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Prefácio

As línguas de sinais do mundo todo ressentem-se da carên-
cia de estudos descritivos em todas as áreas, visto que ainda são 
inexistentes ou incipientes os trabalhos que se dedicaram à aná-
lise de seus aspectos gramaticais e semânticos. No que tange aos 
estudos tipológicos sobre essas línguas, a realidade é ainda mais 
complexa, porque praticamente inexistem trabalhos ou são ainda 
embrionários. No que diz respeito, por exemplo, à Língua de Sinais 
Brasileira, a Libras, há poucas pesquisas tipológicas.

É neste cenário que tenho a alegria de apresentar este livro, de 
autoria do professor Bruno Gonçalves Carneiro, fruto de sua tese 
de doutorado em Estudos Linguísticos que orientei no Programa de 
Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal 
de Goiás (UFG). Uma pesquisa aprofundada e relevante sobre 
tipologia de línguas de sinais, evidenciando a enorme diversidade 
tipológica das línguas de modalidade visoespacial do mundo. Uma 
contribuição riquíssima para diminuirmos a escassez de estudos 
tipológicos, principalmente sobre línguas de sinais e, sobretudo, 
escritos em língua portuguesa.
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Este livro configura-se como um estudo tipológico sobre a 
categoria nominal “número” em línguas de sinais, tendo por base 
a compilação e a análise de dez línguas, de grupos históricos e 
genéticos, distribuição geográfica e características gramaticais 
distintos. Quanto aos grupos históricos, as línguas analisadas foram: 
a) de origem francesa: Língua de Sinais Brasileira (Libras), Língua 
de Sinais Mexicana (LSM), Língua de Sinais Irlandesa (ISL) e 
Língua de Sinais Holandesa (NGT); b) de origem austríaca: Lín-
gua de Sinais Alemã (DGS) e Língua de Sinais Israelense (ISL); 
c) de origem britânica: Língua de Sinais Australiana (Auslan) e 
Língua de Sinais Indo-Paquistanesa (IPSL); d) de origem russa: 
Língua de Sinais Estoniana (ESL); e) uma língua de sinais isolada, 
a Língua de Sinais Inuit (IUR). Quanto à distribuição geográfica, 
verificamos a análise das seguintes línguas: a) três da América: 
Libras (Brasil), IUR (Canadá) e LSM (México); b) duas da Ásia: 
ISL (Israel) e IPSL (Índia, Paquistão e Nepal); c) quatro da Euro-
pa: ISL (Irlanda), NGT (Países Baixos), DGS (Alemanha) e ESL 
(Estônia); d) uma da Oceania: Auslan (Austrália).

O autor dá continuidade às suas pesquisas, especialmente do 
mestrado, considerando o funcionamento da categoria nominal 
número em suas manifestações de singular, plural e dual e pro-
pondo generalizações e padrões linguísticos a partir dessas dez 
línguas de sinais. Para isso, norteou-se pelas seguintes questões: 1) 
Quais são as formas, os valores e as estratégias verificadas quanto 
à manifestação da categoria número em línguas de sinais?; 2) 
Quais são os principais padrões intramodais de manifestação da 
categoria número em línguas de sinais?; 3) Quais são os princi-
pais padrões intermodais de manifestação da categoria número, 
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levando-se em consideração tanto línguas de sinais quanto línguas 
de modalidade oral? 

A meta do autor foi identificar os valores referentes à catego-
ria nominal número, descrevendo formas e estratégias sintáticas, 
morfológicas e lexicais relevantes desses valores, além de apre-
sentar alguns padrões de manifestação intramodais e intermodais, 
baseando-se na comparação entre línguas orais e línguas de sinais. 

Dentre as estratégias sintáticas abordadas por Bruno Gon-
çalves Carneiro encontram-se a justaposição com numeral, com 
sinais quantificadores e verbos descritivos, incluindo-se também 
a justaposição com apontamento, através de sinais de indicação. 
No que concerne às estratégias morfológicas, foram analisadas 
a reduplicação com deslocamento – (re)duplicação alternada, 
movimento em varredura e duplicação –, a reduplicação sem 
deslocamento, o mouthing e a marcação zero. Quanto à estratégia 
lexical, foi discutida a presença de sinais que expressam a coleti-
vidade referencial. 

