RG. 

 Para alcançarmos nosso objetivo, ou seja, estabelecer as bases linguísticas e 

lexicográficas e sua apresentação a partir da criação de um glossário, a presente pesquisa 

necessita realizar as investigações para tal fim, mais especificamente, dos elementos que 

devem constar em um dicionário ou glossário bilíngue, com foco na Libras em sua 

modalidade escrita. Esta apreciação é válida, pois atualmente há uma grande diferença na 

estrutura de obras dicionarísticas da Libras, variando em informações inseridas na micro e na 

macroestrutura, como também em seus textos externos. Portanto, visa-se a elencar as bases 

elementares que devem estar presentes em um dicionário ou glossário da referida língua. 

 Com a lei de nº 10.436 e o fortalecimento da Libras no Brasil, têm-se criado cada vez 

mais cursos de licenciatura em Libras e, devido à grande variação presente nesta língua, é 

perceptível a diferença, de uma região para outra de sinais de especialidade (diatécnicos) ou 

mesmo os de usos gerais. Com a criação destes cursos e de disciplinas contendo inúmeras 

terminologias voltadas para áreas específicas, há a criação de sinais emergenciais para serem 

utilizados nas aulas em diferentes locais, por alunos, professores e intérpretes, ocasionando 

essas disparidades. 

 É sabido que nem todas as palavras existentes na LP possuem seu equivalente na 

Libras, devido ao fato de os surdos não estarem efetivamente inseridos no meio acadêmico. 

Pela ausência do curso superior em Libras até pouco tempo atrás, muitos termos que antes 

eram desnecessários tornaram-se relevantes, necessitando assim de sua criação na modalidade 

sinalizada. 

 Pela falta de um glossário especializado nesta área, ou de diálogos mais específicos 

sobre a questão, há uma grande variação em termos que deveriam ser padronizados, a fim de 

favorecer o desenvolvimento dos estudos científicos sobre e na Libras. Com a criação e a 

organização deste corpus, há o objetivo de registrar os termos utilizados em áreas voltadas 

para as disciplinas do curso de licenciatura em Letras: Libras e Letras Tradução e 

Interpretação em Libras: Português. Assim, apresentamos nossa proposta de ficha 

lexicográfica ou terminografica e realizamos a catalogação e difusão dos sinais já criados para 
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determinados termos, diminuindo a necessidade de criação de novos sinais para um mesmo 

referente, e consequentemente, reduzindo a variação dos sinais/termos técnicos. 

 Diante do exposto, estruturamos este trabalho em cinco capítulos organizados de 

forma a abranger os pressupostos teóricos, metodologia e resultados desta pesquisa. Assim, 

no capítulo I, apresentamos o aporte teórico em que se baseou nossa pesquisa, a saber, 

discussões referentes à Metalexicografia, Lexicografia e Terminologia das línguas orais (LOs), 

individualizando os diferentes instrumentos lexicográficos, tais como o dicionário, o glossário 

e o vocabulário. Com isso, tornou-se possível fundamentar nosso trabalho concedendo-lhe o 

rigor científico e buscando estabelecer a melhor tipologia para nosso glossário, bem como 

discorrer sobre os elementos componenciais a estarem presentes na macro e na microestrutura. 

 No capítulo II, nos debruçamos sobre as teorias relacionadas às LS, tendo como ênfase 

a Libras, de modo a ressaltar as contribuições realizadas por diversos pesquisadores no que se 

refere aos estudos lexicográficos e terminográficos da supracitada língua. Além disso, 

apresentamos quatro escritas para as LS, tendo como foco a ELiS, de modo a salientar sua 

estrutura, visografemas, regras grafotáticas, tipos de sinais e a possibilidade de organizar um 

corpus da Libras em ordem semasiológica.   

 No capítulo III, apresentamos os procedimentos metodológicos que nortearam nossa 

pesquisa, explicamos o caminho que as pesquisas teóricas tomaram no decorrer dos estudos, 

incluindo a apresentação dos docentes participantes que responderam ao questionário, 

disponível no “Apêndice A”. Por meio de elementos quantitativos cotejados, elaboramos 

quadros para apresentar justificativas que embasam nosso trabalho, apoiando nossa proposta. 

Evidenciamos, assim, a metodologia utilizada para a coleta e construção de nosso corpus e, 

igualmente, apresentamos o modelo de ficha lexicográfica ou terminográfica construída a 

partir das apreciações realizadas. 

 O capítulo IV destinou-se ao cotejo entre os dicionários de Libras selecionados, assim 

como à análise de sua macro e microestrutura; logo após, realizamos o confronto entre os 

mesmos em consonância ao modelo de ficha lexicográfica ou terminográfica apresentado por 

Faulstich (2010). À vista disso, intentamos selecionar os elementos essenciais a estarem 

presentes em nossa proposta, proporcionando ao nosso glossário a representação da Libras, 

respeitando as suas particularidades. No capítulo V, apresentamos nosso glossário bilíngue de 

Linguística em Libras-ELiS/Português e Português/Libras-ELiS. 
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I FAZER LEXICOGRÁFICO, ARTE, TÉCNICA OU CIÊNCIA? INTERSECÇÕES 

ENTRE A LEXICOGRAFIA E A LIBRAS 

 

O presente capítulo tem como objetivo discorrer sobre os conceitos referentes à 

Lexicologia e Lexicografia, apresentando distinções entre elas, conferindo a Lexicografia o 

prestígio científico que lhe é de direito. Assim como a reflexão acerca do uso de obras 

lexicográficas para o registro do léxico, estabelecendo dessemelhanças entre o dicionário, 

glossário e vocabulário, a fim de selecionar aquele que mais coaduna ao nosso produto final. 

Além de realizar o cotejo referente aos elementos lexicográficos presentes em um verbete, 

levando em consideração autores renomados da área da (meta)lexicografia. Por fim, 

apresentamos uma breve exposição sobre os estudos lexicográficos da Libras. 

 

 1.1 Lexicologia e Lexicografia: objetos científicos 

 

A princípio, como apresentado por Fernández (2003, p. 34), a Lexicografia era vista 

como “a arte de fazer dicionários” ou a “técnica de fazer dicionários”, conceitos defendidos 

inicialmente por autores como Dapena (2002, p. 16) e Matoré (1953, p. 88). Assim, a 

Lexicografia não teria em si mesma abordagens e autonomia científicas, como explica 

Casares: 

 

[...] e assim como podemos distinguir a ciência da gramática e uma arte de 

gramática, podemos distinguir duas faculdades que têm como objeto comum 

a origem, forma e significado das palavras: lexicologia que estuda essas 
questões do ponto de vista geral e científica e lexicografia, cujo papel, 

principalmente utilitário, se define certamente no nosso léxico como a "arte 

de compor dicionários" (CASARES, 1992, p. 10-11, tradução nossa, grifos 
do autor)

 4
. 

 

 Pelas respectivas definições, percebe-se que a Lexicografia não possuía caráter 

científico, correspondendo esta apenas a uma técnica ou arte de compor dicionários, 

dependendo da Lexicologia para desenvolver questões teóricas e metodológicas para o seu 

fazer. A Lexicologia seria a parte teórica e a Lexicografia a parte prática do fazer 

lexicográfico, tomando-se a Lexicografia como uma disciplina filial, dependente da 

                                                   
4 No original: “y de igual manera que distinguimos una ciencia de la gramática y un arte de la gramática, 

podemos distinguir dos faculdades que tienen por objeto común el origem, la forma y el significado de las 

palabras: la lexicologia que estudia estas materias desde el punto de vista general y científico y la lexicografia, 

cuyo cometido, principalmente utilitario, se define acertadamente en nuestro léxico como el "arte de componer 

diccionarios". 
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Lexicologia. Entretanto, com o objetivo de dar à Lexicografia o prestígio que lhe convinha, 

Sevilla (1974) demarcou a Lexicologia como uma disciplina Linguística encarregada do 

léxico geral de uma língua, e a Lexicografia como uma corrente teórica própria, atribuindo à 

mesma autonomia e, acima de tudo, teor científico, não dependendo mais da Lexicologia, mas 

sim de suas próprias abordagens e metodologias, tal como descreve a seguir: 

 

[...] uma técnica científica que visa a estudar os princípios a serem seguidos 

na preparação de repertórios lexicais de todos os tipos, não apenas 
dicionários, mas também vocabulários, estoques, etc. Não é um trabalho 

amador, mas profissão a que se dedicam homens de ciência de modo 

preferencialmente ou exclusivo, sozinhos ou em equipe (SEVILLA, 1974, p. 
15, tradução nossa)

 5
. 

 

 A partir dos estudos de Casares (1992) e Sevilla (1974), a Lexicografia começa a ser 

vista como uma disciplina científica e não apenas como uma arte ou técnica. Werner (1982) 

também indica definições para a Lexicologia e a Lexicografia, de forma a ficar evidente a 

independência desta em relação àquela. Segundo ele, a Lexicologia seria a área da ciência que 

estuda as estruturas e regularidades dentro da totalidade do léxico, de um sistema individual 

ou coletivo, e a Lexicografia, um campo teórico conectado à prática de confecção de 

dicionários.  

 De modo semelhante, Hernández (1989) aponta uma definição para a Lexicografia que 

acomoda a sua parte teórica e prática: 

 

A lexicografia desenvolveu uma metodologia científica própria, é o que 
podemos chamar de “teoria da lexicografia” ou “lexicografia teórica”. Por 

isso acredito que a esta altura seja conveniente idealizar uma definição que 

contemple os aspectos teóricos e práticos desta disciplina. Propomos a 

seguinte: A lexicografia é uma disciplina da linguística aplicada que se 
incumbe dos problemas teóricos e práticos na elaboração de dicionários 

(HERNÁNDEZ, 1989, p. 8). 

 

   Assim, Lexicologia é uma ciência da área da Linguística que estuda os princípios e 

leis gerais que regem o léxico, enquanto a Lexicografia atualmente é dividida em duas partes, 

a Lexicografia teórica ou Metalexicografia para se referir à parte teórica e científica do fazer 

lexicográfico e a Lexicografia prática, que compete à prática de construção de dicionários. À 

Metalexicografia não estão ligados apenas aspectos voltados para a construção de dicionários, 

                                                   
5
 No original: “[...] una técnica científica encaminada a estudiar los principios que deben seguirse en la 

preparación de repertorios léxicos de todo tipo, no sólo diccionarios sino también vocabularios, inventarios, etc. 

No es labor de aficionados sino profesión a la que consagran hombres de ciencia de modo preferente o exclusivo, 

solos o en equipo”.  
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conforme Wiegand (1984, p. 15 apud FERNÁNDEZ, 2003, p. 39), mas contempla também a 

história da Lexicografia, investigações sobre o uso de dicionários, a crítica sobre eles, além do 

seu status cultural e comercial.  

 O estudo metalexicográfico tem como objetivo analisar e propor métodos para a 

confecção de dicionários. Martines de Sousa (1989, p. 258, apud HARTMANN; JAMES, 

1995, p. 253) acrescenta ao estudo metalexicográfico sua análise tipológica. No Brasil, 

Barbosa (1995, p. 55) aponta que a “Lexicografia e Lexicologia” como disciplina fora 

instauradas na Universidade de São Paulo (USP) no ano de 1971. Desde então, acredita-se 

que tenham ocorrido mais estudos e reflexões relacionadas ao fazer lexicográfico no país. 

Welker (2006), em seu trabalho intitulado “Breve histórico de metalexicografia no Brasil e 

dos dicionários gerais brasileiros”, discorre de forma resumida sobre os primeiros trabalhos 

voltados para esta área, identificando como marco as dissertações de mestrado de Leci B. 

Barbisan e de Maria da Graça Krieger, ambas no ano de 1980.  

 A partir deste momento, outros trabalhos surgiram, dentre os quais se destacam os de 

Biderman “A ciência da lexicologia” e “Dicionário padrão da língua”, ambos publicados em 

1984. Em relação aos dicionários bilíngues, a primeira tese foi defendida por Amaral em 1996, 

intitulada “Análise crítica de dicionários escolares espanhol-português: uma reflexão teórica e 

prática”. Logo após, é publicada a primeira edição da coleção “As ciências do léxico: 

lexicologia, lexicografia e terminologia”, organizada por Oliveira e Isquerdo (1998). Estes 

trabalhos são de suma importância para o avanço dos estudos referentes aos dicionários, 

concedendo a esta área maior visibilidade social e científica. 

 Em 2004, Welker publica “Dicionários: uma pequena introdução à Lexicografia”, obra 

destinada a questões básicas relacionadas à criação de dicionários e de muito valor, conhecida 

entre estudantes e pesquisadores da área. O citado autor, em 2006, publica o livro “O uso de 

dicionários: panorama geral das pesquisas empíricas”, destinado à investigação do uso de 

diferentes tipos de dicionários, tais como os específicos e eletrônicos. Este livro tem como 

metodologia a investigação, utiliza como instrumento para a coleta de seus dados o 

questionário, para entender e conhecer as principais dificuldades e necessidades dos 

consulentes ao manusear os dicionários. 

 Problematizando como e para quem são feitos os dicionários, Xatara, Bevilacqua e 

Humblé (2011) apresentam a obra “Dicionários na teoria e na prática: como e para quem são 

feitos”. O livro foi organizado no modelo de entrevistas, realizadas com pesquisadores de 

renome na área, dispondo para cada um deles uma pergunta relacionada ao tema, como: Que 

critérios utiliza para avaliar a qualidade de um dicionário? ou, como deve ser a 
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microestrutura de um dicionário escolar para crianças e de um dicionário para jovens?, 

entre outras. Neste mesmo ano, Carvalho e Bagno (2011) organizaram a coletânea 

“Dicionários escolares: políticas, formas e uso”, reunindo nove artigos de diferentes autores, 

relacionados ao tema.  

 Um grande avanço para a Metalexicografia foi a inserção da avaliação de dicionários 

no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), no ano de 2002. Este programa tem como 

meta avaliar os livros didáticos a serem distribuídos em escolas de educação básica. Ao inserir 

o dicionário neste programa de avaliação, há o reconhecimento e é dada maior importância ao 

mesmo como instrumento didático, tal como complementa Rangel (2011, p. 51): “[...] o 

PNLD não só retoma a crença da cultura letrada no valor pedagógico de gramáticas e 

dicionários, como aposta na possibilidade de modelá-los o mais proximamente possível das 

situações e demandas do ensino-aprendizado formal”. Destarte, é notória a permanente 

discussão sobre a criação de dicionários e seu constante intento de dirimir as necessidades dos 

consulentes, levando em consideração questões como sua tipologia e seu público-alvo. 

 Dentre os estudos voltados para a construção de dicionários de Libras, apontamos a 

tese de Nascimento (2009) intitulada “Representações lexicais da Língua de Sinais Brasileira: 

uma proposta lexicográfica”, em que a autora efetua um estudo aprofundado acerca da 

construção e expansão do léxico na Libras, apresentando uma proposta para a representação 

iconográfica da Libras, uma para organização onomasiológica e semasiológica, baseada nas 

CM, uma proposta geral para repertórios impressos e digitais e uma com fins educacionais, 

estabelecendo, ainda, distinções na organização do léxico para cada uma destas propostas.  

 Entre outros trabalhos em conformidade ao objetivo de descrever, organizar e registrar 

o léxico da Libras, destacam-se os de Castro Júnior (2014), Douettes (2015), Martins (2012), 

Moreira (2015), Nascimento (2016), entre outros. Eles apresentam a ordenação dos verbetes 

em ordem semasiológica, levando em consideração ora aspectos fonológicos da LP, ora a 

organização da Libras, a partir do parâmetro de CM. Assim, nossa proposta se somará a estes 

estudos, ao indicar outro método de ordenação das entradas, uma vez que julgamos que a 

ordenação a partir dos elementos fonológicos da LP não seja a mais viável para a organização 

lexical da Libras, pois leva em consideração aspectos da LO e não das LS, e que as CMs não 

são os únicos elementos fonológicos presentes na Libras.  

 Com o sistema ELiS, nasce a possibilidade de ordenação alfabética da Libras, 

considerando aspectos fonológicos desta língua, em sua modalidade escrita e não mais 

sinalizada, em razão de que escrita, fala e sinal são modalidades diferentes de verbalização. 
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Este ponto será melhor discutido no capítulo II, no qual argumentaremos sobre a possibilidade 

de organização alfabética dos sinais em Libras-ELiS. 

 

 1.2 O uso de obras lexicográficas para o registro do léxico 

 

O fascínio que a linguagem causa ao homem, assim como a necessidade que ele tem 

de se comunicar, já foram abordados por autores como Coseriu (1961) e Petter (2015). Isso 

faz com que o homem queira registrar e controlar a língua, tanto em seu componente lexical 

como no gramatical. Como forma de controle e de registro do léxico de uma língua, pode-se 

destacar a criação de listas, vocabulários, glossários e dicionários, com características 

distintas, mas com objetivos parecidos, a saber, registrar as unidades linguísticas e subsidiar o 

consulente na distância que há entre o vocabulário, os recursos lexicais que ele domina e as 

possibilidades de utilização que o léxico de sua língua lhe proporciona.  

 É sabida a importância do dicionário e do glossário na sociedade, uma vez que eles 

documentam e propagam o léxico de uma língua que, conforme explicitado por Biderman 

(1981, p. 132), é “o patrimônio social da comunidade por excelência”. Estas obras possuem 

alto valor social, pois são utilizadas em várias áreas do conhecimento, inclusive há versões 

voltadas para áreas específicas, como a Linguística, a Medicina, a Economia, a Psicologia, 

entre outras. Neves (1996, p. 129) expõe que “O dicionário é uma obra de respeito dentro de 

qualquer sociedade”, em virtude de apresentar valores sociais de uma determinada sociedade 

em uma determinada época, ultrapassando as questões meramente linguísticas. Podemos 

atribuir este mesmo valor aos glossários, por representarem o léxico terminológico de uma 

dada área. 

Desta forma, os dicionários e glossários fazem parte da sociedade e, 

consequentemente, da história, como apontado por Coroa (2011, p. 68): “[...] inicialmente em 

forma de mera coleção de palavras, depois já revelando sistematização do conhecimento 

linguístico, os dicionários integram a história da humanidade, assim como a história da 

linguagem”. Inicialmente, intencionam-se o registro e catalogação de uma língua, de forma a 

organizar os nomes das coisas, que consequentemente apresentarão em algum momento a 

sistematização da mesma, apontando regras, modos de usos, e outros. Conforme elucida 

Coroa (2011, p. 63), “Para uma perspectiva em que a linguagem é um trabalho interativo, de 

construção social, o dicionário é, portanto, mais do que uma forma de nomear e classificar as 

coisas do mundo: é um apoio para a construção de nossa rede de conhecimentos linguísticos”. 
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Além de possuir as características apresentadas anteriormente, o dicionário e o 

glossário são instrumentos pedagógicos, que podem ser utilizados para o ensino e o 

aprendizado de línguas, seja para uma Primeira ou para uma Segunda Língua. No processo de 

ensino-aprendizagem de um idioma, a consulta ao dicionário possibilita ao aluno ampliar o 

seu vocabulário ou fixar o(s) sentido(s) e/ou a forma gráfica do mesmo. 

 Ao utilizar um dicionário ou glossário, o consulente, em geral, busca a definição de 

uma determinada palavra, objetivando obter respostas sobre o que ela significa e como utilizá-

la, uma vez que ainda não lhe é familiar. No entanto, o dicionário nem o glossário abrangem 

todas as unidades lexicais pertencentes a uma língua, devido a sua modalidade falada estar em 

constante transformação, além da frequente expansão lexical, tendo em vista as velozes 

modificações no plano social. A grafia apresentada por estas obras tem o papel de tentar 

controlar as modificações ocorridas na oralidade ao serem inseridas na escrita, concernindo ao 

dicionário e ao glossário a função de registrar a língua e suas variações graficamente 

admitidas como válidas. 

O dicionário, o glossário e o vocabulário são instrumentos presentes em línguas que 

possuem um sistema de notação, de modo a representar a língua-alvo na modalidade escrita, e 

com o tempo passam a ser instrumentos normatizadores. Diante disso, é possível afirmar, 

como apontado por Ignácio (1996, p. 119), que “[...] o dicionário de usos passa a assumir 

também uma função normativa”. Assim, ter um registro do léxico de um sistema linguístico 

qualquer é importante para a sociedade e para a língua, uma vez que:  

 

[...] o dicionário de língua consiste na única obra que sistematiza e legitima o 

léxico de um idioma, funcionando como uma espécie de cartório de palavras, 

e ainda como instrumento de autoridade que fixa padrões linguísticos. E, 

como tal, assume papel de um código normativo que define um paradigma 
modelar dos usos e sentidos das palavras e expressões de um idioma 

(KRIEGER, 2011, p. 134). 

 

No entanto, a criação de dicionários e glossários não é uma tarefa fácil. É necessário 

que o lexicógrafo ou terminólogo conheça a língua não apenas em seu uso social, mas 

também a sua estrutura interna, tais como os usos das unidades linguísticas e as possíveis 

formas de combinações das mesmas, respeitando o sistema político, econômico e 

sociocultural da comunidade, por serem estas obras que muito representam a sociedade em 

um determinado momento. 

 Atualmente, a organização do léxico nos dicionários de Libras não parte de um 

sistema de escrita de LS, mas de LO, e a Libras é representada apenas visualmente, em 
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formato de imagens, sejam ilustrações ou fotos. Além disso, não há uma distinção entre 

modalidade sinalizada e modalidade escrita como há no português. Estas carências auxiliam 

com que não haja uma norma padrão da Libras, elemento esse importante para facilitar o 

aprendizado de uma língua, como também a comunicação entre falantes de um mesmo idioma. 

Nascimento (2016) defende a organização do léxico terminológico da Libras ao afirmar que  

 

Há diversas justificativas para organizar as terminologias em LSB
6
 para usos 

escolares, uma delas é o excesso de variação, embora seja de conhecimento 
que as línguas variam e mudam por causas diversas; e, por conseguinte, a 

terminologia, que é língua, também é afetada por mudanças 

(NASCIMENTO, 2016, p. 57). 

 

Importa destacar que não defendemos a ausência de variação em Libras, mas a 

diminuição de criações de sinais em diferentes regiões, principalmente terminológicos, 

ocasionando grande variação na sinalização de um sinal/termo. Para que ocorra esta 

padronização, é necessário não apenas a criação de sinais, mas seu registro em instrumentos 

normatizadores da língua, como dicionários e glossários, em níveis regionais ou nacionais, e 

sua divulgação. Neste trabalho, construimos um corpus de sinais/termos voltados para a área 

da Linguística, a fim de que o mesmo seja divulgado entre utentes da Libras, evitando a 

criação de novos sinais para termos já existentes. No nosso caso, dispomos do sistema ELiS 

como mecanismo para o registro destes sinais.  

A organização do léxico de uma língua pode ser definida de diferentes formas, por 

levar em consideração sua estrutura, diferenciando-se as obras por sua nomenclatura, dentre 

as quais podemos encontrar: vocabulário, glossário e dicionário.  

O vocabulário é conhecido como uma lista de palavras. Em sua discussão acerca do 

tema, Welker (2004, p. 24) apresenta as definições presentes no Aurélio (1975), “conjunto de 

palavras de uma língua”, “conjunto de palavras em certo estágio da língua”, “conjunto de 

palavras especializadas em qualquer campo de conhecimento ou atividade; nomenclatura, 

terminologia”, “conjunto das palavras e expressões conhecidas e/ou empregadas por pessoa(s) 

de determinada faixa etária, social, etc.” e “conjunto de palavras usadas por um autor em sua 

obra, ou em parte dela”. Vilela (1995), por sua vez, apresenta a seguinte definição: 

 

[...] o léxico é o conjunto das palavras fundamentais, das palavras ideais 

duma língua; o vocabulário é o conjunto dos vocábulos realmente existentes 

                                                   
6 Nascimento (2016) utiliza a sigla LSB referindo-se a Língua de Sinais Brasileira. Neste trabalho, optamos pelo 

acrônimo Libras, objetivando individualizar a língua, uma vez que, a sigla LSB é também utilizada para referir a 

Língua de Sinais Britânica. 
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num determinado lugar e num determinado tempo, tempo e lugar ocupados 

por uma comunidade linguística; o léxico é o geral, o social e o essencial; o 

vocabulário é o particular, o individual e o acessório (VILELA, 1995, p. 13). 

 

Outra definição é a apresentada por Barbosa (1995, p. 2), segundo a qual “o 

vocabulário busca ser representativo de um universo de discurso – que compreende, por sua 

vez, não discursos manifestados, pelo menos; configura uma norma lexical discursiva [...]”. 

De forma a deixar mais clara e específica sua definição, a referida autora complementa que: 

 

Os vocabulários técnico-científicos e especializados buscam situar-se ao 

nível de uma norma linguística e sociocultural [...]; o vocabulário 
fundamental, por sua vez, busca reunir os elementos constitutivos da 

intersecção dos conjuntos vocabulários de uma comunidade, ou de um 

segmento social (BARBOSA, 1995, p. 3). 

 

 É necessário considerar o vocabulário como uma lista de palavras, no que se pode 

confundir com o dicionário, no entanto, esta mesma autora diz que o dicionário tende a reunir 

o maior número possível de lexemas, podendo ser esta uma pequena, mas importante 

diferença entre estes dois instrumentos lexicográficos. Assim, especificam-se, de forma a 

apresentar para cada um o seu próprio termo designativo, em que a quantidade de entradas 

distinguirá o dicionário do vocabulário. Esta é uma definição simplista, pois não leva em 

consideração outros elementos coadunados a estas diferentes obras.  

 No que se refere ao glossário, mencionamos a seguinte definição: “pretende ser 

representativo da situação lexical de um único texto manifestado [...] em uma situação de 

enunciação e de enunciado, em uma situação de discurso exclusiva e bem determinada” 

(BARBOSA, 1995, p. 21). A referida autora complementa com a seguinte afirmação (1995, p. 

20): “o glossário lato sensu resulta do levantamento das palavras-ocorrência e das acepções 

que têm num texto manifestado”.  

 De forma resumida e clara, Vilela (1995, p. 14) diferencia dicionário, vocabulário e 

glossário da seguinte forma: “[...] o dicionário é a recolha ordenada dos vocábulos duma 

língua, o vocabulário é a recolha de um sector determinado duma língua e o glossário é o 

vocabulário difícil de um autor, de uma escola ou de uma época”. É difícil aqui não remeter o 

termo glossário unicamente para listas de palavras encontradas no final de livros ou textos. 

Sendo estas unidades linguísticas utilizadas por um autor, a fim de facilitar a leitura do texto, 

que dispõe como auxílio as definições das palavras que, por ventura, sejam pouco utilizadas, 

ou até mesmo que, no referido texto, tenham um significado diferente do usual. Em que 
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pesem estas considerações, convém dizer que o nosso entendimento é de que glossário é mais 

do que o vocabulário de um autor. 

 Em seu trabalho, “Para Gostar de Ler Dicionários”, Faulstich (2010, p. 178) apresenta 

a seguinte definição para glossário: “conjunto de termos, normalmente de uma área, 

apresentados em ordem sistêmica ou em ordem alfabética, seguidos de informação gramatical, 

definição, remissivas, podendo apresentar ou não o contexto de ocorrências do termo”, ou seja, 

a autora define glossário como um trabalho terminográfico, acrescentando que “o glossário é 

um documento terminográfico objetivo, dirigido a usuários específicos que procuram 

informações lexicais e semânticas precisas, com vistas a melhorar o desempenho linguístico e 

a aperfeiçoar o conhecimento profissional” (2010, p. 178). 

 Esta é a definição que mais se harmoniza com nossa investigação, uma vez que 

entende o glossário não apenas como uma lista de palavras utilizadas por um autor, mas um 

conjunto de palavras de uma área específica, incluindo em seu corpo algumas informações 

para orientar o consulente na decodificação da unidade linguística e por ser uma definição 

própria da área da terminologia, definindo-a como trabalho terminográfico. Por este motivo, 

nosso modelo será aqui apresentado como um glossário e não como um dicionário ou 

vocabulário. Este termo convém ao nosso objetivo devido ao pouco tempo para a realização 

desta pesquisa, ocasionando a não construção de um corpus numeroso. Portanto, 

intencionamos futuramente aperfeiçoar nossa pesquisa e apresentar as bases estabelecidas 

nesta pesquisa também em um dicionário de Libras.  

 

1.3 Tipologia de dicionários e, por extensão, de glossários  

 

Atualmente, no Brasil, há um acervo lexicográfico variado disponível ao consulente, 

por exemplo: dicionários monolíngues, bilíngues, multilíngues, especializados, quais sejam, 

de sinônimos, fraseológicos, terminológicos, entre outros. Estes tipos de dicionários já foram 

elencados por diferentes autores, que os especificam conforme sua estrutura ou léxico. Neste 

subcapítulo, serão apresentadas e discutidas algumas destas tipologias, a fim de selecionar a 

melhor para a nossa proposta. 

No que se refere aos dicionários bilíngues, por ser esta a modalidade de nossa proposta, 

Al-Kasimi (1977, p. 20) os classifica da seguinte maneira: dicionários para falantes da língua 

fonte vs. para falantes da língua alvo; de língua literária vs. de língua falada; para auxílio na 

criação de textos vs. para a compreensão de um texto; para o usuário humano vs. para a 

tradução computacional; históricos vs. descritivos; lexicais, com o objetivo de descrever a 
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língua em seu nível linguístico, vs. enciclopédicos, que objetivam descrever as coisas; gerais, 

que contemplam todas as áreas do conhecimento, vs. específicos, conhecidos como 

especializados, destinados a uma única área.  

Béjoint (2000, p. 32) defende a ideia de que “é impossível classificar dicionários de 

uma maneira que seja ao mesmo tempo bem ordenada e aplicável a todas as sociedades”, uma 

vez que distintas sociedades apresentam diferentes línguas e culturas, necessitando cada uma 

de uma organização dicionarística própria, que resulte em uma adequada organização do 

léxico. Portanto, apresenta, de forma clara e objetiva, uma classificação para obras 

lexicográficas, com foco em elementos básicos para a criação de dicionários: dicionário geral 

vs. especializado, monolíngue vs. bilíngue, enciclopédicos vs. “de língua”, para aprendizes 

estrangeiros vs. para falantes nativos, para adultos vs. para crianças. Dentre as propostas de 

Al-Kasimi e Béjoint, podemos destacar uma semelhança, a presença do critério “público-

alvo”, uma vez que Al-Kasimi discrimina os dicionários pelo público-alvo e o objetivo, e 

Béjoint os distingue entre geral ou especializado, monolíngue ou bilíngue e para crianças ou 

adultos, levando em consideração não apenas questões relacionadas à estrutura, mas também 

ao público-alvo.  