O que os dados evidenciaram foi que há línguas de sinais com a 
categoria número obrigatória e línguas de sinais com essa categoria 
presente opcionalmente. O autor analisa a obrigatoriedade ou a 
opcionalidade dessa categoria nos nomes, bem como os valores, 
as formas e as estratégias morfossintáticas, além de restrições e da 
presença de outras propriedades na manifestação da categoria. 
Analisa ainda os sistemas pronominais dessas línguas, de modo 
especial no que diz respeito à primeira pessoa.

Dedicar-se, como Bruno Gonçalves Carneiro neste livro, aos 
estudos tipológicos sobre línguas de sinais contribui para a amplia-
ção das generalizações, permitindo-nos analisar se terminologias, 
classificações, generalizações e padrões tipológicos propostos para 



12

as línguas orais também se aplicam às línguas de sinais. Portanto, 
obras como esta, concernentes à tipologia de línguas de sinais, 
ainda tão pouco conhecida, são de extrema relevância e urgência 
para um maior entendimento da tipologia linguística.

 Este livro traz grandes contribuições sobre escopo, limita-
ções, desafios teóricos e metodológicos, perspectivas e o que já 
se conhece sobre a pesquisa tipológica, especificamente sobre a 
tipologia de línguas de sinais e a categoria nominal número, o que 
faz com que sua leitura seja necessária, tanto para conhecermos 
mais sobre a tipologia linguística quanto para subsidiarmos estudos 
descritivos sobre essa categoria nominal em línguas específicas, 
especialmente de sinais. 

No Brasil, pouco sabemos ainda sobre a tipologia da Libras 
e desconhecemos as línguas de sinais indígenas. Não sabemos 
sequer com certeza quantas são e conhecemos pouquíssimo so-
bre sua realidade sociolinguística. Praticamente ignoramos suas 
gramáticas e sua diversidade tipológica. Portanto, há um mundo 
de riquezas a ser descoberto e estudado pela tipologia de línguas 
de sinais. Este livro é um convite e uma inspiração para viajarmos 
por esse mundo.

Mônica Veloso Borges
Universidade Federal de Goiás (Faculdade de Letras, Nú-

cleo Takinahakỹ de Formação Superior de Professores/as Indí-
genas)



Apresentação

A proposta desta obra é descrever a maneira como a categoria 
nominal “número” se manifesta nas línguas sinalizadas e levantar 
possíveis semelhanças e diferenças de organização entre elas. 

Embora haja algumas descrições sobre número em línguas de 
sinais individuais, ainda não existe um estudo tipológico abrangente 
sobre o assunto, tanto intramodal quanto intermodal (Steinbach, 
2012). Este trabalho contribui para atenuar essa lacuna e, nesse 
caminho, faz um levantamento sobre os valores e as estratégias 
disponíveis, em relação à categoria “número”, em dez línguas de 
sinais individuais, de grupos históricos e áreas distintos, a partir da 
coleta e da análise de dados secundários. Por isso, tivemos acesso 
aos fenômenos mais reportados que provavelmente correspon-
dem às construções prototípicas. A partir disso, comparamos as 
tendências de manifestação, na modalidade visoespacial, com os 
universais estabelecidos para as línguas (orais) do mundo.

No decorrer do texto, apresentamos dados de diferentes línguas, 
que seguem enumerados em sequência. No caso das línguas de 
sinais, os dados são apresentados através de ilustrações e glosas, 
alguns dos quais a partir de trechos de discursos sinalizados. Nesses 
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casos, destacamos o quadrante da imagem para reportar o leitor 
ao fenômeno em questão. 

O livro está dividido em três capítulos. O Capítulo 1 apresenta 
alguns dos princípios fundamentais da tipologia linguística, seus 
objetivos e um breve histórico de sua consolidação enquanto 
abordagem de estudo da linguagem humana. O Capítulo 2 inicia 
com algumas considerações sobre essa categoria a nível concep-
tual e segue com um panorama de sua expressão nas línguas em 
uma perspectiva tipológica, a partir de dados de línguas orais e de 
línguas de sinais. O Capítulo 3 apresenta as línguas de sinais que 
compõem a amostra e os procedimentos para o levantamento e 
análise das informações. Nesse capítulo, propomos alguns padrões 
de manifestação intramodais, específicos da modalidade visoes-
pacial, e comparamo-los com o que tem sido estabelecido para as 
línguas (orais) do mundo. Na oportunidade, expomos os desafios, 
limitações e abrangência dos achados durante o andamento das 
etapas deste trabalho.

Esta obra parte do princípio de que diversidade linguística 
no mundo é ampla e complexa e busca evidenciar as diferenças 
estruturais entre as línguas de sinais, rompendo o velho mito de 
que estas corresponderiam a uma única língua de sinais no mundo. 
Aos leitores, sejam todos bem-vindos.

• • •

Agradeço à Universidade Federal de Goiás, especificamente à 
Faculdade de Letras e ao Programa de Pós-Graduação em Letras 
e Linguística, por possibilitar o desenvolvimento da pesquisa que 
deu origem a este livro, durante o meu curso de doutorado, e pelo 
compromisso ético e social na produção de conhecimento e forma-
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ção de recursos humanos. Faço uma ressalva à minha orientadora, 
Mônica Veloso Borges, que me encantou (e a tantos outros) com 
o universo da tipologia linguística. Uma profissional madura e de 
grande conhecimento, a quem dedico profunda admiração.

Agradeço também a Roselba Gomes de Miranda e Evandro Sil-
va Carvalho, pelo trabalho de adaptação das imagens, que ilustram 
os dados de línguas de sinais ao longo desta obra; aos professores 
André Nogueira Xavier, Mariângela Estelita Barros, Miroslava 
Cruz-Aldrete, Tânia Rezende, Vânia Casseb-Galvão e Sebastião 
Milani, pelas contribuições e oportunidades de aprendizado du-
rante o andamento da pesquisa; aos professores surdos do curso 
de Letras-Libras da Universidade Federal do Tocantins, Alanna 
Alencar, Cristiano Cruz, Gabriela Otaviane, Gésica Suellem, 
José Ishac, Maria Inez, Renato Leão, Rodrigo Augusto e Roselba 
Miranda, pela convivência e pela parceria de trabalho; aos meus 
pais Raimundo Dias Carneiro Filho e Geralda Vieira Gonçalves 
Carneiro, e aos meus irmãos Danilo Gonçalves do Prado Carneiro, 
Felipe Gonçalves Carneiro e Rafael Gonçalves Carneiro.



CAPÍTULO 1



Tipologia linguística e seus fundamentos

A tipologia linguística é uma abordagem de estudo empírica da 
linguagem humana que se interessa em descrever a estrutura e a 
organização das línguas, levando em consideração as semelhanças 
e diferenças entre elas. 

O conhecimento sobre as diferenças estruturais entre as línguas 
permite que saibamos quais características perpassam essa variação 
(diferentes padrões de organização) para, então, estabelecermos 
alguns universais, provenientes de nossa cognição, de nossa per-
cepção e de nossas relações sociais.

Este capítulo apresenta os princípios da tipologia linguística 
e, para isso, transita pelo conceito, objetivos e relevância para os 
estudos de fenômenos linguísticos e para a compreensão da lingua-
gem humana. Apresenta também um breve panorama histórico 
da tipologia linguística, a questão dos universais da linguagem 
e seus tipos, em uma perspectiva tipológica e, por fim, alguns 
fundamentos da pesquisa em tipologia.
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Conceito e objetivos da tipologia linguística

A tipologia linguística é uma abordagem de estudo da lin-
guagem humana que descreve a forma e o funcionamento de 
sistemas linguísticos específicos e levanta os principais padrões 
de manifestação nas línguas, através da comparação. Isso permite 
que classifiquemos as línguas e conheçamos os limites da variação. 
Para isso, as diferenças precisam estar em evidência. A partir das 
diferenças, podemos estar mais próximos daquilo que é possível 
nas línguas, oriundo da produtividade e da criatividade e, assim, 
encontrar as tendências de manifestação.