 A proposta de Biderman (1984, p. 11-16), consiste em diferenciar os dicionários em: 

“1) dicionários padrões ou dicionários de uso da língua; 2) dicionário ideológico; 3) 

dicionário histórico; 4) dicionário especial; 5) dicionário inverso”. Esta tipologia se distingue 

das outras por considerar que cada tipo de dicionário pode apresentar elementos que são 

comuns entre si e aqueles que divergem por alguma razão, por exemplo: os dicionários de uso 

da língua podem ter como público alvo crianças ou adultos, sendo esta uma decisão do 

lexicográfo. Percebe-se, pois, que a escolha dos microparadigmas a estarem presentes no 

dicionário é de responsabilidade do lexicógrafo, ao considerar seu objetivo e o público ao qual 

se destina tal obra, ocasionando a variação destes elementos nos dicionários. 

 É perceptível a semelhança entre a proposta de Al-Kasimi (1977) e Béjoint (2000), 

pois abordam não apenas a estrutura concreta do dicionário, mas também elementos 

relacionados ao uso real das informações que constam na entrada de dicionário. Questões 

como estas são encontradas de maneira mais limitada na tipologia proposta por Biderman 

(1984), que diferencia os dicionários mais pela sua estrutura do que pelo público e objetivo 

aos quais a obra se destina. A distinção apresentada por Al-Kasimi (1977) nos parece oferecer 

uma melhor classificação, uma vez que sua proposta é minuciosa e detalhada. Desta forma, 

neste trabalho será proposta uma estrutura para nosso glossário que melhor represente a 

Libras e que vise a suprir as necessidades do nosso público-alvo. 
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Dicionários de língua padrão, de usos ou gerais, entre outros, são monolíngues e têm o 

objetivo de definir unidades linguísticas, a fim de auxiliar o falante a utilizar o lexema nas 

modalidades escrita e/ou falada/sinalizada. O dicionário padrão pode ser encontrado em 

tamanhos diferentes, de acordo com a necessidade do consulente, desde um dicionário 

“completo” e, portanto, de grandes proporções, a minidicionários, que são obras mais 

reduzidas. Em relação aos dicionários gerais, Rey-Debove (1971, p. 14 apud WELKER 2004, 

p. 77) afirma que “os dicionários que descrevem o mesmo conjunto [de itens lexicais] diferem 

um do outro por uma maior ou menor seletividade. Um dicionário geral da língua pode 

apresentar 200.000 ou 100.000 ou ainda 50.000 palavras – de qualquer maneira, não deixa de 

ser um dicionário geral”. 

Biderman (1984, p. 27) apresenta outra categorização para estes dicionários, 

distinguindo-os de acordo com a quantidade de lexemas: “o dicionário infantil e/ou básico, 

contendo aproximadamente 50.000 verbetes; o dicionário escolar ou médio, de 10.000 a 

12.000 mil verbetes, podendo chegar a 30.000; o dicionário padrão até 500.000 verbetes, e o 

thesaurus atingindo a 500.000 verbetes”. Os dicionários tendem a normatizar a língua, pois 

são conhecidos como o tesouro lexical, e, em momentos de dúvidas sobre como utilizar uma 

palavra, ou qual palavra utilizar, nós, os consulentes, nos voltamos para estas obras, ou para 

outras como os dicionários escolares, que possuem uma quantidade inferior ao tesouro da 

língua, como destacado por Biderman (1984, p. 28): “[...] o usuário atribui ao dicionário o 

conhecimento inequívoco da linguagem a fim de dirimir as suas dúvidas”.  

O dicionário analógico ou ideológico privilegia os lemas, desta forma, é organizado de 

forma onomasiológica, por campos semânticos. Conforme apresentado por Biderman (1984, p. 

11), “Essa tradição é antiga; no século XVII Comenius elaborou o primeiro dicionário desse 

tipo. O Thesaurus de Roget, feito para o inglês, foi publicado pela primeira vez em 1852 em 

Londres”. A referida autora cita que o melhor dicionário desta tipologia é o de Casares (1942), 

intitulado “Diccionario Ideológico de La Lengua Española”. O referido dicionário está 

dividido em trinta e oito categorias conceituais. Em relação à estrutura destes dicionários, este 

autor relata que 

 

Os dicionários ordenados com este critério têm duas partes: a primeira é a 

propriamente ideológica, a segunda é a alfabética, ordenada exatamente 

como um dicionário semasiológico. Na parte ideológica as palavras se 

estruturam segundo seu enquadramento em colunas básicas que 
correspondem à divisão do universo em categorias fundamentais. 
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Na parte sinótica se encontra o plano geral da classificação; no caso do 

Diccionario Ideológico de La Lengua Española a divisão do universo lexical 

foi estabelecida em trinta e oito classes [...] (CASARES, 1942, p. 439). 

 

Nesta tipologia de dicionários, podemos destacar o dicionário “Begriffssystem als 

Grundlage für die Lexicographie”, de Hallig e Wartburg (1953), dispondo este de uma nova 

versão, reformulada e ampliada em 1963. Além do “Dicionário Analógico da Língua 

Portuguesa”, de Francisco Ferreira dos Santos Azevedo (1974), disposto na seguinte ordem: 

relações abstratas, espaço, matéria, intelecto, vontade e afeição. A partir destes dicionários, 

outros foram surgindo, como o “Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases”, de Susan 

Mc Lloyd (1982),  

Este tipo de dicionário é muito discutido, uma vez que a estrutura criada para uma 

língua pode não ser ideal para outra. Por trabalhar com a língua, e sendo esta arbitrária, cada 

estrutura criada é utilizada para aquela língua-alvo, conforme elucida Biderman (1984, p. 12), 

“[...] cada sistema linguístico classifica os dados da realidade e da experiência de uma 

maneira própria, ou seja: o léxico de cada idioma categoriza o mundo e a realidade social e 

cultural de acordo com o seu próprio modelo classificatório”. Deste modo, unidades lexicais 

pertencentes a uma categoria em uma língua podem pertencer a outras categorias em outras 

línguas, fenômeno conhecido como relativismo linguístico.  

Conforme Biderman (1984), há vários tipos de dicionários históricos: dicionário 

histórico da LP, dicionários de datas da história do Brasil, dicionário de conceitos históricos, e 

outros, dentre estes, podem-se encontrar aqueles que se baseiam no vocabulário e na língua de 

determinada época histórica. O dicionário histórico é importante para compreender textos 

antigos, já que a língua se modifica com o tempo. Outro tipo de dicionário elencado por 

Biderman (1984, p. 12) é o pancrônimo, também conhecido como etimológico, que traz para 

o consulente os estágios anteriores da língua, apresenta desde a origem da palavra até as 

diferentes modificações sofridas em seu aspecto morfológico e semântico, além da grafia e 

suas variações, respeitando sua ordem cronológica e datando cada modificação sofrida pela 

unidade linguística.  

Ainda em relação às diferentes tipologias de dicionários, apresentamos os especiais, 

que são obras científicas destinadas a um público-alvo específico, dentre os quais podemos 

encontrar o “Dicionário de Linguística e Gramática” de Câmara Jr. (1986), o “Dicionário de 

teoria da narrativa” de Lopes (1988), o “Dicionário de símbolos” de Chevalier e Gheerbrant 

(1989), entre outros. Em relação a estes dicionários, Biderman (1984, p. 15) diz: “[...] vou 

considerar os dicionários especialmente dedicados a um domínio do conhecimento, que não a 
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linguagem. São dicionários científicos e/ou técnicos”. Estes dicionários são cada vez mais 

procurados na sociedade; podemos justificar este fato pela especialização vivenciada hoje, 

possuindo cada ramo da ciência e da técnica seus termos, unidades linguísticas que muitas 

vezes possuem um sema único para determinada área. Nesta categoria, se encaixam os 

dicionários terminológicos, onomásticos, de verbos, de sinônimos, e outros. 

 

1.4 Apresentação da proposta constituinte do glossário de Linguística em Libras-

ELiS/Português  

 

Neste subcapítulo, discutimos as tipologias dos dicionários e as diferenças entre alguns 

destes, estabelecendo a tipologia a ser empregada no nosso glossário. Estas discussões são 

importantes por evidenciar os objetivos a que se presta o nosso trabalho, de forma a 

construirmos as bases linguísticas e lexicográficas para nosso glossário, utilizando 

corretamente as devidas nomenclaturas. Este trabalho apresentará as bases para a criação de 

um glossário de Libras-ELiS/LP que utilize o sistema ELiS, o produto que aqui 

apresentaremos será apenas um protótipo, uma espécie de germe embrionário, denominado de 

Glossário de Linguística em Libras, a ser ampliado em momento oportuno.  

Conforme discussões apresentadas no subcapítulo anterior, consoantes ao nosso 

público alvo e ao objetivo de organização dos sinais/termos em ordem alfabética, nosso 

glossário não se harmoniza à tipologia analógica, mas semasiológica, considerando os 

elementos fonológicos da Libras. O produto final que será elaborado e apresentado aqui é um 

glossário bilíngue. Apesar da quantidade exígua de verbetes presentes em nosso trabalho, para 

classificar esta proposta é necessário levar em consideração outros elementos, como a 

descrição exclusiva de unidades linguísticas de uma determinada área do conhecimento. 

Desta forma, alcançaremos nossos objetivos, o de propor as bases lexicográficas para a 

criação de um glossário de Linguística em Libras-ELiS/Português e a concretização desta 

proposta em um glossário técnico de cunho lexicográfico. Ainda que o objeto desta 

investigação seja de natureza terminológica, este estudo levará em consideração os princípios 

teóricos da Lexicologia e da Lexicografia e não da Terminografia e da Terminologia. Apesar 

de confluências serem sempre nítidas entre estes campos do saber, é possível perceber que 

possuem características próprias, dentre as quais destacamos:  

 

O dicionário técnico lexicográfico é essencialmente linguístico, apresenta 

palavras e lista seus significados, formas e dá exemplo de diferentes usos. 

No dicionário técnico lexicográfico, o termo é um elemento linguístico do 
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vocabulário especializado que tem seu referente no universo real ou 

imaginário. A definição do dicionário técnico lexicográfico é uma 

explicação ou descrição do significado de um termo como um item lexical 
dentro do sistema linguístico. 

No dicionário terminológico, o termo é um conceito único em um sistema de 

conceitos específicos. A definição do dicionário terminológico remete a um 

corpo de conhecimento, normalmente através de um formato padronizado 
que tende a usar a fórmula clássica do gênero próximo e diferença específica, 

constituindo a explicitação das características de um conceito dentro de um 

sistema conceitual. Aliando o aspecto lexical e conceitual do termo à sua 
função comunicativa, a definição pode apresentar dados linguísticos e 

enciclopédicos, sendo a tendência atual suplementar o verbete com 

informações gramaticais e sócio-culturais. A menção da fonte e exemplos 

autênticos de uso são apresentados para validade a pertinência temática e ou 
pragmática do termo no campo de especialidade (MACIEL, 2001, p. 44). 

  

 Em que pese a distinção explicitada acima entre dicionário técnico lexicográfico e o 

terminológico, na prática eles parecem não se distinguir tão facilmente, tal como observa 

Maciel (2011, p. 44): “A análise dos dicionários técnico-científicos, quer os mais antigos, 

quer os mais atuais, revelam que tais obras não oferecem parâmetros para uma caracterização 

precisa”.  

O Glossário contempla a área da Linguística e foi composto por um corpus criado por 

nós a partir da seleção de sinais/termos coletados através de entrevistas realizadas com 

professores que lecionam na referida área nos cursos de Letra: Libras e Letras Tradução e 

Interpretação em Libras: Português na UFG. Nosso produto é destinado inicialmente a 

professores e estudantes dos cursos de Letras: Libras, pois apesar de esta língua estar presente 

na sociedade há algum tempo, é recente a necessidade da criação de sinais/termos para áreas 

específicas, ou seja, sinais terminológicos, uma vez que os surdos nem sempre estiveram 

inseridos no meio acadêmico. Portanto, este glossário visa ao registro e à divulgação de 

sinais/termos da área da Linguística, de forma a contribuir para a catalogação, divulgação e 

para a diminuição da criação de novos sinais para um mesmo referente.  

A estrutura do nosso glossário foi construída a partir da junção das propostas de 

Wiegand (1996, p. 46), Al-Kassimi (1977) e Béjoint (2000). Aplicamos o termo “bilemático” 

apresentado por Wiegand (1996, p. 46), para dicionários bilíngues, referindo-se àqueles que 

apresentam os lemas nas duas línguas. Em nosso caso, nosso produto auxiliará o consulente 

na decodificação da entrada em Libras, com seu equivalente na LP e vice-e-versa. 

Consideramos as contribuições de Al-Kassimi (1977) e Béjoint (2000), especificando-o como: 

um glossário especializado na área da Linguística; bilíngue, pois será utilizada a Libras e a LP; 

destinado inicialmente a humanos e não para traduções computacionais; tem como base a 
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língua em uso real; será do tipo lexical, com o objetivo de descrever a língua em seu nível 

linguístico; para adultos, pretendendo orientar o consulente na codificação e decodificação de 

textos, pois disporemos a entrada em Libras, com seu equivalente na LP, e vice-e-versa. Para 

elucidar o modelo adotado em nosso glossário, apresentamos nossa tipologia no esquema a 

seguir: 

 

Figura 1 – Tipologia do glossário de Linguística em Libras. 

 

TIPOLOGIA DO GLOSSÁRIO TERMINOLÓGICO DE LINGUÍSTICA  

EM LIBRAS-ELiS/LP 

 

Especializado 

 

Bilíngue 

 

Descritivo 

 

Língua falada 

 

Humanos 

 

Adultos 

 

Decodificação e codificação 

 Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

O presente trabalho tem como produto a criação de uma ficha lexicográfica ou 

terminográfia e sua apresentação em um glossário com estrutura inédita na Libras, pois não 

utiliza imagens, figuras ou fotos, mas o sistema ELiS para representar o léxico na Libras. Por 

ser este um sistema de escrita utilizado com mais ênfase no meio acadêmico, portanto 

especializado, destinamos nosso glossário ao público adulto, com uma formação específica, 
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uma vez que para se ler em ELiS requer um conhecimento prévio, tanto da Libras-ELiS, 

quanto da área da Linguística.  

É primordial apontarmos aqui a opção da organização das entradas em Libras em 

ordem alfabética da Libras, concernindo a ELiS ao primeiro sistema de escrita para as LS que 

organiza os elementos fonológicos destas línguas de forma a viabilizar a organização 

semasiológica das entradas. Desta forma, apresentaremos o primeiro glossário de Linguística 

em Libras-ELiS, que não utiliza imagens, fotos ou ilustrações, seja como entrada, equivalente 

ou mesmo como auxílio para o consulente na compreensão do verbete, mas unicamente sua 

representação gráfica, correspondendo esta a primeira proposta de organização semasiológica 

para um instrumento que objetiva representar a Libras, obedecendo às regras gráficas próprias 

da sua escrita.   

Com a tipologia definida, necessitamos discutir os elementos a estarem presentes na 

micro e na macroestrutura de nosso glossário. As próximas seções serão destinadas à 

discussão das informações frequentemente presentes em dicionários. 

 

1.5 Macro e microestrutura: apresentação dos elementos lexicográficos 

 

 Para a elaboração de um dicionário ou glossário, uma série de decisões precisam ser 

tomadas pelo lexicógrafo, dentre elas as voltadas para a composição e a organização dos 

verbetes. A macroestrutura é definida por Rey-Debove (1971, p. 21) como “o conjunto das 

entradas”, por Béjoint (2000, p. 13) concernindo a “maneira como o conjunto de entradas é 

organizado nos diversos dicionários” e por Coelho (2008, p. 32) da seguinte maneira: “[...] a 

sequência vertical das entradas, na maioria das vezes, em ordem alfabética”. Como se pode 

perceber, os três autores apresentam definições similares, no entanto, Coelho e Béjoint se 

aprofundam um pouco mais ao mencionar a ordenação dos verbetes. Sendo assim, a 

macroestrutura do nosso glossário obedecerá ao critério alfabético das LS, ou seja, a ordem 

visográfica, apresentando uma nova forma de organização do léxico da Libras em um 

dicionário e/ou glossário, ordenado visográficamente em Libras-ELiS.  

 Em consonância com nosso objetivo, a ordenação visográfica das entradas facilitará a 

consulta, tornando-a mais rápida e, por conseguinte, mais eficaz. São, pois, elementos 

importantes do fazer lexicográfico: o arranjo das entradas, se temático ou alfabético; se os 

verbetes apresentarão o mesmo formato; a presença de ilustrações ou não e se as informações 

sintáticas ou outras estarão colocadas no verbete, conforme aponta Welker (2004, p. 81). 
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 Para a organização das entradas, podemos encontrar diferentes formas de apresentação, 

no entanto, optamos pela ordem alfabética linear, seguindo estritamente a ordem alfabética na 

modalidade escrita, pelo sistema ELiS e para o reverso, a ordem alfabética da LP. 

Justificamos nossa escolha por ir de encontro ao nosso objetivo, uma organização mais leve e 

econômica e a maior difusão do sistema gráfico da referida ELiS, ainda pouco conhecido e 

utilizado fora do meio acadêmico, retomando Borba (2003, p. 16) ao declarar que “[...] um 

dicionário de língua deve apresentar, topicamente, a estrutura e o funcionamento da língua, se 

possível num sistema bem nítido de notação”. Para tanto, acreditamos que a ELiS seja um 

sistema inteligível que representa de forma eficaz a estrutura e o funcionamento da Libras. 

O termo macroestrutura é utilizado por alguns autores como sinônimo de 

nomenclatura, mas coadunamos com o raciocínio de Béjoint (2000, p. 13) em destacar que, 

apesar de “alguns usarem macroestrutura como sinônimo de nomenclatura, [...] é preferível 

usar este último termo como equivalente de word-list, ao passo que o primeiro pode ser 

empregado para referir-se à maneira como o conjunto de entradas é organizado nos diversos 

dicionários”.  

Por ser um trabalho lexicográfico de cunho terminológico, a composição do corpus 

não foi baseada na frequência de uso dos lexemas, mas sim a partir de entrevistas com 

profissionais da área da Libras e Linguística. Além disso, não foi nosso objetivo registrar 

lemas, siglas, abreviaturas, afixos, formas flexionadas opacas, recorrentes em textos, formas 

consideradas incorretas pelos puristas, palavras “tabus”, lexemas depreciativos, 

estrangeirismos, gírias, entre outros. A nossa opção foi por um corpus terminológico, que 

abarcasse os termos próprios da área da Linguística, utilizados nos cursos de Letras: Libras e 

Letras Tradução e Interpretação em Libras: Português da UFG/RG. 

Destarte, nosso glossário é composto por oitenta e cinco (85) entradas, selecionadas a 

partir de entrevistas com professores dos cursos mencionados acima, utentes da Libras e com 

formação e atuação na área da Linguística. Em nossa macroestrutura, a organização será 

semasiológica e bilemática, em que as entradas em Libras-ELiS serão separadas conforme os 

grupos que constituem uma palavra/sinal, o que será melhor explicado no capítulo seguinte, 

ambicionando deste modo auxiliar o consulente na leitura e compreensão do sinal.  

 Após a definição e organização da macroestrutura, faz-se necessário estabelecer uma 

estrutura para as informações a estarem presentes no corpo dos verbetes, as quais constituem a 

microestrutura. No entanto, há outras definições para este termo, como apresentado por 

Baldinger (1960, p. 46): “a microestrutura corresponde à pergunta sobre as diversas acepções 

da palavra”. Compartilhamos aqui da definição apresentada por Rey-Debove (1971, p. 21) ao 
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dizer que a microestrutura é “o conjunto das informações ordenadas de cada verbete após a 

entrada”.   

 Rey-Debove (1971) traz nesta afirmação a necessidade da organização padronizada 

dos enunciados lexicográficos. Entretanto, alguns verbetes podem apresentar variações nos 

enunciados lexicográficos, estando algumas informações presentes em alguns verbetes e 

ausentes em outros. Esta organização é denominada por Rey-Debove (1971, apud WELKER, 

2004, p. 108) de “microestrutura abstrata”, importante para os redatores dos verbetes, pois, 

sem esta microestrutura abstrata, as informações poderiam divergir entre um verbete e outro.  

 Em contrapartida, a referida autora apresenta o termo “microestrutura concreta” 

referindo-se à “forma concreta em que as informações sobre o lema são dadas” (2004, p. 108), 

ou seja: microestrutura abstrata é o roteiro, a ficha lexicográfica que estabelece um padrão 

comum para os verbetes, e a microestrutura concreta são os enunciados lexicográficos pré-

definidos que foram preenchidos e estarão presentes no verbete. 

 Em nossa proposta, serão criadas as fichas lexicográficas, concernente à 

microestrutura abstrata, com o objetivo de definir as informações lexicográficas a estarem 

presentes em nossos verbetes e posteriormente, os mesmos serão disponibilizados, expondo a 

microestrutura concreta. Encontramos em Hausmann e Wiegand (1989, p. 341) os tipos de 

informação mais importantes a estarem presentes na microestrutura:  

 

informação que identifique o lema na sincronia (grafia, pronúncia, 

acentuação, classe gramatical, flexão); informação que identifique o lema na 
diacronia (etimologia); marcas de uso; informação explicativa 

(principalmente, a definição; às vezes, descrições enciclopédicas); 

informação sintagmática (construção, colocação, exemplos); informação 

paradigmática (sinônimo, antônimo etc.); vários tipos de informação 
semântica (por exemplo, sobre metáforas); observações (por exemplo sobre 

o uso do lema); ilustrações (desenhos, gráficos); elementos de ordenação 

(por exemplo, diversos símbolos); remissões; símbolos substitutivos 
(geralmente, o til, para evitar repetições) (HAUSMANN; WIEGAND, 1989, 

p. 341). 

  

 É importante destacar que a microestrutura deve ser elaborada levando em 

consideração o objetivo do instrumento a ser confeccionado; desta forma, Welker (2004, p. 

109) aponta que “o lexicógrafo pode a princípio elaborar qualquer tipo de microestrutura”, no 

entanto, é indispensável a sequência padrão desta microestrutura em todos os verbetes, ponto 

este que objetivamos em nosso trabalho.  

 Entre os elementos presentes na microestrutura, destacamos o elemento entrada, sendo 

esta “cada uma das palavras explicadas por um dicionário”, como elucida Biderman (1984, p. 
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138). A entrada é a palavra basilar, constituindo à sua volta o enunciado lexicográfico, e 

juntos, entrada e enunciado lexicográfico, constituem um verbete, de acordo com Barbosa 

(1995, p. 4).   

 A cabeça do verbete é definida por Welker (2004, p. 110) como “o lema e as 

informações anteriores à definição ou as definições (ou equivalentes, nos dicionários 

bilíngues)”. Assim, variantes ortográficas, a pronúncia, a classe gramatical, informações 

flexionais e/ou sintáticas, a etimologia, marcas de uso são elementos pertencentes à cabeça 

do verbete. Deste modo, estas informações são inseridas após a entrada e anteriormente à 

definição e/ou equivalente em dicionários bilíngues.  

 Em consonância ao nosso objetivo, no elemento cabeça do verbete enfatizamos a 

classe gramatical dos lemas considerando seu estatuto sintático e morfológico. Em geral, no 

corpo do verbete estas informações são encontradas de forma abreviada, por exemplo: verbo 

(v.) e adjetivo (adj.). É possível encontrar, em dicionários que utilizam este artifício, uma 

tabela incluindo informações para auxiliar o consulente na compreensão das diversas 

abreviações presentes no corpo do verbete. 

 A etimologia fornece ao consulente informações referentes à origem e à evolução 

histórica da palavra. No entanto, informações etimológicas são observações que interessam 

apenas a determinados grupos, não a consulentes comuns, aponta Welker (2004, p. 117). 

Contudo, apesar de nosso público-alvo não ser comum, mas, estudantes de Linguística da 

Libras em um curso superior, o item etimologia não estará presente em nosso glossário, 

devida a falta de materiais e pesquisas para consultar a etimologia dos sinais. 

 As marcas de uso é um dos microparadigmas mais debatidos entre os lexicógrafos. A 

esse respeito, Borba aponta que: 

 

Num dicionário de usos uma informação importante relaciona-se com a 

variação tanto espacial, de uma região para outra, como social, no mesmo 

espaço, mas considerada quanto aos diferentes registros utilizados pelas 
pessoas nas diferentes situações da vida social. Os dicionários costumam dar 

este tipo de informação por um conjunto de rótulos, tarefa complicada e feita 

de forma irregular em nossos dicionários (BORBA, 2003, p. 305). 

 

 O rótulo, termo empregado por Borba (2003), pode ser encontrado também como 

rubrica ou marcas de uso (HAUSMANN, 1977). Este se destina à delimitação das possíveis 

acepções encontradas para uma mesma entrada. O referido autor (1977, p. 112-143) organiza 

as possibilidades de marcas de uso da seguinte forma: 
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Quadro 1 – Divisão das marcas de uso proposta por Hausmann (1977). 

Marcas de uso Definição ou exemplificação 

Diacrônicas Por exemplo: antiquado, envelhecido, neologismo. 

Diatópicas Acepções restritas a certas regiões do país. 

Diaintegrativas Para assimilar estrangeirismo. 

Diamediais Diferencia entre língua oral e escrita. 

Diastráticas Por exemplo: Chulo, familiar, coloquial, elevado. 

Diafásicas Diferencia entre linguagem formal e informal. 

Diatextuais Assinala sua restrição a um determinado gênero textual. 

Diatécnicas Linguagem técnica ou tecnoleto. 

Diafrequentes Em geral: raro, muito raro. 

Diaevaluativas Revela atitude do falante, por exemplo: pejorativo, eufemismo. 

Dianormativas Indica que o uso de certa acepção – ou lexema – é errado pela norma padrão. 

     Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Hausmann (1977, p. 112-143). 

 

 Em nossa proposta, nos atentaremos unicamente para a marca de uso diatécnica, pois 

nosso corpus não se refere ao léxico comum, mas sim ao especializado, em outras palavras, a 

uma linguagem técnica pertencente a uma área específica, a Linguística.  

 A definição é um dos pontos mais discutidos no âmbito (meta)lexicográfico, como 

mostram os estudos de Casares (1992), Rey-Debove (1971), Werner (1982), e outros. A esse 

respeito, Xavier (2010, p. 170) assevera que “A definição relaciona-se, portanto, com a 

equivalência entre o lema e a sua explanação, sendo que esta pode constituir-se por apenas 

uma palavra ou por um conjunto de palavras”. Devido à complexidade na seleção de uma 

paráfrase definidora, optamos por servir-nos unicamente do equivalente, que como aponta 

Welker (2004, p. 194), “O dicionário monolíngue geralmente oferece definições, ao passo que 

o bilíngue fornece sinônimos, mas na outra língua”. Assim, justificamos a ausência deste 

microparadigma em nosso glossário, estando presente apenas o equivalente na outra língua. À 

vista disso, alcançamos nosso escopo de propor um glossário representativo da área da 

Linguística, apresentando uma estrutura simples, mas suficiente, viabilizando a compreensão 

de nosso público-alvo. 

  O exemplo é definido no “Dicionário de Usos do Português” (DUP) (2002, apud 

WELKER, 2004, p. 150), como “frase ou trecho de frase que serve para exemplificar uma 

acepção ou uma construção sintática dos dicionários”. Por outro lado, há a abonação, que 

consiste em uma “Frase ou enunciado, extraído de um bom autor da língua, onde ocorre a 

palavra que está sendo definida e/ou exemplificada no dicionário”, tal como esclarece 

Biderman (1984, p. 135). Apesar de haver uma discussão acerca do uso destes termos para um 

mesmo elemento, pactuamos a ideia de que são distintos, concernindo à abonação o uso de 

frase ou enunciado encontrado em um texto autêntico, como livros, textos jornalísticos, 
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científicos, e outros, enquanto o exemplo é criado pelo lexicógrafo, ou coletado em entrevistas 

com a participação de utentes da língua.  

 Durante a coleta de dados, não solicitamos aos docentes a utilização do sinal/termo em 

uma frase, desta forma, optamos pela não inclusão da exemplificação em nossos verbetes, a 

qual teria que ser elaborada por nós e poderia não representar o uso concreto e real do lexema.  

 A ilustração é comumente utilizada em dicionários de LS, seja na Língua de Sinais 

Americana (ASL) (COSTELO, 2008), na Língua de Sinais de Moçambique (NGUNGA et al, 

2013) ou na Libras, em Capovilla, Raphael e Mauricio (2013) e Brandão (2011). No entanto, 

é necessário fazer uma distinção entre a ilustração em dicionários de LOs e de LS. Camargo 

(1998, p. 36) aponta que “Os dicionários, [...] atribuem à ilustração as funções de ornar ou 

elucidar o texto no qual – ou junto ao qual – ela aparece”.  

 Assim, a ilustração deve corresponder a uma representação razoavelmente fiel do 

significado do texto verbal, oferecendo ao consulente uma interpretação autêntica. Em nosso 

glossário, não será utilizada a ilustração como auxílio na compreensão do verbete, posto que 

o instrumento a ser apresentado por nós é destinado a um público especializado, e porque 

acomoda termos técnicos. Por ser um glossário especializado, formado por um conjunto de 

itens que expressam, em sua maioria, conceitos abstratos, torna-se inviável a utilização 

fidedigna de ilustrações, cuja utilização agregaria ao verbete, quase que unicamente, valor 

estético. 

 Em dicionários de LS, a ilustração é também utilizada com outra finalidade, para 

representar o equivalente do léxico da LO na LS. Por serem línguas de modalidade visual-

espacial, é impossível representar graficamente um sinal pelo alfabeto fonético das LOs, pois 

estes não levam em consideração os parâmetros das LS e sim os fones, elementos sonoros 

inerentes às LOs, e ausentes nas LS. Desta forma, os autores utilizam a ilustração em formato 

de imagens, desenhos ou fotos para viabilizar ao consulente comum a visualização do 

referente na LS. 

 Com a possibilidade de realizar a notação gráfica dos sinais/termos, levando em 

consideração os elementos fonológicos que os constituem, a representação do léxico da Libras 

por meio de ilustração, fotos ou imagens torna-se opcional. Em nosso glossário, a ilustração 

estará ausente, em razão de que acreditamos que a representação linguística da acepção do 

lema via sistema ELiS seja suficiente para a elucidação do significante na Libras, razão pela 

qual descartamos a utilização usual da ilustração dos lemas.  

 Apresentamos alguns dos elementos utilizados para a construção de um verbete, 

segundo Hausmann e Wiegand (1989), de forma a elencar aqueles que coadunam para a 
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consolidação de nosso objetivo. Dentre os elementos apresentados pelos referidos autores, 

destacamos a aplicação e a omissão em nossa microestrutura das seguintes informações no 

quadro a seguir: 

  

Quadro 2 – Elementos que comporão a microestrutura de nosso glossário, em consonância com Hausmann e 

Wiegand (1989). 

Elementos selecionados Elementos suprimidos 

Grafia Pronúncia 

Classe gramatical Acentuação 

Definição Flexão 

-- Etimologia 

-- Marca de uso 

-- Exemplos 

-- Sinônimos 

-- Antônimo 

-- Ilustração 

-- Símbolos de ordenação 

Fonte: Adaptado pelo autor, a partir de Hausman e Wiegand (1989, p. 341 apud WELKER, 2004, p. 108). 