Os principais interesses de investigação da tipologia linguística 
envolvem o estudo descritivo de sistemas linguísticos específicos 
nas línguas naturais, o levantamento de padrões recorrentes de 
manifestação entre as línguas e a identificação de tipos de sistemas, 
ou ainda, de tipos de línguas. Dessa maneira, a tipologia linguística 
busca descrever a organização dos aspectos funcionais das línguas e 
entender suas estruturas, as regras de funcionamento e a distribuição 
das línguas em tipos específicos de manifestação. Como abordagem, 
a tipologia linguística está vinculada a uma série de diretrizes, 
perspectivas e domínios fundamentais (Comrie, 1989; Croft, 2003; 
Daniel, 2013; Moravcsik, 2013a; Palfreyman; Sagara; Zeshan, 2015; 
Pfau; Zeshan, 2016; Velupillai, 2012; Whaley, 1997; Zeshan, 2008).

Em relação ao objetivo de descrever sistemas linguísticos 
específicos, o termo sistema se refere ao conjunto de elementos 
organizados que compõem as línguas, tradicionalmente com-
preendidos (apesar de integrados) em níveis distintos de descrição 
linguística, tais como sistema fonético, fonológico, morfológico, 
sintático, lexical, gramatical, semântico, pragmático, discursivo 
etc. Cada um desses sistemas representa um conjunto de parâme-
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tros organizados sistematicamente que estruturam as línguas. De 
acordo com Daniel (2013), considerando que as línguas variam 
em todos esses níveis, a tipologia linguística lida com todos os 
sistemas linguísticos e, por isso, qualquer sistema pode fazer parte 
do seu escopo de análise.

Ainda de acordo com o autor, a tipologia linguística é uma 
abordagem de estudo essencialmente indutiva, pois descreve os 
fenômenos da linguagem humana a partir da observação de dados, 
por isso o seu caráter empírico. Nesse sentido, o processo de inves-
tigação é conduzido pelos seus achados e pode envolver mudanças 
em relação às suposições estabelecidas, no que diz respeito tanto 
aos fatos observados em sistemas linguísticos específicos quanto 
à natureza da linguagem humana. 

As línguas fazem parte de nossa experiência diária e cumprem 
certos tipos de função. Constituímo-nos e atuamos no mundo 
através delas, ou seja, elas fundamentam e guiam o compor-
tamento humano. Consequentemente, espera-se que tenham 
propriedades, princípios funcionais de organização e estruturas 
em comum. Mesmo diferentes, pressupõe-se que apresentem al-
gumas semelhanças. Afinal, nenhuma língua existe em um vácuo 
sociocultural, mas a partir de seus falantes e em uma comunidade 
de fala situada. Isso significa que há aspectos formais subjacentes 
às línguas, oriundos de mecanismos restritivos que as modelam, 
por serem elas parte do repertório de ações do comportamento, 
cognição e percepção humanos. 

Segundo Whaley (1997), descobrir instâncias dessas estruturas, 
o porquê dessa homogeneidade e a distribuição das línguas do 
mundo a partir dos tipos de manifestação são alguns dos principais 
objetivos de pesquisa da tipologia linguística. Assim, a tipologia 
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linguística está interessada em identificar padrões estruturais de 
manifestação entre as línguas e em classificá-las a partir de carac-
terísticas formais compartilhadas. Isso faz com que a classificação 
seja um dos seus conceitos centrais. Sobre isso, Velupillai (2012) 
explica que o termo tipologia é oriundo da biologia, assim como 
outros termos da linguística, e significa “taxonomia” ou “classifi-
cação”. Nas palavras da autora, tipologia linguística é “o estudo e 
a interpretação de tipos de línguas ou de tipos linguísticos. Mais 
especificamente, é o estudo e interpretação de tipos de sistemas 
linguísticos” (2012, p. 15, tradução nossa).

Para o estudo de sistemas linguísticos específicos e o levanta-
mento de semelhanças e diferenças estruturais entre as línguas, 
a tipologia linguística compara uma grande variedade de dados 
de diferentes línguas através de um método indutivo de análise. 
A partir da investigação de um mesmo fenômeno em diferentes 
línguas, é possível identificar parâmetros específicos, quantificar 
as ocorrências e estabelecer generalizações. Por isso, a diversidade 
linguística é um princípio básico e de grande interesse. Mediante 
esses princípios, é possível categorizar as línguas e seus sistemas 
em tipos específicos.

A tipologia linguística é uma abordagem de estudo também 
explicativa. Ao entender o porquê de uma estrutura, teorias es-
pecíficas surgem. E, para compreender as formas e suas motiva-
ções, alinha-se a uma abordagem funcionalista da linguagem e 
conduz a análise envolvendo outros domínios além do sistema. 
Nesse sentido, a princípio, a tipologia linguística não pressupõe 
um compromisso teórico específico, caracterizando-se como um 
paradigma plural e interdisciplinar. Mais uma vez, as suposições 
são dirigidas pelos dados e, à medida que mais línguas são descritas 
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e novos dados são disponibilizados, novas interpretações sobre 
a natureza da linguagem humana surgem (Croft, 2003; Daniel, 
2013; Whaley, 1997).

O termo “tipologia linguística” é recente, mas o estudo da lin-
guagem humana através da comparação e o interesse na diversidade 
entre as línguas envolvem práticas de investigação que remontam 
há muito tempo. Por isso, é difícil estabelecer quando a tipologia 
linguística realmente começou. Na próxima seção, trazemos um 
breve panorama da emergência da tipologia linguística como 
abordagem de estudo da linguagem humana.

Breve histórico da tipologia linguística

De acordo com Graffi (2013), Ramat (2013) e Velupillai (2012), 
o linguista Georg von der Gabelentz foi o primeiro a usar o termo 
“tipologia linguística” em 1891. Mas, somente setenta anos depois, 
com o trabalho seminal de Joseph Greenberg (1915-2001) sobre 
ordem frasal em 1963, a tipologia consolidou-se como uma disci-
plina de investigação. 

Segundo os autores, no período da Antiguidade clássica, a 
diferença entre as línguas não é foco de interesse nos estudos sobre 
a linguagem humana. Nessa época, também não temos relatos de 
comparação entre as línguas. Na Idade Média, essa perspectiva 
muda e muitas línguas começam a ser descritas. A gramática do 
latim torna-se base nessa empreitada para a elaboração de uma 
teoria de gramática mais geral. Reconhece-se, então, ainda que 
implicitamente, a existência de línguas diferentes.

Mais tarde, os estudos de August Wilhelm Schlegel (1767-1845), 
Friedrich von Schlegel (1772-1829) e Jacob Grimm (1785-1863) 
contribuíram para pesquisas linguísticas empíricas, de maneira 
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que a filosofia da linguagem adquiriu um perfil mais positivista. 
Um dos primeiros linguistas a propor um fundamento tipológico 
para caracterizar as línguas foi Friedrich von Schlegel, que alegou 
que as línguas têm diferentes estratégias de organização. Surgem, 
então, três tipos de línguas a partir da organização do sistema 
morfológico: línguas sem estrutura gramatical (como o chinês), 
línguas com afixos aglutinantes (como o turco) e línguas com afixos 
flexionais (como o russo), que, por sua vez, podem ser distintas em 
línguas sintéticas e analíticas. Wilhelm von Humboldt (1767-1835) 
acrescenta a essa proposta um quarto tipo: línguas incorporantes. 
Assim, a classificação tipológica de Schlegel, morfologicamente 
orientada, passa a ser um pouco mais sintática. 

Na visão de Humboldt, os tipos de línguas representam di-
ferentes estágios de uma evolução, iniciando com línguas sem 
estrutura gramatical (línguas isolantes) em direção a línguas com 
formas flexionais. A ideia de que as línguas evoluem vem da crença 
de que existe um aspecto psicológico da língua. A evolução (ou 
não) da mente dos falantes corresponderia ao desenvolvimento 
e à evolução da estrutura de suas línguas. Humboldt também 
estabelece que nenhuma língua pertence a um tipo único.

Após Humboldt, os estudos histórico-comparativos indo-eu-
ropeus se tornam a principal tendência na linguística e a pretensa 
classificação das línguas em tipos é confinada a um papel mais mar-
ginal. De acordo com Ramat (2013), o século XIX é considerado o 
século de classificação das línguas, mas, de modo geral, os linguistas 
não fazem uma distinção muito clara entre classificação tipológica, 
genealógica e, em alguns trabalhos, psicológica das línguas. 