 

 Devido ao fato de a Libras ser de modalidade visual-espacial, não foram aproveitados 

em nosso glossário elementos como: pronúncia, acentuação e flexão, pois estes não são 

intrínsecos à estrutura da Libras. Outros elementos como a etimologia, a marca de uso, os 

sinônimos, os antônimos e a remissão não serão elencados por julgarmos estes como 

secundários aos objetivos de nosso glossário e às necessidades de nosso público-alvo. O 

exemplo, apesar de muito importante para o auxílio na compreensão do verbete pelo 

consulente, não será incluso em nossa proposta, pois não é essencial para a apreensão do 

significado do verbete e porque também deveriam ser pesquisados em LP e traduzidos para a 

Libras, informação não solicitada aos participantes da pesquisa.  

 De acordo com a teoria apresentada, preliminarmente apontamos aqui os elementos a 

comporem a estrutura base da ficha lexicográfica que resultará em nossos verbetes: entrada, 

classe gramatical e definição em Libras-ELiS; equivalente em LP, classe gramatical e 

definição em LP. Desta forma, definimos neste capítulo uma parte considerável da nossa 

pesquisa, a tipologia de nossa obra e alguns dos elementos que constituirão nossos verbetes, 

pois alguns elementos foram adicionados após a análise dos dicionários de Libras, em 

consonância ao cotejo dessas obras junto ao modelo de ficha lexicográfica ou terminográfica 

de Faulstich (2010). 
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1.5 Apreciação de estudos lexicográficos e terminográficos da Libras 

 

 O primeiro trabalho que objetivou a organização de um repertório lexical da Libras de 

que se tem notícia é o de Flausino José da Costa Gama (1875), intitulado “A Iconographia dos 

Signaes dos Surdos-Mudos”. Entretanto, Sofiato (2005) argumenta que o trabalho é, na 

verdade, uma reprodução da obra de Pélissier (1856), pois apresenta a mesma quantidade de 

sinais e semelhanças na indexação semântica. Tobias Leite, no prefácio presente na obra de 

Gama (1875, p. 2), afirma que “Os pais, os professores primários, e todos os que se 

interessarem por esses infelizes, ficarão habilitados para os entender e se fazerem entender”. 

O juízo de valor compartilhado pela sociedade naquele momento é claramente inferido na 

citação anterior, em que os surdos eram classificados como doentes, em uma visão patológica, 

percebidos como incapazes e muitas vezes socialmente excluídos. Esta óptica não é mais 

compartilhada por pesquisadores, uma vez que, a partir de estudos, provou-se a maestria do 

sujeito surdo não apenas para o processo de ensino e aprendizagem, mas como cidadão ativo e 

produtivo na sociedade. 

 Desta maneira, podemos entender que a obra de Gama (1875) é essencialmente 

didática e não possui como objetivo principal o registro da língua, mas sim a criação de um 

material para pessoas ouvintes, que se interessem por aprender a Libras. O citado trabalho é 

organizado em ordem onomasiológica e traz os seguintes grupos semânticos: alimentos, 

objetos de mesa; bebidas e objetos de mesa; objetos para escrever; objetos de aula; 

individualidade e profissão; pássaros, peixes e insetos; adjetivos; adjetivos (qualidades 

morais); pronomes e os três tempos absolutos do indicativo; verbos; advérbios; preposições e 

conjunções. A seguir, demonstramos uma pequena parte do trabalho do autor:  

 

Figura 2 – Objetos para escrever. 

 
 Fonte: Gama (1875, p. 8). 

 

 Assim, além da tabela do alfabeto manual, a obra contém o total de trezentos e 

quarenta e dois (342) sinais distribuídos entre as quinze categorias apresentadas anteriormente. 
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Sua organização onomasiológica apresenta, inicialmente, como pode ser observado na figura 

anterior, a ilustração referente ao léxico na Libras e seu equivalente na LP. Após cada 

categoria, há uma descrição da realização dos sinais ali presentes, de forma a serem 

identificados pelo número que antecede o equivalente em LP, conforme a figura a seguir: 

 

 

 

Figura 3 – Descrição dos objetos “ardósia” e “caderno”, respectivamente. 

 
    Fonte: Gama (1875, p. 9). 

  

 A obra de Gama, apesar de não ser essencialmente lexicográfica, muito contribuiu 

para os estudos posteriores, pois nela é possível identificar elementos que ainda hoje estão 

presentes em dicionários de Libras, como o uso da ilustração para o referente na Libras e a 

descrição detalhada da realização do sinal.  

 Em 1969, o padre Eugênio Oates publicou o livro intitulado “Linguagem das mãos”, 

em ordem onomasiológica, com mil duzentos e cinquenta e oito sinais organizados nas 

seguintes categorias: verbos; substantivos, adjetivos e advérbios; preposições, pronomes e 

conjunções; cores; homem e família; alimentos e bebidas; animais; o mundo e a natureza; 

religião; tempo; regiões do mundo e alguns países; estados brasileiros, territórios federais e 

capitais; vestuários e acessórios; esportes e jogos recreativos; antônimos e números 

cardinais. O supracitado trabalho apresenta a seguinte estrutura: registro do sinal utilizando 

uma imagem, o equivalente em português e a descrição detalhada da realização do sinal. É 

possível perceber o mesmo padrão estrutural entre Gama (1975) e Oates (1969), 

diferenciando-se em sua organização categorial e pela quantidade de entradas. 

 Atualmente, podemos destacar alguns trabalhos lexicográficos voltados para a Libras, 

entre estes a coleção de Honora e Frizanco (2009, 2010, 2011) designada de “Livro Ilustrado 

de Língua Brasileira de Sinais”. Dividida em três volumes, está organizada por categorias 

semânticas em ordem onomasiológica e, apesar de não possuir em seu título o termo 

dicionário, pode ser entendida como tal, por ser esta uma obra que visou à compilação do 

léxico da Libras. Há, no corpo da obra, textos explicativos voltados para a história da 
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educação de surdos, o surdo na idade moderna, breve panorama das leis em vigência no 

Brasil, aspectos gramaticais da Libras, variação linguística, iconicidade, arbitrariedade, 

entre outros.  

 Após a apresentação dos textos externos
7

, é possível encontrar uma lista de 

palavras/sinais, arrolada por grupos semânticos e dentro de cada grupo foi utilizada a ordem 

alfabética da LP. Apesar disso, entendemos que a ilustração é a parte da cabeça do verbete, 

pois é anterior ao lexema em LP, mesmo que a nomenclatura esteja em ordem alfabética pelos 

lexemas em LP. Os três volumes acomodam o total de cem grupos semânticos, por exemplo: 

verbos, religião, profissão, informática, morte, verduras, calçados, documentos, casa, escola, 

e outros. É importante destacar que nos textos externos não há indicações precisas sobre a 

coleta do corpus.  

 Novamente, é perceptível a semelhança na estrutura desta obra ao compará-la à de 

Gama (1875), por apresentar a ilustração do sinal, o equivalente em LP e uma descrição 

detalhada do sinal, respectivamente. No trabalho de Honora e Frizanco (2009, 2010, 2011), a 

descrição do sinal é organizada a partir dos parâmetros da Libras, proporcionando ao 

consulente a compreensão em nível morfológico do signo linguístico em Libras. Além disso, 

utiliza a ilustração como auxílio na compreensão do verbete, elemento ausente nas duas obras 

de teor lexicográfico apresentadas anteriormente, e usufrui de uma organização mista, por ser 

onomasiológico e dentro de cada categoria possuir uma organização semasiológica da LP.   

 Destacamos também o trabalho de Flávia Brandão (2011) intitulado “Dicionário 

Ilustrado de Libras: língua brasileira de sinais” (DIL), que abarca o total de três mil duzentos 

e doze entradas, e a terceira edição da obra de Fernando César Capovilla, Walkiria Duarte 

Raphael e Aline Cristina L. Mauricio, designada de “Novo DEIT-Libras: Língua de Sinais 

Brasileira”
8
 e publicada em 2013. Esta última é a mais completa obra que visa à compilação 

da Libras, com o total de dez mil e duzentos e noventa e seis verbetes, incluindo variações 

regionais. Por serem estes dois dicionários os de maior fôlego e de maior utilização, são 

também os instrumentos selecionados para serem analisados nesta pesquisa, por isso, optamos 

por não nos aprofundarmos nesta seção em questões referentes à sua estrutura, pois uma 

análise minuciosa destes será evidenciada no capítulo III. 

                                                   
7  Neste trabalho, textos informativos precedentes ou posteriores aos verbetes, são denominados de “textos 

externos”, termo presente em Welker (2004, p. 78), referente a elementos como prefácio, introdução, certas 

curiosidades, entre outros. 
8 Uma nova versão foi publicada no fim de 2017, intitulada “Dicionário da Lingua de Sinais do Brasil: a Libras 

em suas mãos”, no entanto, o mesmo não foi analisado, devido ao fato de nossa pesquisa estar em reta final. 
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 Há outros trabalhos lexicográficos em formato digital, como o “Acessibilidade 

Brasil”
9
, organizado por diferentes especialisas, entre eles professores, engenheiros, arquitetos, 

jornalistas, e outros, e o “Glossário Libras”
10

, da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Estes apresentam uma modalidade diferenciada da proposta deste trabalho, razão pela qual os 

mesmos não forão analisados. Além disso, há trabalhos voltados para áreas específicas na 

Libras, conhecidos como dicionários ou glossários especializados ou terminológicos. Sobre 

eles, será apresentada, a seguir, uma singela explanação sobre a sua natureza e escopo. 

 Cada vez mais, estudiosos, em sua maioria terminólogos, observam que os termos 

especializados estão inseridos no léxico geral da comunidade, ou seja, em geral termos 

utilizados em áreas específicas são comumente utilizados pelos falantes no seu dia a dia. 

Conforme elucida Maciel (2001, p. 43), “[...] somente os termos básicos de grandes áreas 

científicas ou tecnológicas são incluídos em um dicionário de língua geral, isto é, somente os 

termos especializados mais representativos de uma área, ou mais importantes e mais 

divulgados”. No entanto, esta mesma autora apresenta que, ao analisarmos qualquer 

dicionário geral da língua, é possível perceber que este critério não é respeitado: “isso é 

facilmente explicável, porque as fronteiras entre a língua comum e a língua de especialidade 

se tornam cada vez mais tênues” (2001, p. 43).  

 É crescente o número de estudos voltados para a criação de obras terminológicas na 

Libras, como apresentado por Nascimento (2016, p. 57) “[...] os surdos, assim como os 

ouvintes, têm o direito de ter a linguagem especializada organizada, a fim de facilitar o 

aprendizado no âmbito escolar e de ter acesso ao entendimento das línguas com coerência”. 

Entretanto, diferente da LO portuguesa, é possível perceber na Libras uma maior variação 

entre sinais regionais, na área especializada ou não.  

 Podemos justificar este fato pela ausência de uma norma padrão em Libras, e pela falta 

de uma escrita convencionalmente fixada entre os falantes para a representação gráfica desta 

língua. Esta dissertação utiliza a escrita de sinais ELiS como forma de representação da Libras, 

o que, de certa forma, no futuro, pode ocasionar a padronização dos sinais/termos, pois 

compartilhamos a ideia de que 

 

Do ponto de vista da Terminologia, a perspectiva conceitual assume um 

papel relevante. Isso justifica-se uma vez que os fundamentos da TGT
11

 se 

estabelecem com base no propósito maior de padronizar o uso dos termos 

                                                   
9
 O glossário pode ser acessado no endereço: <www.acessibilidadebrasil.org.br/libras/>. 

10 O glossário pode ser acessado no endereço: < http://www.glossario.libras.ufsc.br/letraslibras>. 
11 Teoria Geral da Terminologia – TGT, baseada nas propostas de Eugen Wüster, engenheiro austríaco que 

escreveu a tese de Doutoramento, “Normalização Internacional na Técnica especialmente na Eletrotécnica”. 
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técnico-científicos, com forma de garantir a univocidade da comunicação 

entre especialistas, sobretudo no âmbito internacional. Desse modo, 

substancial é a transmissão, sem ambiguidades, dos conceitos científicos 
(KRIEGER, 2001, p. 24). 

 

 Por ter sido a Libras reconhecida como língua no ano 2002, é possível perceber uma 

crescente evolução no que se refere aos estudos lexicográficos e terminográficos voltados 

para esse idioma. Conforme Nascimento (2016, p. 57), “o objetivo de fixarem-se 

terminologias bilíngues é permitir que não só o estudante surdo, mas também os professores e 

intérpretes tenham acesso ao conhecimento científico em LS”.  

 Nascimento (2016, p. 58-59) apresenta publicações voltadas para repertórios 

terminológicos da Libras, como a dissertação de Messias Ramos Costa, defendida em 2012, 

intitulada “Proposta de modelo de enciclopédia visual bilíngue juvenil: Enciclolibras”. Há, 

neste trabalho, termos voltados para o corpo humano, tendo sido necessárias as criações dos 

sinais/termos correspondentes. Neste mesmo ano, Rejane Lourêdo Barros defendeu sua 

dissertação “Política linguística: a terminologia da Libras como veículo de cultura em 

concursos públicos”, contemplando especificamente sinais da área do Direito Administrativo, 

dispondo de sinais relacionados a concursos públicos.  

 Em 2013, Daniele Prometi Ribeiro defendeu o trabalho “Glossário bilíngue da língua 

portuguesa: criação de sinais de termos da música”, em que apresenta a criação e validação de 

sinais voltados para a área da música. Gláucio de Castro Júnior, em 2014, apresentou sua tese 

“projeto VarLibras”, em que cria um banco de dados voltado para as áreas da Biologia, Física, 

História, Matemática, Português e Química. Nele, é possível perceber a variação dos sinais, 

que foram catalogados em cinco regiões do Brasil. 

 Em 2015, Saulo Machado de Mello Sousa defendeu sua dissertação “Sinais Lexicais 

dos termos cinematográficos: a perspectiva da Língua de Sinais Brasileira no cinema”, na 

qual salienta os sinais relacionados à Cinematologia. Eduardo Felipe Felten, em 2016, 

defendeu sua dissertação intitulada “Glossário Sistêmico Bilíngue Português-Libras de termos 

da História do Brasil”. Neste mesmo ano, Cristiane Batista do Nascimento defendeu sua tese 

de doutorado “Terminologia em língua de sinais brasileira: proposta de glossário ilustrado 

semibilíngue do meio ambiente, em mídia digital”, na qual retrata a criação e validação de 

sinais relacionados ao meio ambiente; como produto, criou-se o Glossário Ilustrado do Meio 

Ambiente Libras/Português
12

. 

                                                   
12 O glossário pode ser acessado em: <glossariolibrasportugues.com.br>. 
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 Dentre os trabalhos apresentados, é possível perceber a utilização recorrente do termo 

bilíngue ou Libras-português, justificável pela Libras e a LP compartilharem o mesmo 

território. Além disso, estas obras vão de encontro à política bilíngue, visando à educação de 

surdos na modalidade sinalizada, com a Libras, e na modalidade escrita, com a LP. A presente 

pesquisa não objetiva a criação de um glossário unicamente em Libras sinalizada, mas em 

inserir sua modalidade escrita com o sistema ELiS, instrumento não utilizado em nenhum dos 

trabalhos mencionados anteriormente. Por isso, proporcionamos ao consulente a possibilidade 

de manusear o dicionário através dos elementos fonológicos de sua primeira língua – Libras – 

e não de sua segunda língua, a LP. 
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II A REPRESENTAÇÃO DAS LÍNGUAS DE SINAIS POR ESCRITO E O SISTEMA 

BRASILEIRO DE ESCRITA DAS LÍNGUAS DE SINAIS – ELiS 

 

 Neste capítulo, abordamos a possibilidade de se escrever em LS, discorremos sobre 

cinco escritas de sinais, revelando a intenção de se escrever nas referidas Línguas. Devido à 

escolha da ELiS como sistema de escrita para representar os sinais/termos em nosso glossário, 

realizamos uma explicação detalhada sobre: sua origem e estrutura, visografemas, categoria 

morfológica e ordem visográfica. 

 

2.1 A possibilidade de escrita das LS 

 

 Inúmeros autores já apontaram a importância da escrita para a sociedade, 

correspondendo aquela não apenas a uma representação da LO/sinalizada, mas sobretudo a 

uma forma de comunicação, que possibilita à língua uma característica duradoura, ausente na 

fala e/ou na sinalização, por serem estas momentâneas. A escrita é importante para preservar a 

língua e a cultura de uma comunidade, possibilitando o seu registro de forma a estar 

disponível a anos ou até mesmo a milhares de anos no futuro. A escrita para as LOs, assim 

como nas LS, surgiru posteriormente à fala/sinal, organizando graficamente o que era 

enunciado de forma oral/sinalizada pelos falantes. A primeira escrita para as LS de que se tem 

notícias é a de Bébian (1825). Hoje, há algumas escritas de sinais sendo utilizadas, no entanto, 

nenhuma é regulamentada por lei. 

  O fato de não haver uma regulamentação das escritas para as LS pode ser justificado 

pelas LS coexistirem juntamente com as LOs oficiais de um determinado país, por exemplo, a 

Libras e a LP, que dividem o mesmo espaço geográfico, o território brasileiro, como ocorre 

com o Inglês americano e a ASL. A Libras é reconhecida pela Lei 10.436/2002 como língua 

das comunidades surdas brasileiras, mas na escrita, a língua a ser utilizada é a língua 

portuguesa. No entanto, a necessidade e o desejo de se escrever em LS, nesse caso a Libras, 

ocorrem já há algum tempo.  

 Conforme Oviedo (2009), o primeiro trabalho documentado voltado para a 

representação escrita das LS é o de Roch Ambroise Auguste Bébian (1825), intitulado “”, 

para a Língua de Sinais Francesa. Neste trabalho, Bébian apresenta cinco parâmetros das LS: 

forma e orientação de mão, equivalente hoje ao parâmetro de configuração da mão e 

orientação da palma; movimento; lugar, equivalente ao ponto de articulação e as expressões 
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faciais. Desta forma, podemos apontar que o autor apresenta os cinco parâmetros das LS, mas 

une os dois primeiros, representando-os por um único símbolo gráfico. 

 

Figura 4 – Capa do livro de Bébian (1825). 

 
    Fonte: Wanderley (2015, p. 37). 

  

 Ao identificar os parâmetros das LS, Bébian cria sua proposta de escrita e a organiza 

de forma sequencial e linear da esquerda para a direita, na seguinte ordem: 

 

Forma e orientação da Mão  Movimento  Locação  Expressões Faciais 

 

 Além dos símbolos gráficos, a proposta de Bébian utiliza recursos para adicionar 

informações detalhadas à palavra/sinal. Aguiar e Chaibue (2015, p. 10) apontam que “há os 

chamados acentos, que dão uma informação a mais a um determinado grupo de componentes, 

como a variação do movimento (repetição, ritmo...), ou uma especificação do lugar (acima da 

cabeça, ao lado...)”. Entendemos que estes recursos equivalem aos diacríticos presentes em 

diversos sistemas de escrita, tornando esta proposta de escrita, apesar de inicial, bem 

planejada. 

 Em 1965, Willian Stokoe publica a obra “A dictionary of American sign language on 

linguistic principles”, com o objetivo de representar a ASL na sua modalidade escrita. Cria 

um sistema de notação, todavia, este não possui o objetivo de ser utilizado socialmente, mas 

unicamente para a representação da ASL e organização do léxico em seu dicionário, como 
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complementa Stumpf (2008, p. 24), “O sistema criado por Stokoe não tinha o objetivo de 

servir para o uso comum dos surdos, mas sim de atender a uma necessidade particular dele, 

que era estudar as línguas de sinais, nesse aspecto seus estudos são referenciais para alguns 

pesquisadores das línguas de sinais”. 

 

Figura 5 – Capa do livro de Stokoe (1965). 

 
        Fonte: Stokoe (1965). 

  

 Seu sistema é composto pela organização dos parâmetros das LS, contudo, este autor 

não considera a obra de Bébian como sua antecessora, conforme explica Oviedo: 

 

Stokoe conhecia o trabalho de Bébian, ao qual se referiu em seu livro em 

1960 como uma “engenhosa tentativa de desenhar um sistema de escrita para 

a língua de sinais natural” (Stokoe, 1993 [1960], p. 12-13), mas parece não 
considerar de imediato a mimographie antecedente para o desenvolvimento 

de seu sistema (OVIEDO, 2009, p. 296-296, tradução nossa)
13

. 

 

 Stokoe é conhecido como o pai da Linguística das LS, por apresentar justificativas 

conclusivas de que estas línguas possuem o mesmo status linguístico que as LO. Entretanto, 

no que se refere à escrita de sinais, não podemos desconsiderar o trabalho inaugural de Bébian, 

atribuindo a este o prestígio que merece. 

 Em 1996, François Xavier Neves, levando em consideração a proposta de Stokoe 

(1965), propõe um sistema de escrita mais completo do que o deste. Este sistema tem por 

objetivo possibilitar a numeração e uma elaboração de sinais para a informática. É realizada 

                                                   
13

 No original, “Stokoe conocía el trabajo de Bébian, al cual se refirío em su libro de 1960 como um “ingenioso 

intento de diseñar um sistema de escritura para la lengua de señas natural” (Stokoe, 1993 [1960], p. 12-13), pero 

no parece considerar la mimographie como antecedente in mediato para el desarrollo de su sistema”.  

 



54 

na vertical de cima para baixo, levando em consideração os seguintes parâmetros: 

configuração, locação, orientação e ação. Em relação à estrutura dos sinais, Aguiar e Chaibue 

(2015, p. 13), acrescentam: “quando o sinal é monomanual (feito apenas com uma das mãos), 

ele é escrito em apenas uma coluna. Quando é bimanual (feito com as duas mãos), ele é 

escrito em duas colunas”.  

 Em 1987, foi desenvolvido na Alemanha o “Hamburg Sign Notation System – 

HamNoSys”, criado por Prillwitz e seus colaboradores (1987). Assim como o sistema de 

Neves (1996), o HamNoSys tem raízes na proposta de Stokoe, levando em consideração os 

parâmetros por ele apresentados. É um sistema de transcrição fonética que contém em torno 

de duzentos símbolos, incluindo este características icônicas que facilitam a compreensão 

pelo usuário. Em relação à sua estrutura, Aguiar e Chaibue explicam: 

 

Para sinais monomanuais o sistema descreve a postura inicial do sinalizador 

(características não manuais, formato e orientação de mãos e locação) 

adicionando a mudança de ação desta postura em sequência ou em paralelo. 
Para sinais bimanuais, a notação para postura inicial é precedida por um 

operador simétrico que define como a mão dominante, a não ser que seja 

especificada de outra forma. (AGUIAR; CHAIBUE, 2015, p. 14) 

 

 Algumas destas escritas não são utilizadas, como o sistema de Stokoe, mas serviram 

de base para a criação de outras, como o sistema ELiS (1995) e o HamNoSys (1987) que tem 

como base a proposta de Stokoe (1965).  Com exceção do HamNoSys, que é atual, no entanto, 

utilizado com maior ênfase em seu país de criação, a Alemanha, não ocorrendo no Brasil 

registros de seu uso. Por sua vez, Valérie Sutton, professora de balé, desenvolveu o 

DanceWriting, sistema de notação para o registro gráfico de passos de dança. Em 1974, 

pesquisadores da Universidade de Conpenhagen convidaram Sutton para desenvolver um 

sistema adaptado para a escrita de LS, surgindo o SignWriting. Em 1996, o professor Antônio 

Carlos da Rocha Costa dá inicio aos seus estudos computacionais orientados para a LS e a 

cultura surda, e utiliza o sistema. Uma de suas alunas, Stumpf, principia o ensino desta escrita 

para alunos surdos no estado do Rio Grande do Sul em 1997, sendo esta hoje a maior difusora 

do sistema SignWriting em nosso país, conforme apresentam Aguiar e Chaibue (2015). 

 Por ser o SignWriting “alfabético”, é possível representar qualquer LS, realizando as 

devidas adaptações, e Stumpf realizou estas adaptações possibilitando sua utilização para a 

escrita da Libras, no entanto, não a consideramos econômica e alfabética. Wanderley explica 

a estrutura desta escrita, composta por doze categorias:  
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1) orientação e posições de mãos, 2) tipos de contato, 3) configuração de 

mãos, 4) movimento de dedos, 5) movimento de braço e apontação 

(retos, curvos, flexão-rotação, circulares), 6) expressões faciais, 7) 
localização de símbolos da cabeça, 8) movimentos de cabeça, 9) 

orientação de olhar, 10) movimento de corpo, 11) símbolos de pontuação, 

12) dinâmicas de movimentos (WANDERLEY, 2015, p. 44). 

 

 Este sistema, no entanto, não possui uma característica base presente nos sistemas de 

escrita, a economia, em razão de o SignWriting acomodar mais de novecentos  símbolos 

gráficos, distribuídos entre os cinco parâmetros da Libras. A título de ilustração, selecionamos 

o parâmetro CM, tencionando elucidar a numerosa quantidade de caracteres presentes neste 

grupo. Este parâmetro é divido em mãos: circular, aberta, fechada e curva, e em cada um 

destes subgrupos há um símbolo que representa as diferentes posições e combinações de 

dedos, como pode ser observado a seguir: 

 

Figura 6 – Possíveis combinações da CM do subgrupo dedos: indicador – sistema SignWriting. 

 
         Fonte: Organizado pelo autor, com base em Barbosa (2017, p. 94). 

 

Figura 7 – Possíveis combinações da CM do subgrupo dedos: indicador e médio – sistema SignWriting. 

 
         Fonte: organizado pelo autor com base em Barbosa (2017, p. 94). 

 

Figura 8 – Possíveis combinações da CM do subgrupo dedos: polegar, indicador e médio – sistema SignWriting. 

  
         Fonte: organizado pelo autor com base em Barbosa (2017, p. 94). 
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Figura 9 – Possíveis combinações da CM do subgrupo dedos: quatro dedos – sistema SignWriting. 

 
 Fonte: organizado pelo autor com base em Barbosa (2017, p. 95). 

 

Figura 10 – Possíveis combinações da CM do subgrupo dedos: cinco dedos – SignWriting. 

 
 Fonte: organizado pelo autor com base em Barbosa (2017, p. 95). 

 
Figura 11 – Possíveis combinações da CM do subgrupo dedos: mínimo – sistema SignWriting. 

 
 Fonte: organizado pelo autor com base em Barbosa (2017, p. 95). 

 

Figura 12 – Possíveis combinações da CM do subgrupo dedos: anular – sistema SignWriting. 

 
 Fonte: organizado pelo autor com base em Barbosa (2017, p. 95). 

 

Figura 13 – Possíveis combinações da CM do subgrupo dedos: médio – sistema SignWriting. 

 
 Fonte: organizado pelo autor com base em Barbosa (2017, p. 95). 
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Figura 14 – Possíveis combinações da CM do subgrupo dedos: indicador e polegar – sistema SignWriting. 

 
 Fonte: organizado pelo autor com base em Barbosa (2017, p. 96). 

 

Figura 15 – Possíveis combinações da CM do subgrupo dedos: polegar – sistema SignWriting. 

 
 Fonte: organizado pelo autor com base em Barbosa (2017, p. 96). 

 

 Com base nas figuras apresentadas, somamos o total de cento e quatorze símbolos 

gráficos para o grupo CM, sendo este um número exaustivo para um único parâmetro, isso 

porque todas estão com a palma para a médial, se multiplicar pelas pessibilidades de OP, este 

número aumentará consideravelmente. A ELiS faz uso de apenas dez símbolos gráficos, neste 

mesmo grupo de CM e a partir destes, é facultada a representação de qualquer CM em 

qualquer LS.  

 Outro ponto a ser discutido é o caráter fonológico do sistema SignWriting, uma vez 

que, conforme Valli e Lucas (2000, p. 19 apud COSTA, 2012, p. 31), “Sabemos que um dos 

traços que torna a linguagem [humana] única é que os símbolos que compõem a língua podem 

ser divididos em partes menores. A fonologia é o estudo das menores unidades contrastivas da 

língua”. Dessa forma, já tendo sido comprovada a existência de unidades mínimas para as LS, 

ou seja, os fonemas, julgamos importante que cada elemento distintivo seja representado por 

distintos símbolos gráficos, por pertencerem a diferentes fonemas, correspondendo assim a 

elementos fonológicos díspares. 

 No SignWriting, em alguns sinais, os diferentes fonemas não são representados cada 

qual com seu símbolo, mas sim, percebe-se um único caractere evidenciando dois ou mais 

fonemas, como pode ser observado a seguir: 

 

Figura 16 – Sinais “prazer”, “trabalhar” e “procurar para fotografar” – SignWriting. 

               
          Fonte: Barbosa (2017, p. 123). 
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 Como mencionado, o sistema faz uso dos cinco parâmetros das LS, conquanto, se 

levarmos em consideração a natureza do alfabeto, como aponta Higounet (2003, p. 59) “[...] 

um sistema de sinais que exprimem os sons elementares da linguagem” e a função da escrita 

alfabética, “Na escrita alfabética, os grafemas têm como referência fonológica, em princípio, 

fonemas únicos [...]”, Dubois et al (2006, p. 33), podemos observar que nem todos os 

grafemas e fonemas estão presentes na escrita elucidade anteriormente em SignWriting. 

Assim, é possível observar na primeira figura a presença de dois símbolos, de modo que a CM, 

OP e PA estão representados por um único sinal gráfico, e posteriormente o M, que é 

representado por um símbolo próprio. Esta mesma composição se dá nos demais sinais, 

apresentando apenas dois símbolos gráficos, para representar quatro fonemas na Libras. 

 Pelos dois motivos apresentados e exemplificados, sendo eles: a quantidade profusa de 

símbolos e por não coadunar com a concepção fonológica e alfabética atribuída ao 

SignWriting, este trabalho utiliza a ELiS que, por ser econômica, fonológica e alfabética, é a 

que julgamos melhor representar a Libras, sendo também um modo de valorizar uma 

produção simples e funcional, criada em nosso país. 

 

2.2 Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de Sinais – ELiS 

 

 Como apresentado em nossa introdução, este trabalho objetiva a criação das bases 

linguísticas e lexicográficas para a construção de um glossário em Libras. Diferentemente do 

corriqueiro, este glossário fará uso da Libras em sua modalidade escrita através do sistema 

ELiS. Por este motivo, dedicamos este subcapítulo à sua apresentação. Por ser este um 

sistema de escrita ainda em vias de divulgação e aceitação, junto à apresentação, expomos o 

modo de escrita e sua utilização, objetivando auxiliar os leitores a compreenderem o 

funcionamento deste sistema e seu manuseio em nosso glossário.  

 A ELiS, é o sistema brasileiro de notação idealizado para representar as LS em sua 

modalidade escrita. Foi criado pela linguista Mariângela Estelita Barros (1998) em sua 

dissertação de mestrado defendida na UFG, intitulada “Proposta de escrita das línguas de 

Sinais”. Nesta fase, a ELiS se chamava AlfaSig, sendo rebatizada posteriormente como 

QuiroSig e depois de ScripSig. No entanto, explica Barros:  

 

Esses três nomes com Sig, apesar de etimologicamente coerentes, não 

soavam bem nem a mim, nem a quem eu os enunciava [...]. Então, 
simplifiquei tudo, abandonei o grego e o latim e fiquei apenas com o 

português para criar a sigla ELiS – Escrita das Línguas de Sinais, sendo que 
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o “i” minúsculo só entrou para compor o padrão silábico do português, 

facilitando sua pronúncia (BARROS, 2015, p. 18). 