Ao final do século XIX, muitos linguistas dispensam qualquer 
tentativa de classificação que não seja genealógica, insatisfeitos 
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com a classificação morfológica, ou ainda morfossintática das 
línguas, de maneira que a tipologia linguística é negligenciada. 
Nesse contexto surgem as reflexões de Edward Sapir (1884-1939).

De acordo com Graffi (2013), as considerações de Sapir podem 
ser consideradas “pré-Gabelentz”, pois ele rejeita qualquer tipo de 
classificação avaliativa das línguas e estabelece critérios de clas-
sificação baseados na natureza dos conceitos expressos por elas. 
Isso cria uma proposta abstrata em que nenhuma língua pode ser 
uma instância estanque, mas uma combinação de traços. O autor 
estabelece ainda que uma língua pode mudar seu tipo.

O primeiro a utilizar o termo “tipologia” como um ramo da 
linguística é Gabelentz ([1891] 2016). O autor argumenta que a 
classificação baseada na genealogia não é equivalente à classificação 
baseada em tipos linguísticos e, para essa última abordagem, sugere 
o termo “tipologia”. Ele abandona a classificação evolutiva das lín-
guas e estabelece que não há valores hierárquicos na comparação 
entre elas, que a mudança diacrônica acontece em um movimento 
em espiral e que mudanças na língua podem acarretar mudanças 
tipológicas, inclusive o retorno ao estágio tipológico prévio.

A partir de uma investigação sobre ordem de palavras, Gabe-
lentz apresenta também a ideia de implicações (relação de acar-
retamento entre valores e entre sistemas) e traz alguns princípios 
sobre a pesquisa em tipologia linguística. Mas, de acordo com 
Graffi (2013), seu trabalho ganha pouca visibilidade por causa de 
sua morte prematura. 

A tipologia linguística adquire robustez com a pesquisa de 
Greenberg (1963), que resulta em uma publicação seminal também 
sobre ordem de palavras. O autor estabelece as possibilidades de 
ordenação de constituintes sintáticos nos sistemas adposicional, 
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oracional e adjetival e uma série de universais, a partir de uma 
amostra de trinta línguas. Alguns dos parâmetros investigados 
envolvem a prevalência de preposição ou posposição, a posição 
do verbo em relação ao sujeito e ao objeto e a ordem do adjetivo 
com respeito ao nome que ele modifica. A partir desse trabalho, 
Greenberg levanta também uma série de possibilidades de organi-
zação de categorias linguísticas e de correlações entre parâmetros, 
estabelecendo princípios que perpassam as línguas e justificando 
as manifestações observadas. Os universais de Greenberg (1963, 
p. 60, tradução nossa) são apresentados com base em evidências 
empíricas e, conforme o autor, “com um mínimo de comentário 
teórico”. O quadro metodológico de Greenberg inaugura um 
campo de pesquisa empírico.

Com o trabalho de Greenberg, de acordo com Song (2013), a 
tipologia linguística saiu do deserto intelectual e se estabeleceu 
enquanto campo de investigação da linguística. Nesse início, 
segundo Song, a tipologia linguística esteve mais concentrada na 
sintaxe e se dedicou a determinar o que é possível (em oposição 
ao impossível) nas línguas, motivada pela cognição e percepção 
humanas, em uma postura quase que idealista. Após o batismo com 
Gabelentz e a vitalização com Greenberg, a tipologia linguística 
teve seu rejuvenescimento nas décadas de 1980 e 1990 com Bernard 
Comrie, William Croft, Lindsay Whaley, Matthew Dryer, Johanna 
Nichols, Graham Mallinson e Barry John Blake, dentre outros. 
Esses autores ainda se concentram em traços morfossintáticos das 
línguas. Aliás, traços relacionados à morfologia e à sintaxe marcam 
a história da tipologia e, na discussão desses traços, as línguas de 
sinais estão completamente ausentes (Graffi, 2013; Ramat, 2013; 
Song, 2013; Velupillai, 2012; Zeshan, 2008).
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Atualmente, a tipologia linguística apresenta uma perspec-
tiva de investigação ampla. De acordo com Song (2013), deixa 
de responder perguntas como “O que é possível nas línguas?” e 
se dedica a investigar “o que”, “onde” e “por que”, abrangendo 
qualquer escopo de interesse que envolve a linguagem humana. 