 

 Em 2008, em sua tese de doutorado, a autora defende o trabalho “ELiS – Escrita das 

Línguas de Sinais: proposta teórica e verificação prática”. Ratifica neste trabalho o uso 

eficiente da ELiS, no que se refere à representação da Libras em sua modalidade escrita. Este 

sistema possui forte influência do sistema de Stokoe (1965), por ser linear, alfabético e 

econômico. No entanto, diferentemente do sistema de Stokoe (1965), a ELiS foi desenvolvida 

para uso social. Por ser alfabética, a ELiS representa os elementos fonológicos das LS em 

símbolos distintos, a saber, os elementos distintivos presentes nos parâmetros apresentados 

por Bébian (1925) e Stokoe (1965). Com o passar dos anos, os parâmetros tiveram algumas 

modificações em sua nomenclatura, indicados usualmente como apresentados por Quadros e 

Karnopp (2004) de: Configuração de Mão (CM), Ponto de Articulação (PA), Movimento (M), 

Orientação da Palma (OP) e Expressões não Manuais e/ou Faciais (ENM). A seguir, 

apresentaremos os elementos que compõem o alfabeto da ELiS.  

 As letras da ELiS são denominadas por Barros (2015, p. 21) de visografemas por 

serem “formas gráficas que representam elementos visuais, os quais compõem as línguas de 

sinais”. Por possibilitar a representação dos elementos constitutivos dos sinais, é possível 

utilizar a ELiS para a representação de qualquer LS. Fernandes (2015), em seu livro intitulado 

“ELiS – Internacionalização da Escrita das Línguas de Sinais”, verifica sua viabilidade em 

outras vinte línguas de sinais e comprova a sua eficácia nesse sentido. 

 A ELiS é composta por noventa e cinco visografemas, que se dividem em quatro 

grupos, sendo eles: Configuração de dedos (CD), Orientação da palma (OP), Ponto de 

articulação (PA) e Movimento (M). Por possuírem algumas especificidades, destacamos aqui 

os grupos de CD e de M. O grupo CD, por ser criado exclusivamente para o sistema ELiS, é 

uma adaptação do parâmetro CM, e trata-se da representação detalhada da posição dos dedos, 

possibilitando ao sistema ser mais econômico, uma vez que, ao levar em consideração o 

parâmetro CM, seria necessária a criação de um visografema para cada uma das sessenta e 

uma (61) Configurações de Mão (CMs) na Libras, como pode ser visto a seguir:  
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Figura 17 – Tabela de CMs da Libras. 

 
             Fonte: Elaborada por Pimenta e Quadros (2006, p. 73). 

 

 Além disso, os traços distintivos pertencentes ao grupo de CM variam de autor para 

autor na Libras, pois Pimenta e Quadros (2006) apresentam sessenta e uma (61) CMs, ao 

passo que Nascimento (2009) indica a seguinte tabela: 

 
Quadro 3 – CMs da Libras segundo Nascimento (2009, p. 176-183). 
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      Fonte: Elaborado pelo autor com base em Nascimento (2009, p. 176-183). 

  

 Como pode ser observado, Nascimento (2009) organiza as CMs em dez grupos, 

perfazendo o total de setenta e cinco. Esta proposta leva em consideração os alofones 

presentes neste parâmetro, por exemplo, as CMs 57 e 58, que se diferenciam unicamente pelo 

relachamento dos demais dedos. Interessante observar que esta variação não está presente na 

tabela apresentada por Pimenta e Quadros (2006). A seguir expomos a tabela de CMs 

proposta por Brito (1995): 
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Quadro 4 – CMs da Libras proposta por Brito (1995, p. 20). 

 
             Fonte: Costa (2012, p. 42). 

 

 A proposta de organização das CMs apresentada por Brito (1995) abriga o total de 

quarenta e um (41) elementos distintivos. Entretanto, Costa (2012, p. 42) sugere a 

possibilidade de, durante a pesquisa, algumas das principais capitais do Brasil não terem sido 

contempladas, ocasionando a não representação da totalidade das CMs da Libras. 

   Destarte, além de as CMs variarem, de pesquisador para pesquisador, dentro uma 

mesma LS, como demonstrado, estas se diversificam também de LS para LS. Para elucidar 

este fenômeno, expomos a tabelas de alfabeto datilológico da LS do Brasil, França, Inglaterra 

e México, que apesar de não conterem todas as CMs destas línguas, apresentam uma 

quantidade significativa delas. Vale lembrar que, o alfabeto datilológico representa também 

algumas das CMs, sendo este um recurso representativo do alfabeto gráfico da LO, dispondo, 

portanto, cada LS de seu próprio alfabeto datilológico, como pode ser observado a seguir. 
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Figura 18 – Alfabeto datilológico de diferentes LS. 

 
             Fonte: Pimenta e Quadros (2006, p. 64). 

 

 Como pode ser observado na figura acima, há diferenças significativas entre o alfabeto 

datilológico de diferentes países e, por conseguinte, de diferentes LS. Entre estas distinções, 

apontamos a sinalização do alfabeto datilológico monomanual ou bimanual, assim como a 

presença ou ausência de determinados grafemas em um ou em outro alfabeto datilológico, 

como a letra “Ç”, presente na Libras e ausente na LSB, LSF e Língua de Sinais Mexicana, ou 

o “RR” presente na mexicana e ausente nas outras. Apesar de haver muitas variações e 

inconsistências teóricas, a ELiS é suficiente para representar qualquer uma delas.  

 Outro grupo da ELiS a ser destacado é o de M, que incorpora em um subgrupo 

algumas das ENM, pois: 
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Muitas expressões não manuais não são representadas na ELiS por 
considerarmos que: a) são intrínsecas ao sinal, como o movimento de olhos 

que acompanham o uso de pronomes pessoais ou demonstrativos; b) são  

previsíveis pela sintaxe, como alguns movimentos de cabeça e sobrancelha 
em algumas frases subordinadas e em frases interrogativas, em que os 

próprios sinais de pontuação levam o leitor a realizá-los; c) são dadas pelo 

contexto de leitura, como o girar de tronco para marcar o turno de 

interlocutores (BARROS, 2015, p. 22). 

 

 Apresentamos a seguir os visografemas da ELiS, organizados em seus grupos. Como 

apresentado anteriormente, o grupo de CD é composto por dez (10) visografemas, e este se 

divide em dois subgrupos, sendo eles, dedo polegar e demais dedos, como no quadro a seguir: 

 

Quadro 5 – Visografemas de Configuração de Dedos. 

Dedo polegar Demais dedos 

q Fechado q Fechado 

w Na palma u Muito curvo 

e Curvo o Curvo 

r Três D s Inclinado 

t Horizontal g Estendido 

t Vertical -- 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Barros (2015). 

 

 O grupo de OP é composto por seis (6) visografemas, sendo este o único grupo que 

não possui subgrupos, conforme se observa no quadro abaixo: 

 

Quadro 6 – Visografemas de orientação da Palma. 

l Palma para frente 

z Palma para medial 

c Palma para cima 

ç Palma para trás 

x Palma para distal 

v Palma para baixo 
              Fonte: Elaborado pelo autor com base em Barros (2015). 

 

 O grupo de PA é composto por trinta e cinco (35) visografemas e está dividido em 

quatro subgrupos: cabeça, com quinze (15) visografemas; tronco, com cinco (5); membros, 

com oito (8); e mão, com sete (7) visografemas, sendo eles: 

 

 

 

 



66 

Quadro 7 – Visografemas de Ponto de Articulação. 

Cabeça Tronco Membros Mão 

Q Cabeça H Pescoço \ Braço inteiro @ Palma da mão 

W Acima da cabeça J Espaço neutro Z Ombro # Dorso da mão 

E Lateral da cabeça K Tórax X Axila $ Dedos 

R Orelhas L Lateral do corpo C Braço % Lateral dos dedos 

T Testa Ç Abdômen V Cotovelo & Intervalo dos dedos 

Y Sobrancelha -- B Antebraço * Articulação dos dedos 

U Olho -- N Pulso _ Ponta dos dedos 

I Maça do rosto -- M Pernas -- 

O Nariz -- -- -- 

P Buço -- -- -- 

A Boca -- -- -- 

S Dentes -- -- -- 

D Bochecha -- -- -- 

F Queixo -- -- -- 

G Abaixo do queixo -- -- -- 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Barros (2015). 

 

 O grupo de M é composto por quarenta e quatro (44) visografemas e está dividido em 

três subgrupos, conforme aponta Barros (2015, p. 22). Inicialmente é possível encontrá-los 

por: movimento de braço, de dedo e punho e sem as mãos. Entretanto, em Barros (2017, p. 

206) estas nomenclaturas foram substituídas por: braço e punho
14

, mão e expressões não-

manuais. Propiciando estas novas denominações uma melhor definição aos elementos 

presentes em cada subgrupo, como mostra quadro a seguir: 

 

Quadro 8 – Visografemas de Movimento. 

Braço Mão Expressões não-manuais 

à Para frente û Abrir a mão Í Negação com a cabeça 

á Para trás ü Fechar a mão Î Afirmação com a cabeça 

â Para frente e para trás À Abrir e fechar a mão Ï Língua na bochecha 

ã Para cima Á Flex. dedos na 1ª articulação Ò Língua para fora 

ä Para baixo Â Flex. dedos na 2ª articulação Ó Corrente de ar 

è Para cima e para baixo Ã Unir e separar os dedos Ô Vibração dos lábios 

é Para a direita Ä Tamborilar os dedos Õ Mov. Lateral do queixo 

ê Para a esquerda È Friccionar de dedos Ö Murchar bochechas 

ë Para a dir. e para a esq. É Dobrar o punho Ù Inflar bochechas 

ì Para o meio Ê Mover o punho lateralmente Ú Boca aberta 

í Para fora Ë Girar o punho Û Piscar os olhos 

î Para cima e dir. Ì Girar o antebraço Ü Girar o tronco 

ï Para cima e esq. -- -- 

ò Para baixo e dir. -- -- 

ó Para baixo e esq. -- -- 

ô Arco -- -- 

õ Flexão/extensão do braço -- -- 

                                                   
14 Por ser a ELiS um sistema novo, novas reformulações terminólogicas estão sendo realizadas, em conversa 

com a criadora do sistema, no momento da qualificação deste trabalho, o subgrupo braço e punho ganha uma 

nova nomeação, definida unicamente como braço. 
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ö Circular vertical -- -- 

ù Circular horizontal -- -- 

ú Circular frontal -- -- 

 Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Barros (2015). 

 

 Como qualquer sistema de escrita, para escrever e ler em ELiS, é necessário aprender 

seu alfabeto e conhecer o funcionamento dos noventa e cinco (95) visografemas. Além disso, 

por ser um sistema linear, deve-se respeitar sua estrutura base, na seguinte disposição: CD, 

OP, PA e M. Logo, é possível escrever qualquer sinal da Libras ou de qualquer outra LS 

utilizando-se a ELiS. Concebamos como exemplo o sinal eozTüm (aprender), onde „eo’ é a 

configuração de dedos (todos curvos), „z’ a orientação da palma (para a medial), „T’ o ponto 

de articulação (testa), „ü’ o movimento (fechar) e o diacrítico de repetição „m‟. Há, ainda, 

outras regras no sistema ELiS, que possibilitam a combinação de seus elementos, que Barros 

(2015, p. 82) denomina de “regras grafotáticas”. 

 Destacamos aqui o uso de diacríticos, sendo estes “[...] um signo gráfico adjunto a um 

grafema simples do alfabeto, a fim de transcrever um fonema diferente daquele que transcreve 

esse grafema” Dubois et al (2006, p. 181). Na ELiS, há símbolos gráficos criados unicamente 

com valor de diacrítico e o uso de alguns visografemas que em determinadas posições deixam 

de ter seu valor como visografemas e se tornam diacríticos. 

 Passamos agora a apresentar os diacríticos de acordo com os grupos da ELiS, ou seja, 

na ordem básica de sua escrita. O primeiro grupo, CD, é composto por quatro tipos de 

diacríticos: orientação do eixo da palma; união de dedos; contato com o polegar e movimento. 

 Os diacríticos referentes à orientação do eixo da palma são representados por quase 

todos os símbolos que designam a orientação da palma, sendo eles: „l, ç, z, x, e v’, 

estando ausente apenas o visografema “c”, entretanto, são escritos em tamanho menor, à 

direita e acima do visografema a ser detalhado. De acordo com Barros (2015, p. 86), este 

diacrítico representa “[...] uma linha imaginária que atravessa a palma longitudinalmente e 

define a orientação da articulação metacarpofalangeana (que une os dedos à palma)”. Isto 

posto, analisemos os seguintes exemplos, tendo como foco o grupo de CD: 

 

  qgqçJ (numeral 1)                   qgqvçJ (aqui) 

 

 É possível perceber que, apesar de apresentarem os mesmos visografemas, a utilização 

do diacrítico orientação do eixo da palma modifica completamente o sinal. Sem o diacrítico, 

o sinal realizado permanece com o eixo da palma voltado para cima, indicando o numeral um 
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(1). Com o uso do diacrítico “v”, que indica, neste caso, o apontamento para baixo, passa a 

representar o sinal „aqui‟. Este diacrítico pode ser encontrado da mesma forma, na 

representação das letras „q¬qv’ (M), „q¢qv’ (N), „wgsql’ (P) e „ygqv’ (Q) do alfabeto datilológico da 

Libras, que utiliza para a sua descrição apenas o grupo de CD. 

 Outro diacrítico presente neste grupo é o de união de dedos, representado por um traço 

(-) que corta os visografemas de demais dedos a estarem unidos. Destarte, a CD „eo‟ se 

diferencia da „ep‟ pela união lateral dos demais dedos. Para a união do polegar com os demais 

dedos, temos o diacrítico de contato com o polegar, sendo representado por um ponto (.) 

acima do visografema que representa o dedo que fará o contato. Assim, a CD „eo‟ se 

diferencia da „ea‟, representando esta a letra „O‟ e aquela uma das formas flexionada 

semelhantes ao „C‟, do alfabeto gráfico da LP.  

 Os diacríticos de movimento utilizam os mesmos símbolos gráficos do grupo de M, no 

entanto, são escritos em tamanho menor, à direita e acima do elemento a ser detalhado. Este 

diacrítico, neste grupo, é utilizado unicamente para a representação do alfabeto datilológico, 

por utilizar na grafia deste alfabeto apenas o grupo de CD, não representando uma palavra, 

mas uma letra, tomada como empréstimo do alfabeto latino, em nosso caso, da LP e é apenas 

nas letras que possuem movimento, sendo elas: „epÌ‟ (Ç), „wgsqÌ‟ (H), „qqqqgË‟ (J), „wgsqã‟ (K), 

„qgggqã‟ (W), „qoqä‟ (X), „tqqqgÉ‟ (Y) e „qgqëä‟ (Z). 

 O grupo de OP é o único que não possui diacríticos. Por este motivo, passemos para o 

grupo seguinte, o de PA. O grupo de PA possui o total de quatro tipos diferentes de diacríticos: 

i) o de contato que se divide em contínuo (__), podendo ser encontrado como toque „qgqçOám‟ 

(intimidade) ou deslize „tqlDà‟ (mulher), intermitente duplo (_ _), portando dois toques, de 

modo a ser interpretado como toque inicial e toque final, „tgsgzçKé‟ (saúde); ii) o 

intermitente indefinido (_ _ _), que apresenta três ou mais toques, no entanto, sua quantidade 

não é importante para a formação do sinal „eagzKú‟ (classificador de bolinhas, utilizado 

para roupas com bolinhas ou como as pintas presentes na pele das onças pintadas); iii) o 

diacrítico de localidade, que indica o lado direito (>), „qgqzO>êm‟ (bolacha), lado esquerdo (<), 

„thzcK<ám‟ (amigo) e atrás (§), „eovlL§à‟ (boliche); e iv) o de dedo, que determina 

qual dos dedos realiza contato, quando este não é predefinido pelo formato de mão, 

reproduzidos na seguinte ordem, (1) polegar, (2) indicador, (3) médio, (4) anular e (5) mínimo, 

„qggqvx@_3Ì‟ (compasso).  

 É comum a utilização de apenas um visografema em cada grupo, no entanto, há sinais 

que possuem mais de um PA simultâneo; nestes casos, o segundo PA será escrito em tamanho 
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menor, à direita e acima do primeiro visografema de PA, como em PA
PA

, que será escrito em 

tamanho normal, „tgqzOT‟ (latim). 

 O grupo de Movimento, assim como o grupo de CD e PA, possui quatro diferentes 

tipos de diacríticos: a) repetição (m), indicando que o movimento deve ser realizado mais de 

uma vez, como em „wgzFám‟ (conhecer); b) alternância (n), evidenciando a produção do 

movimento alternado entre as mãos, ou seja, apesar de desempenhar o mesmo movimento, 

enquanto uma das mãos se movimenta em um sentido a outra vai no sentido oposto, a 

exemplo de „/thçQân‟ (psicologia); c) movimento de dedo, com o mesmo raciocínio do 

diacrítico de dedo do grupo de PA, no entanto, ao invés de indicar contato, aqui indicará qual 

dos dedos realizará o movimento „klJû5‟ (se); e d) o diacrítico de movimento simultâneo, 

(M
M

), retratando a mesma lógica do diacrítico de PA simultâneo, porém, como o grupo de M, 

em que há a ocorrência de dois M simultâneos, como em „qggqlzJàÊm‟ (sempre).  

 Além dos diacríticos, há os sinais de pontuação, dentre os quais destacam-se: a) os que 

foram aproveitados dos sistemas de escrita oral, como vírgula (,), interrogação (?), 

exclamação (!), aspas (”) e parêntese (()); b) aqueles que sofreram pequenas adaptações em 

seus símbolos, mas que possuem o mesmo valor funcional, tais como ponto final (.) e dois 

pontos (:); e c) os símbolos que sofreram modificações em seu valor semântico, como o 

apóstrofo („), utilizado em sinais monomanuais, indica que o mesmo é realizado pela mão não 

dominante, o hífen (-), que especifica a ausência de movimento em uma das mãos, o colchete 

([])
15

 que é posicionado de modo a envolver o diacrítico de repetição [m], indicando a repetição 

de todo o sinal, e não apenas do movimento e o sinal de conclusão (b)
16

, utilizado em sinais 

compostos, uma vez que, conforme Barros (2015, p. 92), “é utilizado entre dois sinais escritos 

para indicar que o sinal é composto, seja por possuir mais de uma sílaba, ou por ser formado 

por justaposição de dois ou mais sinais”; e d) as duas barras (/) criada exclusivamente para a 

ELiS, aplicadas em sinais bimanuais simétricos ou quase simétricos, os quais determinam a 

utilização de alguns e/ou todos os visografemas similares em ambas as mãos. 

 Nesta seção, apresentamos os diacríticos e símbolos de pontuação presentes nos 

diferentes grupos de formação da palavra/sinal, ou na escrita de uma sentença, demonstrando 

como eles propiciam a economia de visografemas. Por conseguinte, reafirmamos aqui nossa 

escolha pelo sistema ELiS, devido à sua economia, praticidade e representação funcional para 

                                                   
15 O diacrítico de repetição do sinal ([]), foi criado por Barros durante sua pesquisa de pós-doutorado (2016), no 

entanto, não houve publicações referentes ao mesmo. Contudo, concernimos à autora o mérito sobre criação do 

mesmo. 
16 O sinal “b” é utilizado na Matemática, indicando conclusão, escrito antes de uma conclusão lógica. 
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a Libras. Em nosso glossário, serão encontrados diferentes tipos de palavras/termos, 

concedendo estruturas diferenciadas às nossas entradas. Por este motivo, serão apresentadas a 

seguir as possibilidades de escrita de sinais a partir do sistema ELiS.    

 

2.3 A organização dos sinais em categorias morfológicas 

  

 Neste subcapítulo, discorreremos sobre os sete (7) diferentes tipos de palavras/sinais 

que podem ser encontrados na ELiS. Apesar de todos obedecerem à regra base do sistema, 

organizados em CD, OP, PA e M, suas estruturas apresentam singularidades, que dependem 

exclusivamente da formação do sinal, a saber, sinal monomanual, sinal bimanual simétrico, 

sinal bimanual quase simétrico, sinal assimétrico, sinal com mão de apoio, sinal composto, 

sinal soletrado. 

 Denominamos os tipos de sinais apresentados por Barros (2015, p. 69) como 

categorias morfológicas
17

, uma vez que categoria “[...] designa uma classe, cujos membros 

figuram nos mesmos ambientes sintáticos e mantêm entre si relações particulares” Dubois et 

al (2006, p. 102) e morfologia que “em gramática tradicional, [...] é o estudo das formas das 

palavras (flexão e derivação), em oposição ao estudo das funções ou sintaxe” Dubois et al 

(2006, p. 421). 

 Assim, a categoria morfológica concerne puramente à estrutura das palavras/sinais, ou 

seja, a aspectos morfológicos, organizando-as em classes conforme suas propriedades 

estruturais. O sinal monomanual é o único que não possui uma especificidade, composto pela 

própria ordem base para se escrever em ELiS. A seguir, expomos a estrutura do referido sinal: 

 

Quadro 9 – Sinal monomanual. 

ELiS thzDÌm 

Estrutura 
CD  OP  PA   M 

th z D Ìm 

LP Rosa 

         Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 O sinal bimanual simétrico diferencia-se do monomanual por apresentar em sua grafia 

as duas barras „/‟, que indica a realização do sinal pelas duas mãos. Estes sinais abrangem os 

                                                   
17A mudança do termo tipo de sinal por categoria morfológica é resultado da contribuição da criadora do sistema 

no momento da qualificação desta pesquisa. O mesmo não foi referido ou citado por ela em outras obras, no 

entanto, julgamos necessário atribuir à autora do sistema o mérito devido à criação deste. 
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mesmos elementos distintivos para as duas mãos, em seus determinados grupos. Este é um 

recurso simples com o objetivo de simplificar a escrita das palavras/sinais, descartando a 

necessidade de replicar os visografemas para a mão não dominante, como pode ser observado 

a seguir: 

Quadro 10 – Sinal bimanual simétrico.  

ELiS /egalJûm 

Estrutura 
CD    OP   PA   M 

/ega l J ûm 

LP Especial 

                               Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 O sinal bimanual quase simétrico pode apresentar em um, dois ou em três dos grupos 

os mesmos elementos distintivos para cada uma das mãos. No entanto, há a sua duplicidade 

em algum dos grupos. Como se pode perceber, no quadro a seguir, há a duplicação do grupo 

de OP, PA e M e visografemas idênticos para o grupo de CD. Nos sinais bimanuais quase 

simétricos, é fundamental respeitar a ordem dos grupos, sempre descrevendo inicialmente a 

Mão Não Dominante (MND), que por padrão é a mão esquerda e posteriormente a Mão 

direita, referindo-se à Mão Dominante (MD) do sinal a ser escrito. Isto posto, a palavra/sinal 

será representada na seguinte ordem: CD (MND), CD (MD), OP (MND), OP (MD); PA 

(MND), PA (MD) e M (MND) e M (MD). À vista disso, o exemplo a seguir é apenas uma das 

possibilidades de se descrever um sinal/palavra desta categoria.  

 

Quadro 11 – Sinal bimanual quase simétrico. 

ELiS /thlç@$-ám 

Estrutura 
CD   OP   OP  PA   PA  M   M 

/th l ç @ $ - ám 

LP Proposta 

           Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 O sinal bimanual assimétrico é também realizado com as duas mãos, mas, 

diferentemente do sinal quase simétrico, neste, todos os grupos são duplicados, ocasionando a 

presença de dois elementos gráficos em cada grupo, sempre obedecendo à ordem base da 

ELiS, e invariavelmente, dentro de cada grupo, representa-se a MND e posteriormente a MD. 

Ponderemos o exemplo a seguir: 
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Quadro 12 – Sinal bimanual assimétrico. 

ELiS thlqgqzv@%-âm 

Estrutura 
CD  CD  OP  OP   PA   PA   M   M 

thl qgq z v @ % - âm 

LP Pesquisar 

     Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 Os sinais com mão de apoio podem ser descritos de duas formas, caso necessite. 

Nestes sinais/palavras, a mesma ordem base da ELiS é obedecida, todavia, o visografema do 

grupo de PA refere-se à MND e não à MD, pois aquela mão não realiza movimento, assim 

como não possui uma configuração precisa, servindo apenas de apoio para a realização do 

sinal pela MD. Entretanto, em alguns sinais, como na palavra/sinal „egav@*êm‟ (dicionário), 

se escrito sem a grafia do PA da MD „*‟, o utente ao replicar o sinal, pode erroneamente 

realizar o toque do dedo indicador da MD na palma da MND, pois, ao selecionar uma CM, se 

deduz que serão os dedos selecionados que entrarão em contato com o PA da MND. 

Conforme explica Brentari (1989, p. 7)
18

, dedos selecionados são “os dedos de uma forma de 

mão que podem se mover durante a produção de um sinal ou que podem tocar o corpo – os 

„dedos ativos – tradução nossa –”.  Por este motivo, sinais/palavras como esta, necessitam da 

escrita dos dois PAs – MD e MND, de modo a evitar este possível erro na leitura. 

 

Quadro 13 – Sinal mão de apoio. 

1ª possibilidade 

ELiS rfv@äm 

Estrutura 
CD  OP   PA   M 

rf v @ äm 

LP Faltar (objeto) 

2ª possibilidade 

ELiS egav@*êm 

Estrutura CD  OP   PA  PA   M 

ega v @ * êm 

LP Dicionário 

                         Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

                                                   
18 Texto de partida: “the fingers of a handshape that can move during the production of a sign, or that can touch 

the body – the „active fingers‟”. 
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 O sinal composto se diferencia pela presença do símbolo „b‟, indica que deve ser 

realizado o primeiro e posteriormente o segundo sinal/palavra. Além disto, este grupo pode 

apresentar em sua estrutura a combinação de qualquer um dos outros sete tipos de 

sinais/palavras, por exemplo: monomanual + mão de apoio, mão de apoio + bimanual 

assimétrico, monomanual + monomanual e outros. Esta variação é possível por proporcionar a 

grafia de sinais compostos por justaposição ou pela formação de duas ou mais sílabas, 

independente da estrutura de cada sinal, como expressa o exemplo a seguir: 

 

Quadro 14 – Sinal composto. 

ELiS eoçAáb/qggqzçJíÄm 

Estrutura 
CD   OP   PA   M            CD   OP   PA   M 

eo ç A á b /qggqz ç J íÄm 

LP Animais 

                      Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

  

 O sinal soletrado refere-se ao empréstimo linguístico realizado pela LS da LO de um 

determinado país, em nosso caso, do Brasil. Assim a datilologia, ou soletração manual, ou 

digitação manual que “[...] pode ser comparada à soletração em línguas orais. Faz-se a 

comparação a correspondência de uma letra da grafia de uma língua oral com uma 

configuração de mão (CM) de uma língua de sinais, às vezes acrescida de movimentos, como 

ocorre na LSB com as CMs Ç, H, J, K, X, Y e Z”, Nascimento (2010, p. 27). 

 Estes sinais, quase sempre, são momentâneos, pois, com o passar do tempo, unidades 

próprias da Libras são criadas para designar seu significante, caindo em desuso o termo 

soletrado manualmente. Na maioria das vezes referem-se a siglas e/ou acrônimos. A título de 

exemplo, expomos o sinal abaixo: 

 
Quadro 15 – Sinal soletrado. 

ELiS q¬qvyqqqqqgea 

Estrutura 
CD  CD CD  CD 

q¬qv yq qqqqg ea 

LP Maio 

                         Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 Contudo, durante nossa pesquisa, percebemos a ausência de uma categoria 

morfológica, não apresentada por Barros (2008, 2015, 2016). Assim criamos a oitava e última 

categoria morfológica que compete aos sinais sem as mãos, ou seja, realizados unicamente 
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por expressões não manuais. julgamos que, por ser um sinal/palavra com uma constituição 

especial, necessita de uma categoria própria. Sinais/palavras com esta base apresentam apenas 

o grupo de M, como pode ser observado no exemplo a seguir: 

 
Quadro 16 – Sinal sem as mãos. 

ELiS Ïà 

Estrutura 
M 

Ïà 

LP Roubar 

            Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 Em suma, neste subcapítulo apresentamos as oito (8) categorias morfológicas 

presentes na ELiS, acrescentando às sete (7) já apresentadas por Barros (2015), o sinal sem as 

mãos, criada por nós.  

 

2.4 Ordem Visográfica – a possibilidade de organização do léxico da Libras em ordem 

estritamente semasiológica  

 

 É comum em dicionários de LS a sua organização em ordem alfabética, que leva em 

consideração elementos ortográficos das línguas LOs. Até o presente momento, não há no 

mercado um dicionário de Libras que considere a organização do léxico da Libras por seus 

elementos fonológicos. Todavia, há dicionários online que organizam o modo de procura 

dispondo como referência as CMs, no entanto, isso não representa um sistema de notação 

apropriado, pois as CMs não constituem todos os fones da Libras. Neste trabalho, objetivamos 

a organização de nossos verbetes em ordem visografica e linear, utilizando o sistema ELiS 

que nos traz esta possibilidade. Conforme Barros (2015, p. 93), a ELiS é o sistema de escrita 

para as línguas de sinais que apresenta “[...] a primeira possibilidade no mundo de elaboração 

de dicionários semasiológicos com entradas em línguas de sinais organizadas de maneira 

estritamente alfabética e linear”.  

 A regra básica da ELiS refere-se à ordem dos grupos CD, OP, PA e M, escritos 

sempre nesta sequência. Nestes grupos, com exceção da OP, são adicionados os diacríticos. 

Destarte, a organização alfabética e linear da ELiS, denominada por Barros (2015, p. 94) de 

“ordem visográfica”, é determinada pela organização dos visografemas e dos diacríticos, 
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grupo a grupo, respeitando a ordem básica da ELiS, o que é complementado por Barros a 

seguir: 

 

O grupo de CD possui uma estrutura complexa, pois é preciso haver 
combinações de seus visografemas para que se realize. Assim, para chegar à 

sua ordem visográfica, há três subníveis internos: ordem dos visografemas 

de polegar, ordem de visografema de demais dedos e, condicionado à esta 
última, ordem dos diacríticos de CD. O grupo de OP possui apenas um nível, 

que é a ordem de seus visografemas, pois não apresenta diacríticos. Os 

grupos de PA e M possuem dois níveis cada um, pois, além da ordem de 
seus visografemas, apresentam o subnível de ordem dos diacríticos 

(BARROS, 2015, p. 94). 

 

 Portanto, a referida autora nos apresenta a possibilidade de organização estritamente 

alfabética de um corpus escrito em Libras-ELiS. De maneira a clarificar esta organização, 

disponibilizamos o quadro a seguir: 

 
Figura 19 – Ordem visográfica e diacríticos por grupo. 

 
 Fonte: Barros (2015, p. 94). 

 

 A organização visográfica de sinais/palavras na ELiS inicia-se com o grupo de CD. 

Conforme o quadro acima, a princípio se leva em consideração os visografemas do subgrupo 

polegar, na seguinte ordem: “q, w, e, r, t e y”; posteriormente, os visografemas dos demais 

dedos: “q, u, o, s e g”. É importante destacar dois visografemas especiais, o „k‟, indicando que 

todos os dedos estão fechados, e que, por este motivo, é anterior a qualquer outro, e o 

visografema „j‟, que representa dedos cruzados, e que será o último da sequência, posterior 

ao „g‟.  

 Em palavras/sinais cuja ordem não pode ser definida unicamente pelos subgrupos 

polegar e demais dedos, é necessário verificar a ausência ou a presença de diacríticos, na 

seguinte ordem: união de dedos “-”, contato com o polegar “.”, eixo da palma “l, ç, z, x, 
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c e v” e movimento “ã, ä, ëä, É, Ë, e Ì”. O último tipo de diacrítico apresentado é levado 

em consideração unicamente para o alfabeto datilológico, uma vez que M possui um grupo 

próprio, localizado no final da palavra/sinal, sendo utilizado como diacrítico do grupo de CD 

apenas as letras do alfabeto datilológico, não representando estes um sinal, mas uma letra. A 

seguir, apresentamos um pequeno grupo de palavras/sinais organizados de acordo com a regra 

visográfica da ELiS: 

 

Quadro 17 – Exemplo de sinais/termos em ordem visográfica – definição pelo grupo de CD. 

Ordem aleatória Equivalente em LP Ordem visográfica Equivalente LP 

epl#ém  Curso  klJÉm Sim 

ygqlJÌm  Goiânia/Goiás  qqqqgçJãù Importante 

qqqqgçJãù Importante qjqlAà Responder 

eazJÌm  Outubro  epl#ém Curso 

tgçKú Prazer eazJÌm Outubro 

qjqlAà Responder tgçKú Prazer 

klJÉm Sim ygqlJÌm Goiânia/Goiás 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 Outro ponto a ser levado em consideração para a organização visográfica em Libras-

ELiS é a presença das duas barras “/”, indicando que este é um sinal bimanual simétrico ou 

quase simétrico. Nestes casos, as duas barras só serão levadas em consideração em 

sinais/palavra que possuem em todos os seus grupos os mesmos visografemas, como 

„rscJüm‟ (muito) e „/rscJüm‟ (muito), que se individualizam apenas pelo acréscimo 

das duas barras, indicando a realização do sinal com apenas uma das mãos ou com as duas, 

respectivamente. Desta forma, a escrita mais simples, ou seja, a que não externa as duas 

barras, virá primeiro àquela que a contém. 

 Se as CD forem as mesmas em um grupo de sinais/palavras, será necessário analisar o 

grupo de OP, pela seguinte ordem “l, ç, z, x, c e v”, conforme exemplo: „wgzFám‟ 

(conhecer), „wgçJ‟ (numeral quatro), „wglT>îÄm‟ (sonhar) e „wgcJ>ë‟ (vocês quatro). 

Como pode ser observado, nestes sinais/palavras, os grupos de CDs possuem os mesmos 

elementos, ocasionando a impossibilidade de definir neste grupo a ordem dos sinais/palavras. 

Por este motivo, passamos para o próximo grupo, OP, de acordo com a ordem pré-

estabelecida, sendo que as palavras/sinais serão dispostas na seguinte ordem: 
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Quadro 18 – Exemplo de sinais/termos em ordem visográfica – definição pelo grupo de OP. 

Ordem aleatória Equivalente em LP Ordem visográfica Equivalente em LP 

wgzFám Conhecer wglT>îÄm Sonhar 

wgçJ Vocês quatro wgçJ Vocês quatro 

wglT>îÄm Sonhar wgzFám Conhecer 

wgcJ>ë‟ Numeral quatro wgcJ>ë‟ Numeral quatro 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Em um pequeno corpus, é comum definir a organização das unidades linguísticas da 

Libras pelos dois primeiros grupos, CD e OP, mas, em corpora extensos, pode ser necessário 

levar em consideração os outros dois grupos: PA e M. Nestes casos, a sequência da 

organização visográfica dentro do grupo de PA é: a ordem dos visografemas “Q, W, E, R, 

T, Y, U, I, O, P, A, S, D, F, G, H, J, K, L, Ç, \, Z, X, C, V, B, N, M, @, #, 

$, %, &, *, _”; a ordem dos diacrítico de contato, contínuo ou toque “__”, intermitente 

duplo “_ _”, e intermitente indefinido “_ _ _”; localidade, lado direito “>”, lado esquerdo “<” 

e trás “§”; os diacrítico de dedo, “1 polegar, 2 indicador, 3 médio, 4 anular e 5 mínimo” e os 

de PAs simultâneos “PA
PA

”. Consequentemente, os sinais/palavras: „/eagz&íû‟ (livre), 

„qgqzO>êm‟ (bolacha), „egazQú‟ (domingo), „egazQä‟ (amarelo) e „qgqzT>‟ (pensar), 

estarão postos na seguinte ordem: 

 

Quadro 19 – Exemplo de sinais/termos em ordem visográfica – definição pelo grupo de PA. 

Ordem aleatória Equivalente em LP Ordem visográfica Equivalente em LP 

/eagz&íû Livre qgqzT> Pensar 

qgqzO>êm‟ Bolacha qgqzO>êm Bolacha 

egazAú Domingo egazQä Amarelo 

egazQä Amarelo egazAú Domingo 

qgqzT> Pensar /eagz&íû Livre 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 O grupo de M, leva em consideração inicialmente a ordem dos visografemas, 

arranjados do seguite modo: “à, á, â, ã, ä, è, é, ê, ë, ì, í, î, ï, ò, ó, ô, õ, ö, ù, ú, 

û, ü, À, Á, Â, Ã, Ä, È, É, Ê, Ë, Ì, Í, Î, Ï, Ò, Ó, Ô, Õ, Ö, Ù, Ú, Û e Ü”. 

Posteriormente, a presença dos diacríticos de repetição „m‟, de alternância „n‟, de dedo „1 

polegar, 2 indicador, 3 médio, 4 anular e 5 mínimo‟ e por último de M simultâneo „M
M

‟. 

Portanto, as palavras/sinais „/qgqv%í‟ (mas), „/qgqv%ìm‟ (também) e „/qgqv%ân‟ (irmão), 

são colocadas na seguinte ordem: 
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Quadro 20 – Exemplo de sinais/termos em ordem visografica – definição pelo grupo de M. 

Ordem aleatória Equivalente em LP Ordem visográfica Equivalente em LP 

/qgqv%í Mas /qgqv%ân Irmão 

/qgqv%ân Irmão /qgqv%ìm Também 

/qgqv%ì Também /qgqv%ím Mas 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Apresentamos aqui, a ordem visográfica, ou seja, a ordem alfabética para a 

organização dos verbetes de um dicionário de LS que utilize o sistema ELiS. Diferentemente 

dos atuais dicionários, nossa proposta objetiva a organização de nossas entradas em ordem 

visográfica estritamente linear. Assim, descartamos a ordem dos verbetes pela organização 

ortográfica das LO, como é o caso do DIL e do NDL, ou pelas CMs, estrutura comum em 

dicionários online. À vista disso, os verbetes serão organizados dentro de seis visografemas, 

sendo estes os de CD do dedo polegar, na seguinte ordem: q, w, e, r, t e y. 

 É possível encontrar inúmeras obras com o objetivo de representar a Libras na 

modalidade sinalizada, em formato de dicionários, por exemplo, o “Livro Ilustrado de Língua 

Brasileira de Sinais”, das autoras Honora e Frizanco (2008, 2009, 2010), manuais e apostilas, 

como o material disponibilizado pelo Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e 

de Atendimento às Pessoas com Surdez – CAS
19

 (2011, 2012, 2013, 2014). Estes utilizam 

como ponto de partida a escrita da LP e, em sua maioria, o sinal em Libras por meio de 

ilustrações. Apesar de representarem a Libras, estes não possuem, em sua essência, rigor 

lexicográfico, conforme aponta Nascimento (2009, p. 130), “Desses registros, somente os 

mais recentes se encontram acompanhados de iniciativas que introduzem os estudos 

lexicográficos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
19 Referimo-nos ao CAS que se localiza na cidade de Goiânia. Este oferece cursos de Libras, interpretação em 

Libras, português para surdos e outros. O material disponibilizado é produzido pela instituição e pode ser 

encontrado no site <http://cascursolibrasgoias.blogspot.com.br/2012/03/httpuploadstation.html>. 

http://cascursolibrasgoias.blogspot.com.br/2012/03/httpuploadstation.html
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III PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Neste capítulo, serão apresentadas as etapas que nortearam o desenvolvimento de 

nossa pesquisa, sendo elas: i) a delimitação da nomenclatura deste trabalho, considerando-se o 

público-alvo; ii) a seleção de dicionários de Libras para o cotejo de sua microestrutura; iii) a 

caracterização dos docentes participantes da pesquisa e a descrição dos procedimentos 

aplicados na coleta de dados; iv) a análise e o tratamento dos dados; v) os procedimentos 

utilizados para a construção das fichas lexicográficas; e vi) a escrita dos termos o sistema 

ELiS. 

 

3.1 Delimitação da nomenclatura e seleção de dicionários de Libras a serem analisados 

 

 Nossa pesquisa objetiva estabecer as bases linguísticas e lexicográfica para a criação 

de um glossário bilemático de Linguística em Libras-ELiS-Português. Por não haver ainda 

uma obra com esta estrutura, julgamos necessário estabelecer as bases que nos auxiliaram na 

construção do mesmo. Nosso glossário, bilíngue, intenta se beneficiar do sistema ELiS para a 

representação da Libras por escrito. Devido ao principal objetivo da pesquisa, a criação da 

ficha lexicográfica ou terminógrafica, optamos pela realização de um recorte do léxico da 

Libras, mais especificamente, de termos da área da Linguística, apresentando assim, nossa 

proposta em um instrumento lexicográfico. Diante disso, foram realizadas, inicialmente, 

pesquisas bibliográficas no campo da Lexicografia, de modo especial, apresentadas e 

discutidas no primeiro capítulo, que apontaram a melhor definição de nosso produto como um 

glossário especializado. 

 Ao priorizar a criação de um glossário a partir da elaboração de um modelo de bases 

linguísticas e lexicográficas, destacamos aqui o seu público-alvo, a saber, estudantes e demais 

usuários da Libras, possibilitando a difusão da ELiS, como o sistema próprio de escrita 

daquela, de forma a auxiliar os aprendizes no seu processo de aprendizagem da Libras, em sua 

modalidade escrita e sinalizada. Nosso glossário visa a servir como obra de referência para 

alunos, professores, intérpretes e utentes da Libras.  

 Realizamos, para o desenvolvimento desta pesquisa, um estudo acerca dos dicionários 

de Libras já publicados no Brasil, fazendo uma revisão da literatura voltada para o tema da 

pesquisa. Apesar de haver outras obras que podem ser definidas como dicionários de Libras, 

foram selecionadas duas que se intitulam como tal, sendo elas o DIL de Brandão (2011) e o 

NDL, de Capovilla, Raphael e Mauricio (2013). 
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 Estas duas obras foram analisadas em relação à sua macro e microestrutura, a vista 

disso, constituímos a elaboração de nosso glossário a partir de obras já existentes, julgando, 

em nossa análise, a pertinência ou não de seus elementos ao propósito de constituição de um 

instrumento terminológico da área da Linguística, além de selecionar aqueles que são 

importantes para a representação desse corpus pelo sistema ELiS, concernindo a esta pesquisa 

um trabalho inédito. 

 

3.2 Participantes da pesquisa e a metodologia para a construção do corpus  

  

 Por ser necessária a participação de seres humanos em nosso trabalho, nosso projeto 

de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, que objetiva resguardar 

os participantes em pesquisas, assegurando sua permanência ou desistência em qualquer 

momento durante a realização do projeto, sem quaisquer penalidades. Por optarmos por um 

recorte terminológico da área da Linguística, estabelecemos um perfil para os participantes, 

qual seja: serem professores do curso de Letras: Libras ou de Letras Tradução e 

Interpretação em Libras: Português da UFG/RG, local em que a pesquisa se desenvolveu, 

terem formação em Linguística ou áreas afins e ser utente da Libras. Nem todos os 

professores que correspondem aos nossos requisitos foram alvo da pesquisa, dada a 

quantidade grande de vocábulos coletados com a entrevista a apenas quatro docentes. Assim, 

julgou-se que já havia uma amostragem significativa da terminologia da área da Linguística 

em Libras, de modo à exemplicar nossa ficha lexicográfica ou terminográfica. 

 A cooperação dos mesmos com a pesquisa aconteceu em dois momentos: na coleta de 

dados a comporem nosso corpus, obtidos através de entrevistas realizadas com os docentes 

participantes e registradas em vídeo, e por meio de respostas escritas a um roteiro contendo 

nove (9) perguntas, que foram encaminhadas via e-mail e posteriormente reenviadas ao 

pesquisador. 

 Diante disso, foram selecionados quatro (4) professores, dois (2) do curso de Letras: 

Libras e dois (2) do curso de Tradução e Interpretação em Libras: Português, todos ouvintes, 

e proficientes em Libras. Os mesmos serão aqui denominados de D1M, D2F, D3F e D4F, de 

forma a indicar: docente (D), 1, 2, 3 e 4 (ordem de sistematização dos questionários); e gênero, 

se masculino (M) ou feminino (F). É importante destacar que os cursos mencionados possuem 

disciplinas voltadas para a área da Linguística e, por este motivo, o glossário aqui proposto 

poderá ser utilizado em ambos os cursos como material didático. Após a seleção dos docentes, 

foram entregues os termos de compromisso e estes foram assinados pelos mesmos, 
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posteriormente à explicação sobre o passo a passo de suas participações durante a realização 

da pesquisa.  

 Para tanto, foram combinadas com os docentes datas e horários para a coleta dos 

sinais/termos que constituíram nosso corpus, ocorrendo em dois dias: no primeiro, foi 

realizada a filmagem do D1M e, no segundo dia, dos D2F e D3F. Por problemas particulares, 

o D4F optou por encaminhar os dados já escritos no sistema ELiS, o que não resultou em 

qualquer prejuízo ao trabalho, uma vez que as filmagens das entrevistas e dos sinais/termos 

tencionavam, posteriormente, em servirem como subsídios à escrita dos mesmos no sistema 

ELiS.  

 A importância das filmagens é justificável, pois os participantes D1M, D2F e D3F, 

apesar de conhecerem a ELiS, não a dominam, conforme relato informal prévio dos mesmos, 

no momento do contato sobre a sua participação na pesquisa. Para a filmagem, nos 

encontramos nos dias e horários combinados em uma sala previamente reservada na UFG, 

tendo sido utilizada uma câmera filmadora fixada em um tripé, de modo a dar qualidade às 

nossas gravações. Os docentes já estavam cientes dos objetivos do trabalho a ser realizado e, 

por este motivo, trouxeram um rascunho, no qual continham os sinais/termos a serem 

sinalizados pelos mesmos; desta forma, não ficaram perdidos em frente à câmera, 

assegurando-se, ainda, um registro mais objetivo e menos delongado dos sinais/termos. Ao 

final da gravação, este rascunho foi espontaneamente entregue ao pesquisador e utilizado 

como auxílio na escrita dos sinais.   

  

3.3 Análise e tratamento dos dados 

 

 Neste subcapítulo, salientamos os resultados obtidos a partir da análise dos elementos 

presentes nos roteiros respondidos pelos docentes do curso de Letras: Libras e Letras 

Tradução e Interpretação em Libras: Português da UFG/RG. Devido às nossas perguntas 

serem abertas, de forma a requerer dos docentes respostas discursivas, estas serão 

apresentadas em quadros, para melhor ilustração e cotejo de suas considerações. No quadro a 

seguir, constam as respostas das questões: 1) Há quanto tempo trabalha com a Libras?; 2) Há 

quanto tempo atua como professor(a) no curso de Letras: Libras e/ou Letras Tradução e 

Interpretação em Libras: Português, da Universidade Federal de Goiás? e 6) Quais 

disciplinas ministra no curso de Letras: Libras e/ou Letras Tradução e Interpretação em 

Libras: Português, da Universidade Federal de Goiás? 
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Quadro 21 – Cotejo das respostas referentes às questões 1, 2 e 6 do questionário. 

Docente Questão Respostas 

D1M 

1 “Aproximadamente 12 anos”. 

2 “4 anos”. 

6 “Sintaxe, Introdução à ELiS, Língua Brasileira de Sinais”. 

D2F 

1 “Trabalho com a Libras há 29 (vinte e nove) anos”. 

2 “Trabalho na UFG como professora há 1 (um) ano e 8 (oito) meses”. 

6 “Trabalho com ensino de Libras e Estágio”. 

D3F 

1 “Desde 1997, ou seja, há 20 anos!”. 

2 “Desde 2012, ou seja, farei 5 anos em 23 de novembro de 2017”. 

6 

“Ministrei no Letras: Libras as seguintes disciplinas: Introdução à tradução e 

interpretação de língua de sinais; Leitura e produção de textos em Libras; Educação 
de surdos e novas tecnologias; Introdução aos estudos da linguagem; Estágio 4; no 

letras: tradução - Ética na tradução e interpretação; Tradução em diferentes 

contextos; Estágio em Tradução; Estudos surdos sociedade e cultura; atualmente 

ministro as disciplinas: Estágio em interpretação I e Laboratório de tradução e 

interpretação”. 

D4F 

1 
“Desde 1995 pesquiso a Libras, mas apenas em 2006 comecei a trabalhar usando e 

ensinando Libras”. 

2 “Desde seu início, em 2009”. 

6 
“Introdução à Escrita de Sinais, Escrita de Sinais 1, Escrita de Sinais 2, Semântica, 

Lexicografia, Fonética e Fonologia, Introdução aos Estudos Linguísticos. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 A partir dos dados apresentados no quadro, é possível perceber a participação de um 

(1) homem e de três (3) mulheres. De acordo com a questão um (1), que visa ao tempo de 

conhecimento e utilização da Libras, percebe-se que os mesmos possuem uma bagagem 

considerável, uma vez que todos trabalham com a Libras há mais de dez (10) anos. Por este 

motivo, conhecem em profundidade a língua, sua estrutura, formas de uso, proporcionando ao 

nosso trabalho dados precisos.  

 A questão dois (2), referente ao tempo de atuação no curso de Letras: Libras e/ou 

Letras Tradução e Interpretação em Libras: Português, teve respostas bem diversificadas, 

pois o D4F está presente no curso desde sua implementação no ano de 2009, enquanto os 

outros foram se inserindo no quadro de professores com o passar do tempo.  

 A questão seis (6) mostra que as disciplinas ministradas pelos docentes em ambos os 

cursos são diversas, voltando-se especialmente para o Ensino de Libras, a Linguística e para a 

área de Tradução e Interpretação. Isso mostra que o glossário a ser construído e apresentado 

por nós poderá ser utilizado nos dois cursos, já que as disciplinas mencionadas fazem uso de 

sinais/termos que estarão presentes em nosso glossário.  

 Alguns questionamentos propostos em nosso roteiro se destinam a uma sondagem 

sobre o uso e a funcionalidade de dicionários de Libras. Vejamos, no Quadro 22, as respostas 

dos mesmos às seguintes questões: 3) Utiliza dicionários de Libras como instrumento 

didático-pedagógico, na preparação ou durante as suas aulas? Cite alguns e explique as 
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circunstâncias em que são utilizados, em caso de resposta afirmativa; e 4) Julga serem os 

dicionários de Libras apropriados ao processo de ensino-aprendizado da língua de sinais? Em 

casos de resposta negativa, mencione alguns elementos que você considera inadequados ou 

ausentes. 

 

Quadro 22 – Cotejo das respostas referentes às questões 3 e 4 do questionário. 

Docente Questão Respostas 

D1M 

3 

“Sim. Utilizo o Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua 

de Sinais Brasileira de Capovilla e Raphael para consulta de alguns sinais 

e também na preparação de atividades de ELiS”. 

4 

“Considero o Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de 

Sinais Brasileira um instrumento mais apropriado para as pessoas que 

dominam o Português. Já a versão online Dicionário da Língua Brasileira 

de Sinais <http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras/> pode ser mais 

interessante, tanto para surdos quanto para ouvintes, por ter mais opções 

de entradas (configurações de mão em português)”. 

D2F 

3 

“Utilizo o dicionário de LSB para ilustrar alguns sinais os quais pretendo 

trabalhar em sala. Utilizo também as informações explicativas sobre 
algum assunto relacionado à Libras”. 

4 

“Considero os dicionários de LSB importantes fontes de consulta para 

professores e alunos, tanto com relação aos sinais, como as variações, 

bem como as informações linguísticas que nele estão contidas”. 

D3F 

3 

“Utilizo quando necessito saber se já há um sinal para determinado 

termo. Mas raramente consulto dicionário. Prefiro buscar essa informação 

junto a pessoas surdas e/ou intérpretes ligados à área de conhecimento em 

que o termo está relacionado”. 

4 

“Ainda não ministrei disciplinas de análise de língua. Acredito que essas 

disciplinas possam vir a utilizar esses meios. Assim não tenho como 

julgar a utilidade de dicionários no processo de ensino-aprendizagem da 

língua de sinais”. 

D4F 

3 

“Raramente utilizo algum dicionário para minhas aulas de linguística, 

pois como não encontro os termos de que preciso em dicionário algum, 

deixei de procurar. Às vezes utilizo o dicionário DEIT-Libras na 
preparação das minhas aulas de escrita de sinais, se tenho dúvida quanto à 

realização de algum sinal”. 

4 

“Os dicionários, de Libras ou de qualquer outra língua, são um material 

de consulta para os aprendizes de língua, mas de forma alguma são 

adequados para serem a base para as aulas de língua. Os dicionários 

apresentam os vocábulos de forma estanque, fora de seus contextos de 

uso, mesmo que tragam exemplos. Para aprender uma língua é preciso 

usá-la em situações reais, ou o mais próximo do real possível, e não 

apenas memorizar seu vocabulário. É preciso também um fio condutor de 

todo o curso de língua, abordando temas relevantes/significativos para os 

alunos, apresentação gradativa da gramática respeitando seus níveis de 

complexidade, enriquecimento de vocabulário de acordo com o interesse 

dos alunos partindo do vocabulário mais comum ao mais específico, ou 
menos usual. Nada disso, a utilização de dicionário como livro base pode 

proporcionar”. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 Ao verificarmos as respostas à questão três (3), constata-se que todos os docentes 

participantes utilizam o dicionário em algum momento para a preparação de suas aulas. 
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Interessante observar que 50% dos docentes apontaram ou insinuam a ausência de termos da 

área da Linguística nas obras consultadas. Estes docentes são por acaso aqueles que atuam 

com disciplinas voltadas especificamente para a Linguística ou para a Tradução. Os D1M, 

D3F e D4F informam que usufruem de dicionários de Libras para compreender a forma 

correta de sua sinalização, sendo esta uma das finalidades do dicionário, já salientado no 

capítulo I, enquanto o D2F manipula os dicionários de Libras para retirar ilustrações, 

objetivando exemplificar os sinais trabalhados em sala, dispondo também de suas 

informações explicativas.    

 A questão quatro (4) nos mostra diferentes opiniões, como pode ser observado o D1M 

apresenta o NDL como dicionário ideal para aqueles que dominam a LP, e sugere um 

dicionário online como melhor, tanto para surdos como para ouvintes. Em sua justificativa, o 

D1M argumenta sua preferência pelo dicionário online, por este possibilitar a procura de 

sinais, sejam eles terminológicos ou não, a partir do parâmetro CM, possibilidade até então 

ausente em dicionários impressos. Os D2F e D4F mencionam a importância dos dicionários 

para a consulta, seja por professores ou por alunos na aprendizagem de uma língua. Por não 

ter trabalhado com disciplinas voltadas para o ensino de Libras, o D4F apenas insinua a 

possibilidade de tais disciplinas utilizarem o dicionário como auxílio no processo de ensino-

aprendizagem. Vejamos, a seguir, as respostas das questões: 7) Considera haver variações 

significativas entre os sinais empregados por você nas disciplinas que ministra e em outras 

regiões do país? Exemplifique; e 8) Julga que seria útil a existência de um instrumento 

didático-pedagógico que contemple a terminologia que emprega em suas aulas para a consulta 

dos alunos do curso e de intérpretes, de modo geral? 

  

Quadro 23 – Cotejo das respostas referentes às questões 7 e 8 do questionário. 

Docentes Questão Resposta 

D1M 

7 

“Não há muitas variações devido ao fato de que a maioria dos materiais básicos 

que utilizo foram produzidos e disponibilizados por uma instituição que 

implementou o curso de Letras: Libras a distância alguns anos antes da UFG. No 

planejamento das aulas sempre observo se já há algum sinal para os termos mais 

técnicos, especificamente. Nunca fiz esse exercício de comparar com outras 

regiões, mas acredito que existem algumas variações”. 

8 
“Seria muito útil, pois os alunos teriam um material para consultar termos 

técnicos”. 

D2F 7 

“Sim, conheço variações de alguns sinais, a maioria, de uso diário, não ligado a 

linguística. Os sinais ligados à linguística foram quase todos unificados em 

função alcance do curso de Letras: Libras da UFSC em todo o país. Mesmo 
assim, na área da linguística, vejo que os sinais de São Paulo são diferentes”. 

 8 

“Seria muito útil para o registro dos sinais e suas variantes e para a divulgação 

deles. Seria útil também como fonte de consulta para os sinais utilizados 

aualmente e, pensando em um longo espaço de tempo, para consulta dos sinais 

que deixaram de ser utilizados ou observar as transformações dos sinais ao longo 
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do tempo”. 

D3F 

7 

“Sim, algumas vezes o sinal já existe na região e prevalece essa variação em 

detrimento a uma apreendida em outra região ou por influências políticas no 

ensino da língua. Por exemplo o sinal de “palavra”. 

8 

“Sim, porém esse instrumento na minha visão deveria admitir as diferentes 

variações do mesmo termo. Assim seria mais rico do que apenas buscar uma 

padronização. Considero sua maior relevância se for utilizado para consulta e 

registro do que para fins de padronização”. 

D4F 

7 

“Não sei. Infelizmente não sei quais são os sinais empregados em outras regiões 

do país, referentes às áreas específicas de linguística. Quanto aos sinais próprios 

para o ensino de ELiS, são os mesmos”. 

8 
“Sim! Precisamos urgentemente desse instrumento, não só alunos e intérpretes, 

mas professores também”. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Conforme as respostas da questão 7 (sete) demonstradas no quadro anterior, é possível 

perceber que há um glossário de Linguística em Libras, criado pela UFSC. Por conseguinte, 

os D1M e D2F especificam que, em geral, os sinais terminológicos da área da Linguística 

foram de alguma forma padronizados durante a implementação do curso de Letras: Libras da 

UFSC, no entanto, não negam a possível variação de alguns sinais. Como aludido pelo D3F, 

há algumas variações, justificáveis possivelmente por influências políticas, prevalecendo o 

sinal já existente em uma determinada região. Isto posto, nosso glossário se somará ao 

glossário da UFSC, sendo este mais um material a ser consultado por utentes da Libras na 

procura de sinais/termos, além de que, nosso glossário se singulariza pela representação da 

Libras por escrito, utilizando o sistema ELiS, ausente no dicionário citado pelos participantes.   

 Para nossa pesquisa, a questão oito (8) é de suma importância, pois julga a utilidade e 

a necessidade do produto aqui a ser concebido. Percebe-se que houve um consenso da 

importância desta pesquisa, por ser um produto que poderá ser utilizado não apenas por 

alunos, mas por intérpretes e professores que buscam a forma ou o conceito de um 

determinado sinal/termo. 

 A questão nove tratava do seguinte tema: 9) você poderia demonstrar alguns sinais 

terminológicos que estão presentes em suas aulas, ou que são utilizados na área da Linguística? 

As respostas foram filmadas, pois tencionava a coleta de sinais/termos aplicados pelos 

docentes em suas disciplinas. Obtivemos uma quantidade significativa de sinais/termos, sendo 

que o D1M apresentou o total de dezoito (18) termos, o D2F doze (12), o D3F vinte e dois (22) 

e o D4F e quatro (44) sinais/termos, perfazendo o total de noventa e cinco (95) unidades 

terminológicas. Os termos foram organizados em ordem alfabética e as respostas foram 

estruturadas da seguinte forma:  
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Quadro 24 – Cotejo das respostas referentes à questão 9 do questionário. 

D1M D2F D3F D4M 

Ambiguidade 
Configuração de 

mão 
Alfabeto Abstrato 

Balbucio Dicionário Análise do discurso  Arbitrariedade 

Cognitivo Fala Aquisição de linguagem Categoria 

Coleta de dados Fonema Banco de dados Categorização 

Concreto Glossário Competência Centro-periferia 

Consoante Léxico Diacrítico Chomsky 

Dados Morfema ELiS Conceito 

Derivação Paradigma Expressão não manuais Container 

Diacronia Ponto de articulação Fone Dicionário 

Escrita Significado Formal Domínio 

Iconicidade Substantivo Inato Elementos prototípicos 

Libras Termo Língua Equivalente 

Pidgin -- Linguagem Esquema imagético 

Preposição -- Metáfora Experiencialismo 

Sintaxe -- Palavra Fonética 

Tipologia -- Polissemia Fonologia 

Vogal -- Significado Função 

-- -- Significante Glossário 

-- -- Signo Gramática gerativa 

-- -- Sociolinguística Ilustração 

-- -- Verbo Lakoff 

-- -- Variação Léxico 

-- -- -- Lexicografia 

-- -- -- Ligação 

-- -- -- Linearidade 

-- -- -- Linguística 

-- -- -- Metáfora 

-- -- -- Metáfora conceitual 

-- -- -- Metonímia 

-- -- -- Modelos culturais 

-- -- -- Morfologia 

-- -- -- Palavra 

-- -- -- Pares mínimos 

-- -- -- Pragmática 

-- -- -- Referência 

-- -- -- Saussure 

-- -- -- Semântica 

-- -- -- Semântica cognitiva 

-- -- -- Semântica formal 

-- -- -- Significado 

-- -- -- Significante 

-- -- -- Signo 

-- -- -- Sociolinguística 

-- -- -- Vocabulário 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 Os dados obtidos na questão nove (9) de nosso questionário compuseram nosso 

glossário; desta forma, podemos observar que os docentes da pesquisa, por trabalharem 

diferentes disciplinas da grande área da Linguística, manifestaram em sua maioria 

sinais/termos distintos. Entre estes, podemos apontar: nomes de disciplinas, nomes de autores 
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que são referência em algumas correntes linguísticas, de objetos de estudo de alguns ramos da 

Linguística e nomes de acepções mais gerais, atinentes à linguagem científica.   