O processo de consolidação de um novo campo disciplinar 
de investigação científica geralmente envolve a criação de uma 
associação e de um periódico para o intercâmbio entre os pes-
quisadores e seus resultados de pesquisa da emergente área. A 
Association for Linguistic Typology1 (ALT) foi fundada em 1994 
e tem por objetivo incentivar o avanço de estudos científicos em 
tipologia linguística, isto é, da diversidade entre as línguas e dos 
padrões subjacentes a elas, promover a consciência, o diálogo e a 
cooperação mútua entre os integrantes da comunidade interna-
cional de tipólogos e, consequentemente, proporcionar um perfil 
mais elevado de articulação dentro e fora da linguística. A ALT 
compartilha a responsabilidade de linguistas na documentação 
e manutenção da diversidade linguística que corre o risco de ser 
consideravelmente reduzida em um futuro próximo. 

Dentre as atividades promovidas, a ALT realiza encontros e 
workshops de periodicidade regular, mantém o periódico Linguistic 
Typology e promove os prêmios Greenberg, Pānini e Georg von 
der Gabelentz. O Prêmio Greenberg reconhece e homenageia 
investigações de doutorado oriundas de pesquisa tipológica como 
uma forma de incentivar novos pesquisadores. O nome do prêmio 
remete às contribuições fundamentais de Joseph Greenberg para 
a área e reconhece os esforços que demonstrou em formar jovens 
pesquisadores. O Prêmio Pānini incentiva trabalhos no campo 

1  Disponível em: https://linguistic-typology.org. Acesso em: 1 jan. 2022.
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da documentação da diversidade linguística através do reconhe-
cimento e homenagem de gramáticas de referência, oriundas de 
investigações de doutorado. O Prêmio Georg von der Gabelentz 
também reconhece e homenageia gramáticas de referência, desde 
que tenham sido publicadas em editoras acadêmicas.

Os universais da linguagem

Os universais são generalizações baseadas no levantamento de 
padrões de manifestação recorrentes nas línguas naturais. Segundo 
Cristofaro (2013), essas generalizações são postuladas a partir da 
organização das línguas no que se refere à distribuição de traços 
gramaticais específicos, de princípios funcionais que promovem 
uma correspondência entre forma e função, e de situações con-
ceptuais que são codificadas por expressões linguísticas.

Para a autora, a cognição humana fornece os significados e as 
intenções comunicativas básicos que são codificados pela língua. 
Há certas categorias de percepção e de pensamento com as quais 
todas as línguas devem lidar. Assim, as línguas têm que desenvolver 
formas para codificar funções inerentes ao processo comunicativo. 
Como resultado, traços formais de línguas individuais, em suas 
diversas manifestações, podem não ser universais, mas as situações 
conceptuais que eles expressam são indiscutivelmente universais.

Na tipologia linguística, os universais são baseados em resulta-
dos quantitativos de estudos empíricos, ou seja, são provenientes 
de uma abordagem indutiva. O termo universal também é usado 
pela teoria da gramática gerativa para se referir a traços comuns 
a todas as línguas humanas. Mas, diferente da tipologia linguís-
tica, os universais no gerativismo são propostos a partir de uma 
abordagem abstrata e dedutiva da linguagem.
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A partir dos principais padrões de uso, surgem o mapeamento 
das tendências e o levantamento daquilo que perpassa as línguas. 
Nessa lógica, os universais da linguagem, em uma perspectiva 
tipológica, abarcam generalizações de estruturas de superfície e 
dizem respeito a como algumas formas codificam funções. Isso 
implica descrever como as línguas realmente são usadas.

Novamente, é a partir de fenômenos observados que surgem 
as propostas de generalização. Consequentemente, o processo 
de exploração tipológica envolve constantemente mudanças nas 
suposições sobre a natureza da linguagem humana, bem como 
sobre a explicação dos fatos observados (Comrie, 1989; Croft, 2003; 
Daniel, 2013; Velupillai, 2012). Algumas generalizações estão inti-
mamente relacionadas entre si, enquanto outras são relativamente 
independentes, de forma que a tipologia linguística apresenta dois 
tipos de universais: absolutos e implicacionais. 