 Portanto, o corpus coletado com vistas a compor o nosso glossário é assumido como 

uma amostra representativa da terminologia da Linguística em Libras nos cursos de Letras: 

Libras e Letras Tradução e Interpretação em Libras: Português, pois foram coletados em 

entrevistas a professores atuantes nos referidos cursos. Sendo assim, não se pretende a 

listagem exaustiva de lexias desta área, tendo em vista a finalidade de constituir uma obra 

acessível aos estudantes e profissionais da área de Libras, que atenda, mais diretamente, às 

suas necessidades mais prementes, e de inicialmente visar-mos a construção da bases 

linguísticas e lexicográficas. 

 Como pode ser observado, alguns sinais/termos se repetem, sendo eles: dicionário, 

glossário, léxico, metáfora, palavra, sociolinguística, signo, significado e significante, 

resultando na inserção de apenas uma entrada para cada termo. É possível perceber uma não 

padronização do corpus, justificada pelo fato de os docentes ministrarem diferentes 

disciplinas ligadas à grande área da Linguística, abrigando cada subárea sua própria 

terminologia, o que ocasionou uma diversidade de dados ao nosso corpus. 

 

3.4 Escrita dos sinais/termos no sistema ELiS  

 

 Após a coleta de dados, com o auxílio das filmagens e dos rascunhos compondo os 

sinais/termos sinalizados pelos docentes, foi realizada a sua escrita com o sistema ELiS. Para 

esta escrita, foi necessária a criação de um quadro, dividido em duas colunas, a primeira 

dispondo os termos na LP e na segunda a sua escrita em Libras com o sistema ELiS, como 

pode ser visto a seguir: 

 

Quadro 25 – Sinais/termos escritos no sistema ELiS. 

Português Libras-ELiS 

Abstrato /rgzçTíÈ 
Alfabeto yqwhbeolJéÄm 

Ambiguidade qggqcJÌm 
Análise do discurso /thçQânbthlzDö 

Aquisição de linguagem /tgqvFb/rfçTb/eolKáü 
Arbitrariedade qgqlz@ämù 

Balbucio /eozAãnü 
Banco de dados theoz@-ãümb/eocv@-ã 

Categoria /eozNì 
Categorização /eozNìm 

Centro-periferia eov@äbeoqgqvcç$-ù 
Chomsky epzWá 
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Cognitivo epegagzçTêêûm 
Coleta de dados tglz@ùÄ 

Competência rfzT>ûb/yiqzJÉm 
Conceito thepzl@%-Ém 
Concreto yqv#äm 

Configuração de mãos tgtqz@$-Ê 
Consoante /tgz&ìm 
Container /eplz_ã 

Dados tgleozl@%-üm 
Derivação roqztqzcl&_-ù 
Diacrítico roqzrsqcz*_-ãü 

Diacronia /thzJ-éb/thzJ-ù 
Dicionário egav@*êm 
Domínio /eolz_beoltgzvJ-ù 

Elementos prototípicos qgqrsçv_ããüb/qggqzçJíÄm 
ELiS tgyqz@*Ên 

Equivalente /tdz_ìm 
Escrita rfqv@éÉm 

Esquema imagético /eulJíb/eulJä qqqqgxQä 
Experiencialismo rfzIö 

Expressões não manuais qgqçvQúb/qgqçxKäb/qgqzDènÂ 
Fala rdlJúüm 
Fone eoqzrsqcv&_-ãü 

Fonema qgqlrsqlz$_-à 
Fonética qgqzrsqxçl%-é 

Fonologia qgqztgçv%$-éÄm 
Formal yhzysgvz%N-ù 
Função qgqysgzl_-úbqgqysgzl_-à 

Glossário ygqzkzç_*-äÄ 
Gramática gerativa /ygqv%íäbyhzygqzvç@%-äÄ 

Iconicidade /tgl@#-ámü 
Ilustração qgqzQä 

Inato eozW>Éû3 
Lakoff tgqyqwgsqãeaysgysg 
Léxico tgqzç#äm 

Lexicografia egav@*êmb/thc$-äm 
Libras /tgzJön  

Ligação /eagz& 
Linearidade /qgqv%-é 

Língua tgqvFà 
Linguagem /tgqvFb/rfçT 
Linguística /tgqvAàü 
Metáfora tgqgqlç@_btgqgql#_ 

Metáfora conceitual tgqgqlç@_btgqgql#_ thepzl@%-Ém 
Metonímia q¬qveuwsgeaq¢qvqqqqgq¬qvqqqqgyq 

Modelos culturais /eulJíb/eulJä qooqzT>ê 
Morfema /eoqxc%-ê 

Morfologia /eoqxc$-ö 
Palavra eoqxcJ 

Paradigma /wgsqz_3Ìn 
Pares mínimos qggqlz@éÃm 

Pidgin /tgqvAàb/tglz&ì 
Polissemia eoqzyqcv_*-àû 

Ponto de articulação /rolzJú 
Pragmática eoçKbtglJú 
Preposição /eaaz%Éûm 
Referência qjqthlz%_-à 
Saussure kzWá 
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Semântica eoçKbtgqggqzzl@_btgqggqzzç@_ 
Semântica cognitiva eoçKbtgqggqzzl@_btgqggqzzç@_ 

epegagzçTêêûm 
Semântica formal eoçKbtgqggqzzl@_btgqggqzzç@_ 

ysgeaqjqq¬qvyqtgq 
Significado tgqggqzzl@_btgqggqzzç@_ 
Significante tgqgqç#_-ú 

Signo tgzrgsglçz$3$-éü 
Sintaxe /rfgz_ímÌ 

Sociolinguística qgqkl%-ùÌb/tgqvAàü 
Substantivo kzwhçl$%-ê 

Termo eoqzthlcz*@-àÉ 
Tipologia tgztgqçl__1-äÌm 
Variação /qgqvJíèn 

Verbo yqzqggqvz*$-êm 
Vocabulário thqggqzzv@_-Âm 

Vogal tgqgqz_1_btgqgqz_5_ 
    Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 Em consonância à nossa escolha pelo sistema de notação em escrita, ELiS, para 

representar em nosso glossário os sinais/termos da Libras, apresentamos significativas 

considerações apontadas na questão 5) Você conhece o sistema ELiS? Considera-o funcional? 

Justifique: 

Quadro 26 – Cotejo das respostas referentes à questão 5 do questionário. 

Docentes Questão Respostas 

D1M 

5 

“Conheço e considero o sistema bastante funcional por possibilitar a escrita de 

qualquer sinal, especialmente da Libras que é a única língua que utilizei o sistema”. 

D2F 

“Conheço um pouco de ELiS. Fiz um curso básico. Mas, por falta de praticar a 

escrita, não me lembro adequadamente de todos os recursos da escrita. Considero 
uma ferramenta muito útil para o ensino de Libras, já que pode demarcar as áreas e 

os movimentos dos sinais, auxiliando o aluno a se lembrar do sinal posteriormente, 

no caso de ele não ter acesso ao sinal em vídeo”. 

D3F 

“Sim, conheço. Sim, o considero funcional, principalmente para o estudo de 

vocabulário de um texto. Como trabalho na formação de tradutores e intérpretes de 

Libras, imagino que ao se deparar com o texto e for preparar-se para transpô-lo a 

uma língua de sinais, o aluno em formação pode se beneficiar desta fonte de 

informação sobre o vocabulário referente ao texto em estudo. Além disso, na minha 

formação como tradutora e intérprete senti falta de um instrumento de registro de 

novos sinais, ou mesmo um histórico dos sinais apreendidos durante minha 

formação linguística para poder exercer com mais propriedade minha profissão, 

tive que me agarrar a minha memória”. 

D4F  

“Sim, conheço! É funcional, pois permite a escrita simples e rápida de qualquer 
texto (vocábulo, frases, textos longos) em Libras (e em outras LS). Assim, pode-se 

“pensar em Libras por escrito”, o que leva a um outro espaço de reflexão em 

Libras, ainda pouco explorado. Além dessa função mais complexa da escrita, 

também há o que é mais simples e corriqueiro, como fazer registros em Libras do 

que foi dito ou pensado originalmente em Libras. Isso permite uma autonomia aos 

usuários de Libras (surdos ou ouvintes), pois não precisa fazer tradução o tempo 

todo”. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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 Diante disso, é evidente e incontestável a funcionalidade do sistema ELiS para a 

representação da Libras em sua modalidade escrita, ou até mesmo para outras LS, como 

alegam alguns dos docentes no quadro acima. Logo, reforçamos nossa escolha por este 

sistema de escrita, corroborando para uma intensificação no uso da ELiS em outras 

instituições acadêmicas.  
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IV COTEJO ENTRE DICIONÁRIOS DE LIBRAS EM INTERSECÇÃO A UMA 

PROPOSTA DE FICHA LEXICOGRÁFICA OU TERMINOGRÁFICA  

 

 Este capítulo objetiva a análise de obras lexicográficas voltadas para a Libras, 

focalizando os elementos presentes na sua macro e microestrutura. Conforme apontamos 

anteriormente, foram selecionados dois dicionários para tal: o DIL, de Brandão (2011), e o 

NDL, de Capovilla, Raphael e Mauricio (2013). Esta análise é importante em virtude de a 

Libras ser de modalidade visual-espacial e, por este motivo, é justificável a ausência e a 

presença de informações que usualmente estão ou não em dicionários de LOs. Desta forma, 

podemos elencar estes elementos, a fim de fundamentar o modelo base a ser apresentado. 

  

4.1 O Dicionário Ilustrado de Libras – DIL (2011) 

 

 “O Dicionário Ilustrado de Libras” (DIL) foi criado pela professora Flavia Brandão
20

, 

formada em Artes Plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). Lançando em 

2002 seu primeiro dicionário de Libras em CD-ROM, em 2011 publica o dicionário impresso 

aqui analisado. A mesma recebeu prêmios importantes com sua primeira publicação: o 

Certificado de Tecnologia Social Efetiva pela Fundação Banco do Brasil, pela Unesco e pela 

Comunicação Institucional da Petrobras, por meio do prêmio Fundação Banco do Brasil de 

Tecnologia Social (edição 2005).  

 

Figura 20 – Capa do dicionário Ilustrado de Libras, Brandão (2011). 

 
        Fonte: página da Editora Global21. 

                                                   
20

 Flavia Brandão nasceu em 1965 na cidade de São Paulo, aos nove anos contraiu caxumba e, devido a 

complicações, perdeu a audição do ouvido esquerdo. 
21 Disponível em: <http://globaleditora.com.br/?s=dicion%C3%A1rio+ilustrado+de+libras>. Acesso em: dez. de 

2017. 
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 Podemos destacar que o DIL é composto por três mil duzentos e doze (3.212) sinais e, 

conforme aponta Brandão (2013, p. 9), “pode ser consultado por todos os públicos”. Este 

dicionário pode ser classificado como bilíngue, termo não encontrado na apresentação da obra, 

pois reúne lexemas gerais do léxico da Libras, a fim de orientar os consulentes na significação 

ou sentido dos lexemas da LP para a Libras. Em textos externos, há informações que auxiliam 

o consulente durante o manuseio da obra, tais como: Libras – Língua Brasileira de Sinais; 

Dicionário Ilustrado de Libras; Como usar; Exemplos de: CM, posicionamento e outras 

orientações e Bibliografia. Interessante observar que os textos são curtos, facilitando a leitura 

dos mesmos pelos leitores. No entanto, não encontramos na obra indicações de como o corpus 

presente no dicionário foi coletado, informação importante para conferir o devido valor 

linguístico e social ao mesmo. 

 Em relação à macroestrutura, podemos apontar a organização semasiológica dos 

verbetes, em ordem alfabética da LP, assim como a entrada em caixa alta e em negrito, além 

de terem os verbetes uma mesma estrutura. Em apêndices, há algumas informações, 

organizadas por grupos, sendo elas: alfabeto, números, dias da semana, meses do ano e 

expressões de gentileza e cumprimentos. Além disso, estas unidades linguísticas também 

podem ser encontradas no corpo do dicionário. Por conseguinte, apresentamos a seguir a 

estrutura base dos verbetes encontrados no DIL: 

 

Quadro 27 – Estrutura base dos verbetes do DIL, de Brandão (2013). 

Microparadigmas Definição dos microparadigmas 

Sinal “É o gesto ou o movimento que representa uma ou mais palavras em português”. 

Setas 
“Presentes em alguns sinais, indicando a direção, o sentido e a extensão do 

movimento da(s) mão(s)”. 

Sequência fotográfica “Mostra o percurso das mãos ao executar o sinal”. 

Asterisco 
“Indica que a palavra entrada também aparece no rodapé, remetendo para outro 

sinal”. 

Entrada e descrição do 

movimento 

“Palavra a consultar e explicações de como o sinal deve ser executado, incluindo a 

configuração e o posicionamento da(s) mão(s), direção, sentido, velocidade do 

movimento, quantidade de repetição, expressão fácil etc”. 

Ilustração “Presente na maior parte dos verbetes, representa o significado do sinal”. 

Significado “Explica o significado da palavra, suas possíveis variações e sinônimos”. 

Sinal igual “Indica outras palavras que podem ser representadas com este mesmo sinal”. 

Palavra no rodapé “Cada palavra indica o verbete que deve ser consultado (cuja entrada é sinônimo ou 

tem significado análogo), remetendo para o sinal a ser executado”. 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor com base em Brandão (2011, p. 10-11). 

 

 Interessante observar que no microparadigma entrada e descrição do movimento a 

autora não leva em consideração os parâmetros OP e PA, sendo estes partes da estrutura 
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morfológica da Libras, ausentes na descrição do DIL.  Selecionamos um verbete para elucidar 

as informações apresentadas no quadro anterior: 

 

Figura 21 – Verbete “acordar”. 

 
 Fonte: Brandão (2011, p. 29). 

 

 Conforme se nota na figura acima, podemos visualizar todas as unidades elencadas e 

descritas por Brandão (2011), sendo importante destacar o rigor estrutural desta obra, pois os 

itens elencados pela autora nos textos externos da obra constam de fato nos verbetes. O 

primeiro elemento que pode ser visualizado na figura acima, em ordem linear, ou seja, da 

esquerda para a direita, é o sinal em imagem que, em dicionários de LO, é representado pela 

grafia do termo em sua forma canônica, na categoria conhecida como entrada.  

 Neste dicionário, apesar do sinal em imagem ser o primeiro elemento, ou seja, a 

entrada, não possui tal denominação. Em sequência, após o sinal, há a sequência fotográfica 

e a ilustração, em que percebemos o item entrada incorporado à descrição do movimento que 

forma o significante do termo em Libras. Entendemos que, por não haver uma escrita oficial 

para a Libras, Brandão (2011) utiliza como recurso para a representação de suas unidades 

linguísticas imagens, fotos e ilustrações; por este motivo, o sinal no DIL pode ser considerado 

o equivalente na língua alvo. 

 A autora acrescenta o item sinal igual, representando os sinônimos na LP. Como 

exemplo, destacamos o verbete “laranja” (fruta), para o qual Brandão (2011, p. 399) apresenta 

como sinal igual o lexema “lima”. Interessante observar que os homônimos não foram 

alocados em um mesmo verbete, visto que a unidade linguística “sábado”, que é representada 

pelo mesmo sinal, (laranja) na Libras, não está presente no item sinal igual, mas sim em uma 

entrada própria. Esta organização é discutida entre lexicógrafos, como apontado por 

Murakawa e Zavaglia (2011, p. 39-41), que abordam a dificuldade para a distinção entre as 

formas homônimas e polissêmicas e sua organização em dicionários.  

 Em dicionários de Libras, em que a organização das entradas é realizada pela LP, 

questões como estas passam despercebidas pelo seu criador. Com a organização das estradas 
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pela escrita da Libras, ou seja, pelo sistema ELiS, unidades homônimas e polissêmicas, talvez 

seriam levadas em consideração, conforme se pode observar na imagem a seguir: 

 

Figura 22 – Verbete “laranja”. 

 
Fonte: Brandão (2011, p. 399)22. 

 

 Pode-se observar na entrada “ponto” (BRANDÃO, 2011, p. 538), que há apenas a 

acepção pertencente à gramática de “sinal usado para finalizar frases ou abreviar palavras”. 

Algumas de suas lexias compostas possuem entradas próprias, como “ponto cirúrgico” e 

“ponto de ônibus”; já outras lexias compostas estão ausentes, como: “Ponto (lugar 

determinado)”, “Ponto (assunto)”, “Ponto (em esportes)”, e outras.  

 Outro elemento a ser discutido são as palavras no rodapé, que evidencia palavras da 

LP que possuem o mesmo equivalente em Libras. Diante disso, ao analisarmos a entrada 

“alienação”, percebe-se que esta nos remete aos verbetes “doido” e “louco”. Conforme 

Brandão (2011), as três unidades linguísticas são representadas pelo mesmo sinal.  

 A ilustração, item importante em dicionários infantis e pouco utilizado em dicionários 

para adultos, é um recurso válido no auxílio da compreensão do significado, especialmente no 

caso da Libras. Mas, nos dicionários de Libras, há uma ilustração para cada entrada, uma 

seleção de imagem de forma randômica, ocasionando a não representação fidedigna do 

verbete. Desta forma, os sinais de verbos, adjetivos e substantivos podem não apresentar uma 

ilustração precisa, consoante à entrada, devido à distinção de toda uma gama de conceitos 

expressos pela unidade linguística em relação à ilustração. Como exemplo, podemos citar as 

entradas “prazer”, “negligente” e “natural”, que podem proporcionar ao consulente uma 

significação errônea ou insatisfatória: 

 

 

 

 

 

                                                   
22 Texto definitório do verbete “laranja” (BRANDÃO, 2011, p. 538): “Fruto da laranjeiro: de cor como a da 

laranja”.  
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Figura 23 – Ilustração dos verbetes “prazer”, “negligente” e “natural”. 

             
Fonte: Brandão (2011, p. 547, 469 e 468). 

 

 Ao visualizar as ilustrações acima, pode-se perceber que elas não nos remetem ao real 

significado das entradas ou à sua totalidade de sentidos. No verbete “natural”, a definição 

apresentada pela obra é “aquilo que é normal” (BRANDÃO, p. 468); desta forma, 

percebemos parcialmente uma relação entre enunciado lexicográfico e ilustração, atuando 

esta como auxílio na compreensão do verbete pelos consulentes, mas não na sua completude. 

Por este motivo, entendemos que as ilustrações presentes em vários verbetes do DIL não são 

fidedignas aos conceitos expressos pelas entradas.  

 Além disso, nota-se a utilização de uma mesma ilustração para diferentes entradas, 

como nos verbetes “nuvem” e “nublado”, que portam dessemelhanças em seus semas e, por 

este motivo, deveriam ser ilustradas distintamente:  

 

Figura 24 – Verbete “nuvem”. 

 
 Fonte: Brandão (2011, p. 477). 

 

Figura 25 – Verbete “nublado”. 

 
  Fonte: Brandão (2011, p. 476). 
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 Um ponto positivo a se destacar em algumas ilustrações é a aplicação do recurso 

“rótulo de diferenciação”, proposto por Stein (1991, apud SILVA 2006, p. 62), que o define 

como “elemento verbal que apoia ilustrações relativas a nomes contáveis que se referem a 

objetos possuidores da característica unívoca.”. Nestes casos, o DIL faz o uso deste recurso, 

mas não o explica, delimitando na ilustração a parte do todo, que é definida em uma 

determinada entrada, como pode ser observado no verbete “parede”, a seguir: 

 

Figura 26 – Verbete “parede”. 

 
 Fonte: Brandão (2011, p. 509). 

 

 Interessante destacar que este dicionário não faz uso de siglas e/ou abreviaturas no 

corpo do verbete, recurso este presente em quase todos os dicionários. Podemos justificar este 

fato por não conter nos verbetes, no enunciado lexicográfico, a classe gramatical, as marcas 

de uso, entre outros, pois estes elementos geralmente são adicionados ao corpo do verbete na 

sua forma abreviada. No DIL, o único microparadigma em sua grafia completa presente no 

corpo do verbete é o sinal igual, como pode ser observado no sinal “laranja” (ver fig. 22, p. 

93).  

 

4.2 O Novo DEIT-Libras – NDL (2013) 

 

 O “Dicionário Novo DEIT-Libras: Língua de Sinais Brasileira” (NDL), aqui analisado, 

consiste na terceira edição do dicionário de Libras conhecido como “Capovilla”. Este foi 

organizado por Fernando César Capovilla, Walkiria Duarte Raphael e Aline Cristina L. 

Mauricio. Conforme os autores (2013), a obra é baseada em Linguística e Neurociência 

Cognitiva e em pesquisas em Lexicografia da Libras e cognição de surdos, que tiveram início 

em 1989, no “Laboratório de Neuropsicolinguística Experimental”, abrigado na Universidade 

de São Paulo - USP. No corpo do dicionário, é possível encontrar o total de dez mil duzentas 

e noventa e seis (10.296) entradas, somando as variações e as duplicações de um mesmo 
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termo – ponto este que será discutido no decorrer deste capítulo – e é dividido em dois 

volumes.  

Figura 27 – Capa do dicionário Novo DEIT-Libras: língua de sinais brasileira (CAPOVILLA; RAPHAEL; 

MAURICIO, 2013). 

 
                     Fonte: Página da USP23. 

 

 Em textos externos, podemos encontrar uma vasta quantidade de informações a 

respeito da sua macro e microestrutura, por exemplo: como usar esta 3ª edição revista e 

ampliada do Novo DEIT-Libras; uma descrição dos paradigmas neuropsicolinguísticos para 

refundação conceitual e metodológica da linguagem falada, escrita e de sinais para a 

alfabetização de ouvintes, deficientes auditivos, surdos e surdocegos; Alfabeto manual de 

Libras, e Formas de mão usadas em Libras, entre outras.  

 Na macroestrutura do NDL, destacamos a ordem semasiológica dos verbetes, sendo 

eles representados pela soletração manual, como pontuam Capovilla, Raphael e Mauricio 

(2013, p. 50): “[...] cada entrada começa com a soletração manual do verbete em português 

que corresponde ao sinal da entrada”. Ou seja, este leva em consideração elementos 

fonológicos da LP e não da Libras. De certa forma, há um padrão na organização dos verbetes, 

mas, em algumas entradas, o verbete é iniciado com a ilustração e não com a datilologia, 

apresentando esta variação na entrada, a qual ora se inicia pela palavra transliterada para a 

Libras, ora pela ilustração precisa da forma do sinal. 

 Em relação aos elementos que compõem o verbete, Capovilla, Raphael e Mauricio 

(2013, p. 47) apresentam em seus textos externos a seguinte estrutura:  

                                                   
23 Disponível em: <http://www.ip.usp.br/laboratorios/lance/Livros/capas/>. Acesso em: dez. de 2017. 



98 

Quadro 28 – Estrutura base do verbete no NDL. 

Legenda Elemento Definição/explicação 

1 
Ilustração precisa da forma do 

sinal 

“Tal ilustração permite uma melhor compreensão da 
sequência temporal das unidades sublexicais que compõem 

o sinal”. 

2 Ilustração do significado do sinal 

“Tais ilustrações de significação permitem à criança surda 

apreender diretamente o sentido do sinal sem depender do 

Português, e facilitam a memorização do sinal e dos verbetes 

em Português e Inglês, bem como o seu uso no dia a dia”. 

3 Escrita em SignWriting 

“A leitura dos sinais escritos em SignWriting sinaliza 

diretamente à mente do surdo, assim como a decodificação 

da escrita alfabética fala diretamente à mente do ouvinte”. 

4 Soletração digital do sinal 

“A soletração digital auxilia a criança a penetrar na 

composição GrafÊmica ou ScriptumIcular das palavras 

escritas, quebrando as palavras escritas em suas letras 

componentes, e vertendo as letras em formas de mãos 

individuais”. 

5 Verbete em português e em Inglês 
“Tais verbetes correspondem ao sinal e permitem indexar 
alfabeticamente os sinais e traduzir de Libras para o 

Português e o Inglês”. 

6 Validade do sinal 

“O escopo da validade do sinal em termos do(s) estado(s) 

brasileiro(s) em que esse sinal é, com certeza, empregado 

corretamente”. 

7 
Classe gramatical dos verbetes em 

Português 

“Tal classificação permite ao surdo compreender o 

comportamento das palavras do Português e aprender a usá-

las adequadamente”. 

8 Definição 

“Tal definição permite ao surdo aumentar o seu 

conhecimento do mundo, bem como de Libras, do Português 

e do Inglês”. 

9 Exemplo 

“Tais exemplos permitem ao surdo usar corretamente as 

palavras do Português correspondentes aos sinais de Libras: 

e, ao ouvinte, usar corretamente os sinais de Libras 

correspondente às palavras”. 

10 Etimologia 

“Descrição etimológica a partir da análise de sua estrutura 
MorfÊmica, ou seja, dos MorfÊmica (Formículos) 

metafóricos moleculares que o compõem, e uma breve 

análise do parentesco semântico entre sinal e vários outros 

sinais que compartilham alguns dos mesmos MorfÊmas ou 

Formículos moleculares”. 

11 Iconicidade 

“De como o sinal materializa o significado defronte os olhos 

do observador. Tal descrição permite ao observador 

aprender esse significado de um modo 

fenomenologicamente imediato”. 

12 Descrição detalhada do sinal “A descrição detalhada e sistemática da forma do sinal. 

Juntamente com a ilustração, tal descrição permite ao leigo 

reproduzir fielmente cada sinal de Libras”. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Capovilla; Raphael e Mauricio (2013, p. 47-48). 

 

 Os elementos elencados no quadro acima podem ser encontrados no verbete a seguir e, 

para auxiliar o consulente, enumeramos tais informações, como podem ser observadas no 

quadro anterior e na figura a seguir. 
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Figura 28 – Ilustração dos elementos lexicográficos do DIL em um verbete. 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor com base em Capovilla, Raphael e Mauricio (2013, p. 1293). 

 

 Há o total de doze (12) elementos compondo o verbete do NDL, do qual os autores 

afirmam que cada verbete faz o uso de pelo menos dez. O item 1 equivale à representação do 

sinal servindo-se da ilustração, recurso muito utilizado na descrição lexical da Libras. 

Conforme mencionado anteriormente, alguns verbetes se iniciam com a ilustração, como 

pode ser observado na figura acima, destoando da organização de referência, apresentada em 

textos externos.  

 Como a imagem é importante para a compreensão dos surdos e demais usuários da 

Libras na tradução de itens lexicais da LO para as LS, é importante que tais ilustrações sejam 

inequívocas, oferecendo ao consulente informações linguísticas o mais próximas possível do 

verbete a que se referem. Desta forma, os autores (2013, p. 50) apontam que a ilustração do 

significado do sinal tem o objetivo de “permitir à criança surda compreender diretamente o 

sentido do sinal ou significado do sinal sem depender da leitura do português” e acrescentam 

que “[...] representar o significado de um sinal é precisamente o objetivo maior da ilustração 

de significado do presente Novo DEIT-Libras, de modo a permitir ao consulente, surdo ou 

não, principalmente o ainda não alfabetizado, compreender diretamente o significado de um 

sinal por meio da inspeção do sinal”, Capovilla, Raphael e Mauricio, (2013, p. 50). 

 No entanto, o uso de ilustrações em todos os verbetes pode ocasionar alguns 

problemas, uma vez que nem sempre elas oferecem ao consulente um significado fidedigno e 

às vezes reduzem os conceitos por eles expressos, como se cada verbete tivesse exatamente 

um único sentido. Possibilitam assim interpretações errôneas caso o consulente não recorra à 
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definição e ao exemplo em LP. Casos como estes podem ser observados nas entradas: 

“autorizar” (2013, p. 457), “besteira” (2013, p. 524), “bronquite” (2013, p. 578), entre outras, 

como pode ser observado nas imagens a seguir: 

 

Figura 29 – Ilustração dos verbetes “autorizar”, “besteira” e “bronquite”. 

                    
Fonte: Capovilla, Raphael e Mauricio (2013, p. 457, 524 e 578). 

  

 Assim como o DIL, o NDL faz o uso do recurso de setas, rótulo de diferenciação, 

como pode ser encontrado nos sinais: “alfinete” (2013, p. 323), “bisturi” (2013, p. 536), 

“canudo” (2013, p. 641) e outros, de forma a levar o consulente a uma discriminação da parte 

em relação ao todo descrito pela imagem.  

 

Figura 30 – Ilustração dos verbetes “alfinete”, “bisturi” e “canudo”. 

                      

Fonte: Capovilla, Raphael e Mauricio (2013, p. 323, 536 e 641). 

 

 Entretanto, há casos em que nem mesmo o recurso proposto por Stein (1991) consegue 

sanar tais necessidades, como evidenciam os exemplos a seguir: 

 

Figura 31 – Ilustração dos verbetes “bissexual”, “fisionomia” e “gloriar-se”. 

           
 Fonte: Capovilla, Raphael e Mauricio (2013, p. 536, 1275 e 1343). 

 

 Como apresentado anteriormente, compartilhamos a ideia de que a ilustração é um 

recurso importante na compreensão do significado pelo sujeito surdo, no entanto, em algumas 

unidades linguísticas, este recurso pode levar a uma interpretação errônea do significado do 

verbete, uma vez que pode propiciar mais de um significado à unidade, tornando-a ambígua. 
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Por este motivo, defendemos a não utilização de ilustrações em todos os verbetes em 

dicionários de Libras, porque nem todos os verbetes precisam ser ilustrados, já que as 

ilustrações parecem relevantes em entradas com acepções unívocas, mas prejudiciais nas 

entradas em que são possíveis mais de uma interpretação. 

 O NDL utiliza para a representação gráfica da Libras o sistema SignWriting, porém, o 

mesmo não é aproveitado para a organização semasiológica das entradas pela escrita, 

respeitando a sequência alfabética da LP. Até o presente momento, não há no SignWriting 

uma forma de organização dos elementos fonológicos das LS que possibilite a ordenação 

semasiológica das entradas em dicionários, glossários ou qualquer outro instrumento que vise 

à compilação de corpora destas línguas.  

 Por sua vez, o item soletração do sinal é utilizado no dicionário como forma de 

organização dos verbetes. Como mencionado, a soletração manual é um empréstimo 

linguístico que as LS realizam das LOs de seus respectivos países. Apesar de ser um recurso 

válido para apresentar a entrada em Libras, este artifício organiza as entradas em ordem 

semasiológica das LOs, e não das LS. Portanto, o NDL é um dicionário em ordem 

semasiológica que leva em consideração os elementos fonológicos da LP, usufruindo do 

recurso da datilologia para alcançar este objetivo. Interessante observar que, em algumas 

entradas, a soletração manual não equivale em sua plenitude ao equivalente na LP, como 

pode ser observado a seguir: 

 

Figura 32 – Verbete “estação de metrô Santa Cruz”. 

                    
Fonte: Capovilla, Raphael e Mauricio (2013, p. 1145). 

 

 Considerando a figura acima, com ênfase na datilologia, notamos que há apenas a 

referência ao termo específico, enquanto no equivalente em português há o termo genérico 

seguido pelo termo específico. Situações como esta podem ser encontradas em grande escala 

em entradas toponímicas, como estações de metrô e nomes de bairros. Apontamos aqui a falta 
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de rigor, pois se é esta a entrada e seu equivalente, carecem de uma padronização onde se 

utilize ou não o termo genérico em ambos os elementos. Além disso, há uma desordem na 

organização das entradas, uma vez que o exemplo acima está localizado na lista dos verbetes 

iniciados com a letra “E”, e a entrada em soletração manual começa com a letra “S” de 

“Santa Cruz” – se seguirmos fielmente a orientação dos autores de que a datilologia 

(soletração manual) refere-se à entrada – e não com a letra “E”, de “Estação de Metrô Santa 

Cruz”. Concluímos, assim, que a soletração manual é algo secundário, e que a organização do 

dicionário se dá pela escrita da LP.  

 É pertinente ressaltar a duplicidade de lematização dos verbetes toponímicos relativos 

a bairros, que podem ser encontrados em entradas iniciadas pelo termo específico seguido 

pelo genérico e apenas com o termo específico, a exemplo do lexema “Bairro Santo Amaro” 

(CAPOVILLA; RAPHAEL; MAURICIO, 2013, p. 480), reprisado no verbete “Santo Amaro” 

(p. 2226). Destacamos aqui que, apesar da tentativa de organização das entradas pelo recurso 

da datilologia, esta ainda se dá pelo equivalente na LP, como pode ser observado nas 

ilustrações a seguir: 

 

Figura 33 – Verbete “bairro Santo Amaro”. 

  
Fonte: Capovilla; Raphael; Mauricio (2013, p. 480). 

 

 

Figura 34 – Verbete “Santo Amaro”. 

 
Fonte: Capovilla, Raphael e Mauricio (2013, p. 2226). 

 



103 

 Entendemos que a correspondência do item lexical em português e em inglês se 

referem ao elemento equivalente das entradas em Libras. O item validação do sinal, 

representado em forma de siglas, caracteriza a marca de uso, pois indica onde o sinal é 

utilizado geograficamente.  

 Apontamos que a marca de uso disposta para informar ao consulente em que região do 

Brasil o sinal é utilizado não é confiável, pois faltam informações precisas que indiquem os 

corpora usados como fonte para a constituição da nomenclatura presentes no dicionário. 

Além de que, ao apontar que determinado sinal é realizado em uma determinada região, pode 

levar o leitor a entender que este não é utilizado em outras regiões.  

 Assim como a validação do sinal, a classe gramatical é representada por abreviaturas, 

recurso este também utilizado em dicionários de LO. Os microparadigmas definição e 

exemplos são dispostos em todos os verbetes, no entanto, para conceder maior mérito 

científico ao dicionário, seria necessário informar as fontes destas informações.  

 Dubois et al (2006, p. 251) definem etimologia como “[...] a pesquisa das relações que 

uma palavra mantém com outra unidade mais antiga, de que se origina”. Portanto, é comum 

os dicionários de LO evidenciarem na etimologia dados referentes à origem da palavra, assim 

como as mudanças em nível diacrônico destas unidades. No item etimologia presente no NDL, 

não há estas informações, mas sim uma amostragem resumida dos sinais que compartilham os 

mesmos morfemas, como pode ser observada a seguir: 

 
Figura 35 – Verbete “horizontal”. 

 
 Fonte: Capovilla; Raphael; Mauricio (2013, p. 1396). 

 

 No verbete acima, podemos apontar também a iconicidade, elemento que representa a 

motivação presente na criação do sinal, assim como ocorre nas LO, embora tal informação 

não conste em dicionários gerais destas línguas. Nota-se, assim, que nestas línguas a 

motivação ocorre em menor grau do que nas LS, conforme aponta Nascimento (2016, p. 27): 



104 

“A motivação visual nas LS ocorre em larga escala já que se trata de uma língua de 

modalidade espacial e visual”. Este microparadigma é utilizado unicamente no NDL e em 

muitas entradas é possível perceber o uso deste com outra finalidade, como mostra imagem a 

seguir: 

 

Figura 36 – Verbete “ideia”. 

 
    Fonte: Capovilla, Raphael e Mauricio (2013, p. 1423). 

 

 A exemplo da figura acima, em uma quantidade significativa de entradas, a 

iconicidade representa o modo como o sinal é realizado e não a sua motivação, informação 

que de fato deveria estar representada neste microparadigma. Na figura em análise (fig. 17), 

percebe-se que a informação atribuída na descrição do sinal é a mesma presente no item 

iconicidade com algumas reformulações textuais.  

 

4.3 Cotejo dos dicionários DIL (2011), NDL (2013) e o roteiro de ficha lexicográfica ou 

terminográfica de Faulstich (2010)  

   

 Em seu artigo intitulado “Para gostar de ler dicionários”, Faulstich (2010) apresenta 

uma proposta de ficha lexicográfica ou terminográfica
24

 contendo os elementos que devem 

estar presentes, particularmente, em sua microestrutura, ou seja, as distintas informações que 

estarão disponíveis aos consulentes. Em seu modelo, Faulstich (2010, p. 184) utiliza o 

símbolo gráfico asterisco para demarcar elementos opcionais, enquanto aqueles que não 

possuem este símbolo são itens obrigatórios, como pode ser observado a seguir: 

 

 

 

                                                   
24 A proposta modelo de ficha lexicográfica ou terminográfica foi elaborada pelo Centro de Estudos Lexicais e 

Terminológicos – Centro Lexterm – da UNB, coordenado por Faulstich. 
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Quadro 29 – Componentes da ficha lexicográfica ou terminográfica de Faulstich (2010). 

Elementos Definição 

Entrada 
“Unidade linguística que possui o conteúdo semântico da expressão 
terminológica na linguagem de especialidade. É o termo propriamente dito, o 

termo principal”. 

Categoria gramatical 

“Indicativo da classe gramatical ou da estruturação sintático-semântico do 

termo. Pode ser s. = substantivo ou n. = nome; v = verbo; utc = unidade 

terminológica complexa”. 

Gênero 
“Indicativo do gênero a que pertence o termo na língua descrita, com m = 

masculino ou f = feminino”. 

*Variante(s) 

“Formas concorrentes com a entrada. As variantes correspondem a uma das 

alternativas de denominação para um mesmo referente. Elas podem ser 

variantes terminológicas linguísticas e variantes terminológicas de registro”. 

*Sinônimos(s) 
“Formas concorrentes no discurso da linguagem de especialidade cujo 

significado é idêntico ao do termo da entrada”. 

*Área de conhecimento ou 

domínio 

“Indicativo da área científica ou técnica em que o termo é usado; no caso Biotec 

= biotecnologia”. 

Definição 
“A definição é um sistema de distinções recíprocas que servem para descrever 

conceitos pertinentes aos termos”. 

Fonte da definição 

“Registro do nome do autor, da obra, data etc. de onde foi compilada a 

definição. O campo deve ser preenchido mesmo que o autor do dicionário ou 

glossário seja o autor ou o adaptador das definições”.  

*Contexto 

“O contexto é um fragmento de texto no qual o termo principal aparece 

registrado, transcrito com o fim de demonstrar como é usado na língua de 

especialidade”. 

*Fonte do contexto 

“Registro do autor, obra, data etc. de onde foi extraída a frase contextual, 

também chamada de abonação. O campo deve ser preenchido mesmo que o 

autor do dicionário ou glossário seja o autor dos contextos”. 

Remissivas 

“Sistema de complementaridade entre termos. Os termos remissivos se 

relacionam de maneiras diversas, dependendo da contiguidade de sentido. 

Podem ser: termos hiperônimos, termos hipônimos e termos conexos”. 

*Nota 
“Comentário prático, linguístico ou enciclopédico, que serve para complementar 

as informações da definição”. 

*equivalentes “Termos de línguas estrangeiras que possuem o mesmo referente”. 

Autor(a) 
“Registro do nome do responsável intelectual pela elaboração da ficha de 

terminológica; o registro pode ser feito por meio de sigla e abreviação”. 

Redator(a) 
“Registro do nome do responsável pelo preenchimento/digitação da ficha de 

terminologia; o registro pode ser feito por meio de sigla ou abreviação”. 

Data “Registro do dia, mês ano em que ficha foi preenchida/digitada”. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor com base em Faulstich (2010, p. 180-183). 

 

 Após a análise do dicionário DIL (CAPOVILLA; RAPHAEL E MAURICIO, 2013) e 

do NDL (BRANDÃO, 2011) e das devidas discussões acerca dos elementos presentes em 

cada um deles, correlacionamos as informações obtidas ao modelo de ficha lexicográfica de 

Faulstich (2010) apresentado acima. O cotejo entre as obras objetivou realizar o levantamento 

das informações que deveriam estar presentes no instrumento lexicográfico objetivado por nós, 

de modo a eliminar qualquer inconsistência na fundamentação e na organização da macro e 

microestrutura da ficha lexicográfica ou terminográfica concebida nesse trabalho. Desta forma, 

o cotejo entre a ficha lexicográfica da referida autora e os dicionários de Libras nos 

proporcionou identificar a ausência de algumas informações nos dicionários de Libras, por 

exemplo, a fonte da definição e do contexto, assim como a inexistência de alguns elementos 
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presentes nos dicionários de Libras e ausentes na ficha lexicográfica de Faulstich, como a 

datilologia e a iconicidade. 

 Conforme apresentamos anteriormente, baseada na proposta de Hausmann e Wiegand 

(1989), inicialmente a ficha lexicográfica que constituiria nossos verbetes seria composta dos 

seguintes elementos: – na direção Libras-ELiS/Português – entrada em ELiS; a categoria 

morfológica, ou seja, o tipo de sinal conforme sua estrutura e a definição em ELiS. Na direção 

Português/Libras-ELiS, teríamos: entrada em LP, classe gramatical e a definição em LP. No 

entanto, como enfatizamos, esta estrutura incipiente poderia se modificar após a análise de 

dicionários de Libras e seu cotejo com o roteiro de Faulstich (2010). Desta forma, serão 

acrescidos à ficha lexicográfica os seguintes elementos encontrados na Ficha lexicográfica ou 

terminográfica de Faulstich (2010): fonte da definição e equivalente. 

 Consoante ao apresentado anteriormente, podemos apontar algumas informações 

lexicográficas compartilhadas entre o DIL e NDL, conforme alude o quadro a seguir: 

 

Quadro 30 – Informações lexicográficas semelhantes entre o DIL (2011) e o NDL (2013). 

DIL NDL 

Sinal Ilustração do significado do sinal 

Entrada e Descrição do movimento Descrição detalhada da forma do sinal 

Ilustração Ilustração da forma do sinal 

Significado Definição 

-- Verbete em português 

     Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 Apesar destas semelhanças, observa-se que a entrada no DIL é representada pelo 

lexema na LP, ou seja, este seria o equivalente e a ele está integrada a descrição do 

movimento, e no NDL o verbete em LP refere-se ao equivalente na língua alvo, no entanto, 

esta informação não está explícita. Diferentemente do DIL, no NDL, a descrição do sinal 

constitui um microparadigma independente, com sua informação lexicográfica. Portanto, 

ambos os dicionários apresentam a descrição do sinal, que indica detalhadamente a forma de 

sua realização, bem como a ilustração como recurso auxiliar para a decodificação do verbete, 

além de salientarem a definição ou significado das unidades linguísticas. 

 É interessante observar que, dentre as informações presentes no quadro acima, não 

está presente no modelo apresentado por Hausmann e Wiegand (1989) e no modelo de 

Faulstich (2010) a descrição da entrada – nomeada por Brandão (2011) de entrada e 

descrição do movimento, e por Capovilla, Raphael e Mauricio (2013) como descrição 

detalhada da forma do sinal. Este microparadigma possui a finalidade de orientar o 

consulente na realização do sinal, demonstra minuciosamente a organização dos parâmetros, 
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antes e durante sua realização, elemento este presente apenas em dicionários de LS. Assim, 

este elemento não será aproveitado em nosso glossário, por entendermos que a escrita em 

ELiS suprirá esta descrição.  Observa-se, ainda, que a quantidade de informações distintas 

entre as obras referidas é maior do que as semelhantes, conforme mostra quadro a seguir: 

 

Quadro 31 – Informações lexicográficas distintas entre o DIL (2011) e o NDL (2013). 

NDL 

Soletração manual do verbete 

Escrita em SignWriting 

Verbete em inglês 

Classe gramatical 

Etimologia 

Iconicidade 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

DIL 

Setas 

Sequência fotográfica 

Asterisco 

Sinal igual 

Palavra no rodapé 

-- 

  A respeito do quadro acima, cumpre apresentarmos as seguintes observações: os itens 

setas e o asterisco explícitos no DIL não podem ser considerados como informações 

lexicográficas, uma vez que este é um recurso utilizado para auxiliar na ordenação do verbete, 

enquanto aquele é um recurso aplicado no microparadigma ilustração para indicar o 

movimento a ser realizado durante a produção do sinal. O NDL aplica este mesmo recurso – 

setas – em algumas ilustrações e não o designa como informação lexicográfica.  

 O DIL apresenta como entrada o lema em LP, enquanto o NDL utiliza a soletração 

manual em Libras, com base no alfabeto latino da LP; no entanto, em vários verbetes, é a 

ilustração e não a soletração manual que desempenha esta função. Além disso, entendemos o 

DIL como um dicionário bilíngue por fazer uso da LP e da Libras e o NDL trilíngue, 

utilizando a LP, a Libras e língua inglesa – como designado pelos autores, admitindo como 

língua alvo a Libras. Convém assinalar que apenas o NDL aplica os elementos: escrita em 

SignWriting, etimologia, iconicidade, datilologia, sinal em inglês e classe gramatical. Entre 

estes, destacamos a etimologia e a classe gramatical presentes na proposta de Hausmann e 

Wiegand (1989) e na ficha de Faulstish (2010) e que são elementos relevantes para o 

consulente. 

 Tendo em vista que a nossa proposta é definir as bases linguísticas e lexicográficas 

para a construção de um glossário bilíngue Libras-ELiS/Português, descrevendo línguas de 

diferentes modalidades, uma oral-auditiva e outra visual-espacial, é imprescindível buscar um 

modelo que possa funcionar da melhor forma possível para a descrição destas duas línguas. 

Dentre as informações apontadas por Faulstich (2010), destacamos alguns itens que estão 



108 

presentes e outros ausentes nos dicionários de Libras cotejados em nossa pesquisa, como pode 

ser observado no quadro a seguir: 

 

Quadro 32 – Informações lexicográficas semelhantes: NDL (2013) e Faulstich (2010). 

NDL Faulstich (2010) 

Entrada (datilologia)  Entrada 

Equivalente (Português e Inglês) Equivalente 

Classe gramatical Categoria gramatical 

Definição Definição 

Exemplo Contexto 

Remissiva Remissiva 

  Fonte: Elaborado pelo próprio autor com base em Capovilla; Raphael; Mauricio (2013) e Faulstich (2010). 

 

Quadro 33 – Informações lexicográficas semelhantes: DIL (2013) e Faulstich (2010). 

DIL Faulstich (2010) 

Entrada Entrada 

Equivalente Equivalente 

Significado Definição 

Sinal igual Sinônimos 

              Fonte: Elaborado pelo próprio autor com base em Brandão (2011) e Faulstich (2010). 

 

Quadro 34 – Informações lexicográficas distintas: Faulstich, NDL (2013) e DIL (2011). 

Modelo de Faulstich (2010) 

Gênero 

Área do conhecimento ou 

domínio 

Fonte da definição 

Fonte do contexto 

Nora 

Autor(a) 

Redator(a) 

Data 

NDL 

Escrita em SignWriting 

Soletração digital 

Iconicidade 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

DIL 

Sequência fotográfica 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor com base em Faultich (2010), Capovilla, Raphael e Mauricio (2013) e 

Brandão (2013). 

 

 Conforme o esperado, encontramos semelhanças e diferenças entre os dicionários de 

LS, consoante ao modelo de Faulstich (2010), uma vez que este dispõe da escrita como 

instrumento para a descrição da língua, enquanto aqueles utilizam imagens, em formato de 

fotos ou ilustrações. Assim, julgamos os teóricos e as análises aqui evidenciadas suficientes 

para fundamentar a construção de nossa ficha lexicográfica, destinada a auxiliar a construção 

do glossário de Linguística em Libras desvinculada das imagens tradicionalmente usadas e 

com base no sistema de escrita ELiS. Isto posto, será apresentado no próximo capítulo o 

produto final desta pesquisa. 
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V GLOSSÁRIO DE LINGUÍSTICA EM FORMATO BILÍNGUE: LIBRAS-

ELiS/PORTUGUÊS E PORTUGUÊS/LIBRAS-ELiS 

 

 A partir da discussão teórica e do cotejo entre dicionários de LS consoante ao modelo 

de Faulstish (2100), apresentamos a seguir os elementos basilares que julgamos importantes 

estarem presentes em um glossário que utilize a Libras e a LP, representadas nas suas 

modalidades escritas. Os elementos foram selecionados levando em consideração nosso 

público-alvo – alunos do curso de Letras: Libras e de Letras Tradução e interpretação em 

Libras: Português, no entanto, nosso produto poderá ser utilizado por intérpretes, professores 

e por aqueles que se interessem pela Libras e a Linguística de modo geral. Vejamos a seguir 

os elementos basilares de nossa ficha lexicográfica: 

 

Quadro 35 – Elementos lexicográficos basilares para um glossário Libras-ELiS/Português. 

Entrada: ___________________________ 

Categoria morfológica: ___________________________ 

Classe gramatical: ___________________________ 

*Variante: ___________________________ 

Definição: ___________________________ 

Fonte da definição: ___________________________ 

Exemplo: ___________________________ 

Fonte do exemplo: ___________________________ 

*Abonação: ___________________________ 

*Fonte da abonação: ___________________________ 

Equivalente: ___________________________ 

*Ilustração: ___________________________ 

     Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 Como pode ser observado, no quadro acima, alguns elementos possuem o símbolo “*”. 

Quando este está presente indica a não obrigatoriedade do mesmo, sendo esta uma decisão a 

ser tomada pelo próprio lexicógrafo ou terminógrafo. Desta forma, estabelecemos um modelo 

de ficha lexicográfica ou terminográfica para a construção de um glossário bilíngue que leve 

em consideração aspectos inerentes à Libras escrita e à LP. Apesar disso, nem todos os 

elementos elencados estarão presentes em nosso produto final. Assim, selecionamos aqueles 

que julgamos ser essenciais de forma a suprir as necessidades de apresentação da ficha 

lexicográfica ou terminográfica, aqui criada e nosso público-alvo, sendo eles: entrada, classe 

gramatical, categoria morfológica e equivalente. 
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 Apesar de admitirmos a importância do elemento exemplo, ele não constará em nosso 

glossário, pois a não solicitação aos docentes da utilização deste em uma frase, atribuindo ao 

sinal/termo seu uso real, impossibilitou sua inserção em nossa proposta. Os elementos 

lexicográficos opcionais não incluídos em nossa proposta são: variante(s), ilustração, 

abonação, fonte da abonação e ilustração. Não foi realizada a busca por variações utilizadas 

em outras regiões dos termos coletados, por este motivo, em nosso glossário não serão 

arroladas as variantes do sinal/termo, até mesmo por não ser relevante às pretensões desse 

trabalho, que giram em torno do estabelecimento de um corpus terminológico de Linguística 

em Libras-ELiS e não do inventário ou análise de variantes terminológicas, sendo que os 

termos apresentados foram os sinalizados pelos docentes entrevistados, que entretanto podem 

divergir dos utilizados em outras localidades. 

 Em consonância com a tipologia de nosso glossário e o público-alvo, a ilustração 

torna-se inviável, por ser nosso corpus voltado para uma área de especialidade, entendendo 

que o uso de ilustrações poderia acomodar mais de uma interpretação – ambiguidade. Quanto 

à abonação, este elemento não será por nós apresentado por entendermos que sua presença, 

em nosso glossário, pode não auxiliar o consulente na decodificação do verbete.  

  Em relação à nossa macroestrutura, nos embasaremos nos estudos de Béjoint (2000). 

Assim, desenvolvemos um glossário bilemático, os verbetes são constituídos de sinais/termos 

voltados para a área da Linguística, com unidades terminológicas variadas como: nome de 

disciplinas, nomes de teóricos e outros, totalizando oitenta e cinco (85), que serão organizadas 

em ordem visográfica da Libras-ELiS e em LP. Nossa microestrutura é baseada na proposta 

de Hausmann e Wiegand (1989), consoante às analises dos dicionários de Libras e do Modelo 

de ficha lexicográfica e/ou terminográfica de Faulstich (2010). Assim, finalizamos a definição 

da nossa macro e microestrutura, expondo e justificando a presença de elementos 

lexicográficos que constituirão nossa ficha lexicográfica. 

 A seguir, evidenciamos nosso modelo da ficha lexicográfica, a fim de elucidar uma 

estrutura consoante às bases aqui estipuladas.  

 

Quadro 36 – Modelo de ficha lexicográfica do glossário da área de Linguística em Libras-ELiS/Português. 

Entrada em Libras-ELiS: _______________ 

Classe gramatical: _______________ 

Categoria morfológica: _______________ 

Equivalente em LP: _______________ 

Classe gramatical: _______________ 

 Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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 Apesar de a nossa proposta de bases linguísticas e lexicográficas para um glossário de 

Libras-ELiS/Português conter uma quantidade maior de elementos, apresentaremos nesse 

trabalho apenas os elementos essenciais a um glossário que atenda ao público-alvo delimitado 

anteriormente em nossa pesquisa. Isto posto, nosso glossário não apresentará alguns 

elementos que podem e/ou devem estar presentes em um dicionário de Libras-ELiS/Português, 

como: etimologia, variante (do sinal na Libras), exemplo, abonação, fonte da abonação e 

ilustração. O item definição, em nosso glossário é representado pelo equivalente na língua 

alvo, como apontado anteriormente, conforme Welker (2004), o equivalente refere-se à 

definição em dicionários bilíngues. Assim sendo, este será um trabalho que poderá se 

desenvolver futuramente em um dicionário, apresentando todos os elementos apontados aqui 

como importantes na composição da macro e da microestrutura e que auxiliem o consulente 

na procura pelo termo em glossários ou dicionários de Libras. 

 

5.1 Questões relacionadas à macroestrutura do glossário 

 

 Ao compartilhar das definições de Béjoint (2000) e Coelho (2008), entendemos 

macroestrutura como a maneira como as entradas são organizadas em obras dicionáristicas, 

muitas vezes em ordem alfabética. Deste modo, nosso glossário está disposto em ordem 

visográfica da Libras utilizando o Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de Sinais – ELiS, 

com o seu equivalente em LP e vice e versa. Assim, nosso consulente pode se orientar tanto 

pela Libras-ELiS, quanto pela LP.  

A proposta de nossa dissertação não é apresentar um dicionário ou obra de maior 

fôlego, esta é uma pequena amostra do léxico terminológico da Linguística em Libras. Apesar 

de ser um glossário de cunho metalinguístico, durante a coleta dos sinais/termos, foram 

apontadas unidades antropônimas, como: Lakoff e Saussure. Todavia, todos os sinais/termos 

foram aproveitados e arrolados em nosso glossário, por entendermos que são relevantes para o 

público-alvo em questão.  

Os lemas presentes no glossário incluem nomes de disciplinas, nomes de autores que 

são referência em algumas correntes linguísticas, de objetos de estudo de alguns ramos da 

Linguística e variações mais gerais típicas à linguagem científica. Nos elementos entrada e 

equivalente utilizamos o recurso negrito e em cor azul, tendo este o objetivo de destacá-lo, 

como pode ser observado no verbete “Banco de dados”, a seguir: 

 

theoz@-ãümb/eocv@-ã: k.q¬qv. {kep (kwhygqkbkwhygqk)}. Banco de dados: s.m.  
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Dos oitenta e cinco (84) verbetes, destacamos dois (2) acrônimos: “ELiS e Libras” e 

três (3) antropônimos: “Saussure”, “Lakoff”, “Chomsky”. Além de dezesseis (16) lexias 

compostas, como: “Banco de dados”, “Configuração de mãos”, “Gramática gerativa”, 

“Expressões não manuais”, “Ponto de articulação”, e outras, uma vez que a sua decomposição 

em suas unidades constitutivas prejudicaria o sentido expresso por sua totalidade e porque 

elas foram enunciadas desta forma pelos informantes da pesquisa.  

 

5.2 Questões relacionadas à microestrutura do glossário 

 

 Conforme apontado anteriormente, Rey-Debove (1971), define microestrutura como 

às informações presentes nos verbetes após a entrada. Assim, nossa microestrutura possui a 

seguinte estrutura na direção Libras-ELiS/Português e vice e versa: 

 

Entrada em Libras-ELiS: classe gramatical {categoria morfológica}.  Equivalente em LP: 

classe gramátical.  

 

É importante destacar o elemento categoria morfólogica, presente apenas em Libras-

ELiS, organizando os sinais/palavras em grupos, consoante sua estrutura morfológica. 

Conforme apresentado no segundo capítulo, os sinais podem ser classificados em uma das 

oito (8) categorias a seguir: sinal monomanual, sinal bimanual simétrico, sinal bimanual 

quase simétrico, sinal bimanual assimétrico, sinal mão de apoio, sinal composto, sinal 

soletrado ou sinal sem as mãos. No corpo do verbete, a categoria morfológica é indicada 

após a entrada, em sua forma abreviada e entre chaves, para diferenciar esta informação da 

classe gramatical. Em sinais compostos, serão utilizados além das chaves, os parênteses, de 

modo a separar a indicação de que o sinal e composto “{s.c.}” da estrutura do sinal “(s.m. b 

s.m.)”, apresentando a seguinte estrutura “{s.c. (s.m.bs.m.)}”.  A seguir, expomos as oito (8) 

categorias e suas abreviaturas em LP e a transliteração da LP para a Libras-ELiS. 

 

Quadro 37 – Abreviaturas referentes às categorias morfológicas. 

Categoria morfológica Abreviatura LP Abreviatura Libras-ELiS 

Sinal monomanual s.m. kq¬qv 
Sinal bimanual simétrico s.b.s. kwhk 

Sinal bimanual quase simétrico s.b.q.s. kwhygqvk 
Sinal bimanual assimétrico s.b.a. kwhyq 

Sinal mão de apoio s.m.a. kq¬qvyq 
Sinal composto s.c. kep 
Sinal soletrado s.s. kk 



 

  

   

 

113  

 

Sinal sem as mãos s.s.m. kkq¬qv 
 Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

A classe gramatical em LP também é apontada no corpo dos verbetes, empregando o 

recurso da abreviatura. Ela aparece antes da categoria morfológica no verbete em ELiS e 

posterior a entrada no verbete em LP. A seguir, apresentamos as classes gramaticais 

encontradas em nosso glossário, bem como suas abreviações em Libras-ELiS e LP. 

 

Quadro 38 – Abreviaturas referentes às classes gramaticais encontradas no glossário. 

Classe gramatical Abreviaturas em LP Abreviaturas em Libras-ELiS 

Substantivo próprio s.p. k.wgsql. 
Substantivo masculino s.m. k.q¬qv. 
Substantivo feminino s.f. k.ysg. 
Adjetivo masculino adj. m. yqegaqqqqgË.q¬qv. 
Adjetivo feminino adj.f. yqegaqqqqgË.ysg. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 Como mencionado, o glossário possui as duas direções, tanto da Libras-ELiS para o 

Português como do Português para a Libras-ELiS; assim, inicialmente o consulente deve 

escolher em qual língua deseja procurar o verbete. Posteriormente, o mesmo pode realizar a 

procura utilizando a ordem visográfica da ELiS, se sua escolha foi a Libras, ou em ordem 

alfabética do português, se sua escolha foi a LP. A seguir, evidenciamos os elementos 

presentes no corpo do verbete de nosso glossário, sendo importante destacar que todas os 

verbetes possuem a mesma estrutura.  

 

Figura 37- Estrutura do verbete presente no glossário de Linguística em Libras-ELiS/LP 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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5.3 Glossário Bilíngue de Linguística em Libras-ELiS/ Português 

 

k 

 

kzWá:  k.wgsql. {kq¬qv}. Saussure: s.p.  

 

kzwhçl$%-ê: k.q¬qv. {kwhyq}. Substantivo: s.m. 

 

qgqkl%-ùÌb/tgqvAàü: k.ysg.  {kep (kwhygqvkbkwhk)}.  Sociolinguística:   s.f. 

 

qgqrsçv_ããüb/qggqzçJíÄm: k.q¬qv.  {kep (kwhygqvkbkwhk)}. Elementos prototípicos: s.m. 

 

qgqysgzl_-úbqgqysgzl_-à: k.ysg. {kep (kwhygqvkbkwhygqvk)}. Função: s.f. 

 

qgqzQä: k.ysg. {kq¬qv}. Ilustração: s.f. 

 

/qgqvJíèn: kysg {kwhk}. Variação: s.f.  

 

/qgqv%-é: k.ysg. {kwhygqvk}. Linearidade: s.f.  

 

qgqlrsqlz$_-à: k.q¬qv. {kwhygqvk}. Fonema: s.m. 

 

qgqlz@ämù: k.ysg. {kq¬qvyq/egogz&ìü}. Arbitrariedade: s.f. 

 

qgqçvQúb/qgqçxKäb/qgqzDènÂ: k.ysg. {kep (kq¬qvbkwhkbkwhk)}. Expressões não 

manuais: s.f. 

 

qgqztgçv%$-éÄm: k.ysg. {kwhyq}. Fonologia: s.f. 

 

qgqzrsqxçl%-é: k.gsg. {kwhygqvk}. Fonética: s.f. 

 

qggqcJÌm: yqegaqqqqgË.ysg. {kq¬qv/qggqlzJäÃ}. Ambiguidade: adj.f.  

 

qggqlz@éÃm: k.q¬qv. {kq¬qvyq}. Pares mínimos: s.m. 
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q¬qveuwsgeaq¢qvqqqqgq¬qvqqqqgyq: k.ysg. {kk}. Metonímia: s.f. 

 

qjqthlz%_-à: k.ysg. {kwhygqvk}. Referência: s.f. 

 

w 

 

/wgsqz_3Ìn: k.q¬qv. {kwhk}. Paradigma: s.m. 

 

e 

 

eoqzrsqcv&_-ãü: k.q¬qv. {kwhyq}. Fone: s.m. 

 

eoqzthlcz*@-àÉ: k.q¬qv. {kq¬qv}. Termo: s.m. 

 

eoqzyqcv_*-àû: k.ysg. {kwhyq}. Polissemia: s.f.  

 

eoqxcJ: k.ysg. {kq¬qv}. Palavra: s.f. 

 

/eoqxc$-ö: k.ysg. {kwhygqvk}. Morfologia: s.f. 

 

/eoqxc%-ê: k.q¬qv. {kwhygqvk}. Morfema: s.m. 

 

/eulJíb/eulJä qqqqgxQä: k.q¬qv. {kep (kwhkbkwhk) kq¬qv}. Esquema Imagético: 

s.m. 

 

/eulJíb/eulJä qooqzT>ê: k.q¬qv. {kep (kwhkbkwhk) kq¬qv}. Modelos culturais: 

s.m.  

 

eozW>Éû3: yqegaqqqqgË.q¬qv. {kq¬qv}. Inato: adj.m.  

 

eoçKbtgqggqzzl@_btgqggqzzç@_: k.ysg. {kep (kq¬qvbkwhyqbkwhyq)}. Semântica: s.f.  
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eoçKbtgqggqzzl@_btgqggqzzç@_ epegagzçTêêûm: k.ysg. {kep (kq¬qvbkwhyqbkwhyq) 

kwhygqvk}. Semântica cognitiva: s.f.  

 

eoçKbtgqggqzzl@_btgqggqzzç@_ ysgeaqjqq¬qvyqtgq: k.ysg. {kep (kq¬qvbkwhyqbkwhyq) kk}. 

Semântica formal: s.f.  

 

eoçKbtglJú: k.ysg. {kep (kq¬qvbkq¬qv)}. Pragmática: s.f. 

 

/eozAãnü: k.q¬qv. {kwhk/thlzJ-é}. Balbucio: s.m. 

 

/eozNì: k.ysg. {kwhk}. Categoria: s.f. 

 

/eozNìm: k.ysg. {kwhk}. Categorização: s.f. 

 

eov@äbeoqgqvcç$-ù: k.q¬qv. {kep (kq¬qvyqbkwhygqvk)}. Centro-periferia: s.m. 

 

/eolz_beoltgzvJ-ù: k.q¬qv. {kep (kwhkbkwhygqvk)}. Domínio: s.m. 

 

epegagzçTêêûm: yqegaqqqqgË.q¬qv. {kwhygqvk}. Cognitivo: adj.m. 

 

epzWá: k.wgsql. {kq¬qv}. Chomsky: s.p. 

 

/eplz_ã: k.q¬qv. {kwhk} Container: s.m. 

 

/eaaz%Éûm: k.ysg. {kwhk}. Preposição: s.f. 

 

/eagz&: k.ysg. {kwhk}. Ligação: s.f. 

 

egav@*êm: k.q¬qv. {kq¬qvyq}. Dicionário: s.m.  

 

egav@*êmb/thc$-äm: k.ysg. {kep (kq¬qvyqbkwhygqvk)}. Lexicografia: s.f. 
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r 

 

roqzrsqcz*_-ãü: k.q¬qv. {kwhyq}. Diacrítico: s.m.  

 

roqztqzcl&_-ù: k.ysg. {kwhk}. Derivação: s.f.  

 

/rolzJú: k.q¬qv. {kwhk}. Ponto de articulação: s.m. 

 

rdlJúüm: k.ysg. {kq¬qv}. Fala: s.f. 

 

rfzT>ûb/yiqzJÉm: k.ysg. {kep (kq¬qvbkwhk)}. Competência: s.f. 

 

rfzIö: k.q¬qv. {kq¬qv}. Experiencialismo: s.m. 

 

/rfgz_ímÌ: k.ysg. {kwhk}. Sintaxe: s.f. 

 

/rgzçTíÈ: yqegaqqqqgË.q¬qv. {kwhk}. Abstrato: adj.m. 

 

t 

 

/tdz_ìm: yqegaqqqqgË.q¬qv. {kwhk}. Equivalente: adj.m. 

 

tgqyqwgsqãeaysgysg: k.wgsql. {kk}. Lakoff: s.p.  

 

/tgqvAàb/tglz&ì: k.q¬qv. {kep (kwhkbkwhk)}. Pidgin: s.m. 

 

/tgqvAàü: k.ysg. {kwhk}. Linguística: s.f. 

 

tgqvFà: k.ysg. {kq¬qv}. Língua: s.f. 

 

/tgqvFb/rfçT: k.ysg. {kep (kwhkbkwhk)}. Linguagem: s.f. 

 

/tgqvFb/rfçTb/eolKáü: k.ysg. {kep (kwhkbkwhkbkwhk)}. Aquisição de 

linguagem: s.f. 
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tgqzç#äm: k.q¬qv. {kq¬qvyq}. Léxico: s.m. 

 

tgqgqlç@_btgqgql#_: k.ysg. {kep (kwhyqbkwhygqvk)}. Metáfora: s.f. 

 

tgqgqlç@_btgqgql#_ thepzl@%-Ém: k.ysg. {kep (kwhyqbkwhygqvk) kwhyq}. Metáfora 

conceitual: s.f. 

 

tgqgqç#_-ú: k.q¬qv. {kwhygqvk}. Significante: s.m. 

 

tgqgqz_1_btgqgqz_5_: yqegaqqqqgË.ysg. {kep (kwhygqvkbkwhygqvk)}. Vogal: adj.f. 

 

tgqggqzzl@_btgqggqzzç@_: k.q¬qv. {kep (kwhyqbkwhyq)}. Significado: s.m. 

 

tgtqz@$-Ê: k.ysg. {kwhygqvk}. Configuração de mãos: s.f. 

 

tgyqz@*Ên: k.wgsql. {kwh}. ELiS: s.p. 

 

/tgl@#-ámü: k.ysg. {kwhygqvk}. Iconicidade: s.f. 

 

/tgzJön: k.ysg. {kwhk}. Libras: s.f. 

 

/tgz&ìm: yqegaqqqqgË.ysg. {kwhk}. Consoante: adj.f. 

 

tgleozl@%-üm: k.q¬qv. {kwhyq}. Dados: s.m. 

 

tglz@ùÄ: k.ysg. {kq¬qvyq}. Coleta de dados: s.f. 

 

tgzrgsglçz$3$-éü: k.q¬qv. {kwhyq}. Signo: s.m. 

 

tgztgqçl__1-äÌm: k.ysg. {kwhyq}. Tipologia: s.f. 

 

thqggqzzv@_-Âm: k.q¬qv. {kwhyq}. Vocabulário: s.m. 
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theoz@-ãümb/eocv@-ã: k.q¬qv. {kep (kwhygqkbkwhygqk)}. Banco de dados: s.m.  

 

thepzl@%-Ém: k.ysg. {kwhyq}. Conceito: s.m. 

 

/thçQânbthlzDö: k.ysg. {kep (kwhkbkq¬qv)}. Análise do discurso: s.f. 

 

/thlzJ-ébthltgzvJ-ù: k.ysg. {kep (kwhygqvkbkwhygqvk)}. Diacronia: s.f. 

 

y 

 

yqwhbeolJéÄm: k.q¬qv. {kep (kkbkq¬qv)}. Alfabeto: s.m. 

 

yqv@ém: k.ysg. {kq¬qvyq}. Escrita: s.f. 

 

yqv#äm: yqegaqqqqgË.q¬qv. {kq¬qvyq}. Concreto: adj.m. 

 

yqzqggqvz*$-êm: k.q¬qv. {kwhyq}. Verbo: s.m. 

 

/ygqv%íäbyhzygqzvç@%-äÄ: k.ysg. {kep (kwhkbkwhyq)}. Gramática gerativa: s.f. 

 

ygqzkzç_*-äÄ: k.q¬qv. {kwhygqvk}. Glossário: s.m. 

 

yhzysgvz%N-ù: yqegaqqqqgË.q¬qv. {kwhyq}. Formal: adj.m. 
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5.4 Glossário Bilíngue de Linguística em Português/Libras-ELiS 

 

A 

 

Abstrato: adj.m. /rgzçTíÈ: yqegaqqqqgË.q¬qv. {kwhk}. 

 

Alfabeto: s.m. yqwhbeolJéÄm: k.q¬qv. {kep (kkbkq¬qv)}. 

 

Ambiguidade: adj.f. qggqcJÌm:  yqegaqqqqgË.ysg. {kq¬qv}. 

 

Análise do discurso: s.f. /thçQânbthlzDö: k.ysg. {kep (kwhkbkq¬qv)}. 

 

Aquisição de linguagem: s.f. /tgqvFb/rfçTb/eolKáü: k.ysg. {kep 

(kwhkbkwhkbkwhk)}. 

 

Arbitrariedade: s.f. qgqlz@ämù: k.ysg. {kq¬qvyq/egogz&ìü}. 

 

B 

 

Balbucio: s.m. /eozAãnü: k.q¬qv. {kwhk/thlzJ-é}. 

 

Banco de dados: s.m. theoz@-ãümb/eocv@-ã: k.q¬qv. {kep (kwhygqkbkwhygqk)}. 

 

C 

 

Categoria: s.f. /eozNì: k.ysg. {kwhk}. 

 

Categorização: s.f. /eozNìm: k.ysg. {kwhk}. 

 

Centro-periferia: s.m. eov@äbeoqgqvcç$-ù: k.q¬qv. {kep (kq¬qvyqbkwhygqvk)}. 

 

Chomsky: s.p. epzWá: k.wgsql. {kq¬qv}. 
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Cognitivo: adj.m. epegagzçTêêûm: yqegaqqqqgË.q¬qv. {kwhygqvk}. 

 

Coleta de dados: s.f. tglz@ùÄ: k.ysg. {kq¬qvyq}. 

 

Competência: s.f. rfzT>ûb/yiqzJÉm: k.ysg. {kep (kq¬qvbkwhk)}. 

 

Conceito: s.m. thepzl@%-Ém: k.ysg. {kwhyq}. 

 

Concreto: adj.m. yqv#äm: yqegaqqqqgË.q¬qv. {kq¬qvyq}. 

 

Configuração de mãos: s.f. tgtqz@$-Ê: k.ysg. {kwhygqvk}. 

 

Consoante: adj.f. /tgz&ìm: yqegaqqqqgË.ysg. {kwhk}. 

 

Container: s.m. /eplz_ã: k.q¬qv. {kwhk}. 

 

Dados: s.m. tgleozl@%-üm: k.q¬qv. {kwhyq}. 

 

D 

 

Derivação: s.f. roqztqzcl&_-ù: k.ysg. {kwhk}. 

 

Diacrítico: s.m. roqzrsqcz*_-ãü: k.q¬qv. {kwhyq}. 

 

Diacronia: s.f. /thlzJ-ébthltgzvJ-ù: k.ysg. {kep (kwhygqvkbkwhygqvk)}. 

 

Dicionário: s.m. egav@*êm: k.q¬qv. {kq¬qvyq}. 

 

Domínio: s.m. /eolz_beoltgzvJ-ù:  k.q¬qv. {kep (kwhkbkwhygqvk)}. 
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E 

 

Elementos prototípicos: s.m. qgqrsçv_ããüb/qggqzçJíÄm: k.q¬qv. {kep 

(kwhygqvkbkwhk)}. 

 

ELiS: s.p. tgyqz@*Ên: k.wgsql. {kwh}. 

 

Equivalente: adj.m. /tdz_ìm: yqegaqqqqgË.q¬qv. {kwhk}. 

 

Escrita: s.f. yqv@ém: k.ysg. {kq¬qvyq}. 

 

Esquema Imagético: s.m. /eulJíb/eulJä qqqqgxQä: k.q¬qv. {kep (kwhkbkwhk) 

kq¬qv}. 

 

Experiencialismo: s.m. rfzIö: k.q¬qv. {kq¬qv}.  

 

Expressões não manuais: s.f. qgqçvQúb/qgqçxKäb/qgqzDènÂ: k.ysg. {kep 

(kq¬qvbkwhkbkwhk)}. 

 

F 

 

Fala: s.f. rdlJúüm: k.ysg. {kq¬qv}. 

 

Fone: s.m. eoqzrsqcv&_-ãü: k.q¬qv. {kwhyq}. 

 

Fonema: s.m. qgqlrsqlz$_-à: k.q¬qv. {kwhygqvk}. 

 

Fonética: s.f. qgqzrsqxçl%-é: k.gsg. {kwhygqvk}. 

 

Fonologia: s.f. qgqztgçv%$-éÄm: k.ysg. {kwhyq}. 

 

Formal: adj.m. yhzysgvz%N-ù: yqegaqqqqgË.q¬qv. {kwhyq}. 
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Função: s.f. qgqysgzl_-úbqgqysgzl_-à: k.ysg. {kep (kwhygqvkbkwhygqvk)}. 

 

Glossário: s.m. ygqzkzç_*-äÄ: k.q¬qv. {kwhygqvk}. 

 

Gramática gerativa: s.f. /ygqv%íäbyhzygqzvç@%-äÄ: k.ysg. {kep (kwhkbkwhyq)}. 

 

I 

 

Iconicidade: s.f. /tgl@#-ámü: k.ysg. {kwhygqvk}. 

 

Ilustração: s.f. qgqzQä: k.ysg. {kq¬qv}. 

 

Inato: adj.m. eozW>Éû3: yqegaqqqqgË.q¬qv. {kq¬qv}. 

 

L 

 

Lakoff: s.p. tgqyqwgsqãeaysgysg: k.wgsql. {kk}. 

 

Léxico: s.m. tgqzç#äm: k.q¬qv. {kq¬qvyq}. 

 

Lexicografia: s.f. egav@*êmb/thc$-äm: k.ysg. {kep (kq¬qvyqbkwhygqvk)}. 

 

Libras: s.f. /tgzJön: k.ysg. {kwhk}. 

 

Ligação: s.f. /eagz&: k.ysg. {kwhk}. 

 

Linearidade: s.f. /qgqv%-é: k.ysg. {kwhygqvk}. 

 

Língua: s.f. tgqvFà: k.ysg. {kq¬qv}. 

 

Linguagem: s.f. /tgqvFb/rfçT: k.ysg. {kep (kwhkbkwhk)}. 

 

Linguística: s.f. /tgqvAàü: k.ysg. {kwhk}. 
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M 

 

Metáfora conceitual: s.f. tgqgqlç@_btgqgql#_ thepzl@%-Ém: k.ysg. {kep 

(kwhyqbkwhygqvk) kwhyq}. 

 

Metáfora: s.f. tgqgqlç@_btgqgql#_: k.ysg. {kep (kwhyqbkwhygqvk)}. 

 

Metonímia: s.f. q¬qveuwsgeaq¢qvqqqqgq¬qvqqqqgyq: k.ysg. {kk}. 

 

Modelos culturais: s.m. /eulJíb/eulJä qooqzT>ê: k.q¬qv. {kep (kwhkbkwhk) 

kq¬qv}. 

 

Morfema: s.m. /eoqxc%-ê: k.q¬qv. {kwhygqvk}. 

 

Morfologia: s.f. /eoqxc$-ö: k.ysg. {kwhygqvk/thc$-ä}. 

 

P 

 

Palavra: s.f. eoqxcJ: k.ysg. {kq¬qv}. 

 

Paradigma: s.m. /wgsqz_3Ìn: k.q¬qv. {kwhk/eozNì}. 

 

Pares mínimos: s.m. qggqlz@éÃm: k.q¬qv. {kq¬qvyq}. 

 

Pidgin: s.m. /tgqvAàb/tglz&ì: k.q¬qv. {kep (kwhkbkwhk)}. 

 

Polissemia: s.f. eoqzyqcv_*-àû: k.ysg. {kwhyq}. 

 

Ponto de articulação: s.m. /rolzJú: k.q¬qv. {kwhk}. 

 

Pragmática: s.f. eoçKbtglJú: k.ysg. {kep (kq¬qvbkq¬qv)}. 

 

Preposição: s.f. /eaaz%Éûm: k.ysg. {kwhk}. 
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R 

 

Referência: s.f. qjqthlz%_-à: k.ysg. {kwhygqvk}. 

 

S 

 

Saussure: s.p. kzWá: k.wgsql. {kq¬qv}. 

 

Semântica cognitiva: s.f. eoçKbtgqggqzzl@_btgqggqzzç@_ epegagzçTêêûm: 

k.ysg. {kep (kq¬qvbkwhyqbkwhyq) kwhygqvk}. 

 

Semântica formal: s.f. eoçKbtgqggqzzl@_btgqggqzzç@_ ysgeaqjqq¬qvyqtgq: k.ysg. 

{kep (kq¬qvbkwhyqbkwhyq) kk}. 

 

Semântica: s.f. eoçKbtgqggqzzl@_btgqggqzzç@_: k.ysg. {kep (kq¬qvbkwhyqbkwhyq)}. 

 

Significado: s.m. tgqggqzzl@_btgqggqzzç@_: k.q¬qv. {kep (kwhyqbkwhyq)}. 

 

Significante: s.m. tgqgqç#_-ú: k.q¬qv. {kwhygqvk}. 

 

Signo: s.m. tgzrgsglçz$3$-éü: k.q¬qv. {kwhyq}. 

 

Sintaxe: s.f. /rfgz_ímÌ: k.ysg. {kwhk}. 

 

Sociolinguística: s.f. qgqkl%-ùÌb/tgqvAàü: k.ysg. {kep (kwhygqvkbkwhk)}. 

 

Substantivo: s.m. kzwhçl$%-ê: k.q¬qv. {kwhyq}. 

 

T 

 

Termo: s.m. eoqzthlcz*@-àÉ: k.q¬qv. {kq¬qv}. 

 

Tipologia: s.f. tgztgqçl__1-äÌm: k.ysg. {kwhyq}. 
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V 

 

Variação: s.f. /qgqvJíèn: k.ysg. {kwhk}. 

 

Verbo: s.m. yqzqggqvz*$-êm: k.q¬qv. {kwhyq}. 

 

Vocabulário: s.m. thqggqzzv@_-Âm: k.q¬qv. {kwhyq}. 

 

Vogal: adj.f. tgqgqz_1_btgqgqz_5_: yqegaqqqqgË.ysg. {kep (kwhygqvkbkwhygqvk)}. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa tencionou a criação de uma ficha lexicográfica ou terminografia, 

apresentada em um glossário bilíngue de Linguística em Libras, utilizando a sua modalidade 

escrita, dispondo do sistema ELiS e da LP. Este é um trabalho inaugural, por ser o primeiro a 

descrever uma amostra da terminologia da Libras unicamente em sua modalidade escrita, pelo 

sistema ELiS. Para tanto, julgamos necessário elaborar as bases que o sustentariam. Para 

atingir esste objetivo, analisamos dois dicionários de Libras: o NDL (2013) e o DIL (2011), 

consoante ao modelo de ficha lexicográfica ou terminográfica de Faulstich (2010), intentando 

selecionar elementos lexicográficos que integraram a nossa proposta, levando em 

consideração nosso público-alvo.  

 Para a construção das bases linguísticas e lexicográficas de nosso glossário, nos 

beneficiamos de Wiegand (1996), com o termo “bilemático”, indicando aquelas obras 

dicionarísticas que possuem as duas direções – língua de partida e língua alvo – e vice e versa.  

A micro e macroestrutura é uma confluência das propostas de Al-Kasimi (1977), Béjoint 

(2000) e Faulstich (2010). Assim, aproveitamos os elementos que mais coadunavam ao nosso 

objetivo e público alvo, conjuntamente às especificidades da Libras e da LP, por serem estas 

de modalidades diferentes, esta oral-auditiva e aquela espaço-visual, ocasionando assim, uma 

valiosa contribuição para a Lexicografia, ao combinar as diferentes propostas analisadas, e ao 

estabelecer uma estrutura própria para a descrição da Libras em seu nível linguístico. 

Quanto à análise dos dicionários de Libras NDL (2013) e o DIL (2011), ressaltamos a 

presença de elementos lexicográficos intrínsecos às LS (descrição do sinal, Iconicidade, e 

outros), assim como aqueles compartilhados entre aquelas e as LOs (entrada, definição, 

etimolologia, e outros). No entanto, como observado, alguns destes microparadigmas não são 

utilizados como carecem, por exemplo, no item etimologia, surpreendemo-nos com a 

presença de uma descrição icônica, semelhante ao elemento iconicidade, mas com algumas 

reformulações em seu excerto. Além da utilização randômica da ilustração, que em profusos 

verbetes não facultam ao consulente o auxílio que evocariam, outro ponto é a tentativa de 

organização do léxico da Libras em ordem alfabética, disposta o DIL (2011) da LP e o NDL 

(2013) beneficiando-se do recurso datilológico, que mesmo tratando da representação pela 

CM não reflete os elementos fonológicos das LS. 

 Destarte, ressaltamos as informações lexicográficas que julgamos necessárias a 

estarem presentes em uma obra dicionarística que utilize a Libras-ELiS e a LP. Os elementos 

são: 1) entrada, 2) classe gramatical, 3) categoria morfológica, 4) variação, 5) definição, 6) 
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fonte da definição, 7) exemplo, 8) fonte do exemplo, 9) abonação, 10) fonte da abonação, 11) 

equivalente e 12) ilustração. Contudo, nem todos os microparadigmas são encontrados em 

nosso glossário, alguns por serem opcionais: variante, abonação, fonte da abonação, exemplo 

e ilustração e outros devido ao nosso público alvo e ao instrumento aqui apresentado: 

exemplo e fonte do exemplo. 

O corpus do glossário é constituído por oitenta e cinco (85) sinais/termos, coletados 

em entrevistas a docentes da UFG/RG, lotados nos cursos de Letras: Libras e Letras 

Tradução e Interpretação em Libras: Português. Assim, foi constituído o corpus da área da 

Linguística, escopo do nosso glossário. Todos os dados foram escritos no sistema ELiS, e 

podem ser encontrados no glossário. 

No tocante ao verbete em Libras-ELiS, destacamos o item denominado por Barros 

(2015) como tipo de sinal, designado neste trabalho por categoria morfológica. Ainda como 

diferencial, apontamos na categoria morfológica a criação do grupo sinal sem as mãos, por 

ter este uma estrutura diferente das apresentadas pela supracitada autora. Além disso, 

ressaltamos a ordem estritamente visografica dos verbetes em Libras-ELiS no glossário, 

organizados a partir dos elementos fonológicos da referida língua. 

No mais, esta pequisa traz significativas contribuições para a Lexicografia da Libras, 

ao estruturar a primeira ficha lexicográfica ou terminográfica que leva em consideração 

aspectos fonológicos da Libras em sua modalidade escrita, descrevendo a Libras-ELiS, 

concomitantemente a LP. Também possibilita a catalogação e divulgação de lexemas da 

Linguística em Libras, ocasionando a possibilidade de utilização de um mesmo sinal/termo 

para um mesmo significante em níveis diatópicos. 

Assim como propiciar a divulgação e possibilidade de utilização da ELiS em 

diferentes universidades que ofertam o curso de Letras: Libras e/ou Letras Tradução e 

Interpretação e Libras: Português. Objetivamos, futuramente, em momento oportuno, 

ampliar o glossário, uma vez que, as bases já foram estabelecidas, necessitando apenas da 

coleta e descrição de outros sinais/termos. 

Coadunando a proposta de ensino bilíngue para os surdos, apresentamos o Glossário 

Bilíngue de Linguística em Libras-ELiS/Português e Português/Libras-ELiS, 

ambicionando contribuir significativamente para os estudos lexicográficos em Libras e em 

ELiS, assim como para o processo de ensino-aprendizagem, não apenas dos surdos, mas da 

Libras como segunda língua para ouvintes, servindo-se como instrumento, o glossário por nós 

constituído. 
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Apêndice A – Instrumento de coleta de dados 

 

 

1. Há quanto tempo trabalha com a Libras? 

 

2. Há quanto tempo atua como professor(a) no curso de Letras: Libras da Universidade 

Federal de Goiás? 

 

3. Utiliza dicionários de LSB como instrumentos didático-pedagógicos, na preparação ou 

durante as suas aulas? Cite alguns e exemplifique as circunstâncias em que são utilizados, em 

caso de resposta afirmativa. 

 

4. Julga serem os dicionários de LSB apropriados ao processo de ensino-aprendizagem da 

língua de sinais? Em caso de resposta negativa, mencione alguns elementos que você 

considere inadequados ou ausentes. 

 

5. Você conhece o sistema de escrita ELiS? Considera-o funcional? Justifique. 

 

6. Quais disciplinas ministra no Curso de Letras: Libras? 

 

7. Considera haver variações significativas entre os sinais empregados por você nas 

disciplinas que ministra e em outras regiões do país? Exemplifique. 

 

8. Julga que seria útil a existência de um instrumento didático-pedagógico que contemplasse a 

terminologia que emprega em suas aulas para a consulta dos alunos do curso e de intérpretes, 

de modo geral? 

 

9. Você poderia demonstrar alguns sinais terminológicos que estão presentes em suas aulas, 

ou que são utilizados na área da Linguística? (filmado) 
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Apêndice B – Parecer do Conselho de Ética e Pesquisa da UFG 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS - UFG 

 

  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: Bases linguísticas e lexicográficas para a construção de um dicionário 

bilíngue Libras/ELiS-Português 

Pesquisador: Leandro Andrade Fernandes 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 56647716.2.0000.5083 

Instituição Proponente: Universidade Federal de Goiás - UFG 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 1.627.986 

 

Apresentação do Projeto: 

 Trata-se de projeto intitulado “Bases linguísticas e lexicográficas para a construção de 

um dicionário bilíngue Libras/ELiS-Português”, de autoria da mestrando Leandro Andrade 

Fernandes, vinculado ao Mestrado em Estudos da Linguagem da Regional Catalão da UFG, 

com orientação da Profa. Vanessa Regina Duarte Xavier . O autor afirma que “A presente 

pesquisa constitui-se no levantamento das bases linguísticas e lexicográficas, mais 

especificamente dos elementos que devem constar em um dicionário bilíngue, com foco na 

Língua de Sinais Brasileira (LSB) em sua modalidade escrita. Este levantamento é importante, 

pois atualmente há uma grande diferença na estrutura de dicionários de línguas de sinais, 

variando em informações inseridas na micro e na macroestrutura, como também em seus 

textos externos. Deste modo visa-se elencar as bases elementares que devem estar presentes 

em um dicionário de línguas de sinais. Nessa perspectiva pretende-se lançar um protótipo de 
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dicionário LSB/ELiS-Português, de modo a difundir a modalidade escrita da LSB pelo 

sistema ELiS.” 

 

Objetivo da Pesquisa: 

 O projeto apresenta como objetivo geral: Possibilitar o maior uso e difusão da ELiS, 

por meio da criação de um dicionário especializado. Como objetivos específicos são citados: 

fazer o levantamento e a criação de um corpus de sinais voltados para o curso de Letras/ 

Libras; analisar a microestrutura e a macroestrutura de diferentes dicionários de línguas orais 

e em línguas de sinais, visitando suas diferenças e semelhanças; e, construir um protótipo de 

dicionário de Língua de Sinais, com os verbetes arrolados, que possua rigor lexicográfico e 

seja, ao mesmo tempo, rápido, eficiente, de fácil consulta. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

 Quanto aos Riscos, o autor acredita que serão mínimos, pois “a pesquisa não oferece 

risco de qualquer natureza aos sujeitos entrevistados. Além disso, os formulários somente 

serão aplicados após a autorização dos sujeitos e quando eles se sentirem confortáveis para 

tal”. No TCLE, o autor afirma que o entrevistado “poderá se recusar a responder questões que 

lhe causem constrangimento durante a entrevista, assim como pleitear indenização (reparação 

a danos imediatos ou futuros), garantida em lei, decorrentes das participações na pesquisa”. 

Em relação aos Benefícios, o pesquisador afirma: “A presente pesquisa implicará em grandes 

benefícios para os participantes, uma vez que o produto final desta pesquisa poderá ser 

utilizado pelos mesmos como material de consulta e de apoio no processo de ensino-

aprendizagem, especialmente nas práticas de tradução e interpretação”. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

 Segundo o autor, como “estratégias metodológicas para a realização do projeto serão 

realizadas as seguintes etapas: i) Elaboração do questionário a ser respondido pelos docentes; 

ii) Submissão da pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa; iii) Levantamento e análise do 

“estado da arte” da lexicografia e das técnicas utilizadas para a construção de dicionários orais 

e de sinais brasileiros e estadunidenses, a fim de verificar as bases linguísticas e lexicográficas 

de ambos; iv) Definição dos requisitos para a seleção e elaboração das entradas, sendo estas 

terminológicas voltadas para o curso de Letras: Libras; iv) Composição do corpus do trabalho, 
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a partir do inventário dos termos da área nos questionários e gravações em vídeos; v) escrita 

dos termos para o sistema ELiS; vi) Elaboração do protótipo do dicionário especializado; e vii) 

análise metalexicográfica dos dados. Com o projeto revisado pela orientadora, será submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás. Este passo é indispensável, 

pois a pesquisa contará com a participação de terceiros para a coleta de dados”. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

 O protocolo encontra-se instruído com os seguintes documentos: modelo de TCLE – 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, Certidão da Aprovação do Conselho Diretor da 

Faculdade de Letras, Projeto de pesquisa, Termo de compromisso do pesquisador e de seu 

orientador e Protocolo de Informações Básicas. Quanto à folha de rosto do CONEP, foi 

devidamente assinada pelo pesquisador e pela coordenadora do Mestrado em Estudos da 

Linguagem (Regional UFG – Catalão). O TCLE está de acordo com o que é solicitado pela 

Resolução 466/12. 

Questões norteadoras para a coleta de dados. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

 Os documentos foram apresentados devidamente e os termos estão de acordo. Quanto 

à folha de rosto do CONEP, foi devidamente assinada pelo pesquisador e pela coordenadora 

do Mestrado em Estudos da Linguagem (Regional UFG – Catalão). O TCLE está de acordo 

com o que é solicitado pela Resolução 466/12. O cronograma prevê início da pesquisa de 

campo em agosto de 2016, somente após a aprovação do Comitê de Ética da UFG. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

 Informamos que o Comitê de Ética em Pesquisa/CEP-UFG considera o presente 

protocolo APROVADO, o mesmo foi considerado em acordo com os princípios éticos 

vigentes. Reiteramos a importância deste Parecer Consubstanciado, e lembramos que o(a) 

pesquisador(a) responsável deverá encaminhar ao CEP- UFG o Relatório Final baseado na 

conclusão do estudo e na incidência de publicações decorrentes deste, de acordo com o 

disposto na Resolução CNS n. 466/12. O prazo para entrega do Relatório é de até 30 dias após 

o encerramento da pesquisa, prevista para dezembro de 2017. 



 

  

   

 

141  

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSIC

AS_DO_P 

01/06/2016  Aceito 

do Projeto ROJETO_728589.pdf 20:54:07  

Outros CertidaodeAta.pdf 01/06/2016 Leandro Andrade Aceito 

  20:48:50 Fernandes  

Projeto Detalhado / Projetofinal.pdf 01/06/2016 Leandro Andrade Aceito 

Brochura  20:47:43 Fernandes  

Investigador     

Outros TermodeCompromisso.pdf 01/06/2016 Leandro Andrade Aceito 

  20:41:01 Fernandes  

Outros Termodeanuencia.pdf 01/06/2016 Leandro Andrade Aceito 

  20:40:01 Fernandes  

Outros InstrumentodeColetadeDados

.pdf 

01/06/2016 Leandro Andrade Aceito 

  20:37:58 Fernandes  

TCLE / Termos de TLC.pdf 01/06/2016 Leandro Andrade Aceito 

Assentimento /  20:37:21 Fernandes  

Justificativa de 

Ausência 

TLC.pdf 01/06/2016 

20:37:21 

Leandro Andrade 

Fernandes 

Aceito 

Folha de Rosto FolhadeRosto.pdf 01/06/2016 

20:35:08 

Leandro Andrade 

Fernandes 

Aceito 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Goiânia, 07 de julho de 2016 

 

Assinado por: 

João Batista de Sousa 

(coordenador) 

 