Os universais absolutos fazem afirmações sobre traços presentes 
nas línguas e abarcam fenômenos independentes. Simplesmente 
é estabelecido que X está presente em todas (ou na maioria das) 
línguas conhecidas. Ou seja, não é necessária qualquer outra con-
dição para que esses fenômenos se manifestem. Nos universais 
implicacionais, determinado traço deve (ou só pode) estar pre-
sente co-ocorrendo com outro e envolve condições, como em se 
X, então Y. Isso possibilita identificarmos relações entre traços, 
inclusive de parâmetros distintos.

Os universais implicacionais podem ter previsões unidirecio-
nais ou bidirecionais. Um universal implicacional unidirecional 
prevê apenas um caminho: na condição se X, então Y, o inverso 
não é verdadeiro. A previsibilidade bidirecional, por sua vez, é 
uma hipótese que trabalha com dois caminhos: se X, então Y e, de 
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modo inverso, se Y, então X (Comrie, 1989; Croft, 2003; Greenberg, 
1963; Velupillai, 2012).

De acordo com Velupillai (2012), os universais (absolutos e 
implicacionais) são hipóteses, porque há sempre a possibilidade 
de novos dados revelarem novos sistemas e fornecerem novas 
perspectivas para o que foi formulado. Por isso, o mais adequado 
é tratar os universais como tendências. Para Cristofaro (2013), esse 
caráter probabilístico é o natural e esperado, afinal, as construções 
nas línguas são oriundas de princípios funcionais que estão em 
competição. Se um determinado princípio não for anulado por 
princípios concorrentes, as categorias gramaticais correspondentes 
se manifestam em todas as línguas. Uma vez que diferentes princí-
pios funcionais prevalecem dentro do mesmo domínio gramatical, 
em diferentes línguas, as categorias e as relações gramaticais serão 
específicas para cada língua.

Assim, as exceções para um padrão funcionalmente motivado 
surgem a partir da ação de um princípio em competição. Novas 
construções são criadas a partir de princípios funcionais corres-
pondentes que se tornam ativos e passam a existir, substituindo ou 
coexistindo com construções preexistentes, também baseados no 
princípio de competitividade. Dessa forma, os universais refletem 
com maior segurança a probabilidade (ao invés da possibilidade/
impossibilidade) de tipos de línguas. A Figura 1 ilustra os tipos de 
universais e sua abrangência.
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Figura 1 - Tipos de universais e sua abrangência

Fonte: Adaptado de Moravcsik (2013b, p. 70).

Um exemplo de universal absoluto é em relação à ordem fra-
sal. De acordo com Greenberg (1963), a maioria das línguas tem 
várias ordens em relação ao sujeito (S), verbo (V) e objeto (O), 
mas apenas uma ordem dominante. Logicamente, existem seis 
ordens possíveis: SVO, SOV, VSO, VOS, OSV e OVS. Dessas 
seis possibilidades, no entanto, apenas três são dominantes (SVO, 
SOV e VSO), enquanto línguas com ordens dominantes VOS, 
OSV e OVS são raras. Estas têm em comum o objeto precedendo 
o sujeito e aquelas, o sujeito precedendo o objeto. A partir dessa 
verificação, estabeleceu-se que “em sentenças declarativas com 
sujeito e objeto nominal, a ordem dominante é quase sempre 
uma em que o sujeito precede o objeto” (Greenberg, 1963, p. 61, 
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tradução nossa). Em relação às orações complexas, “em sentenças 
condicionais, a oração condicional precede a oração conclusiva, 
como sendo a ordem normal, em todas as línguas” e “em sentenças 
que expressam finalidade, a forma verbal subordinada sempre 
segue o verbo principal, como sendo a ordem normal, exceto em 
línguas em que o objeto nominal sempre precede o verbo” (p. 66). 
Sobre os universais implicacionais, em relação à categorização, “se 
uma língua tem a categoria de gênero, ela sempre tem a categoria 
de número” (p. 74) e “se o verbo tem a categoria número-pessoal 
ou se a língua tem a categoria de gênero, sempre terá a categoria 
modo-temporal” (p. 73). 

De acordo com Moravcsik (2013a), os universais explicam 
fatos sobre as línguas de um ponto de vista estrutural, histórico e 
funcional, a partir das possibilidades e dos padrões de manifesta-
ção. A explicação de um fenômeno a partir de uma generalização 
estrutural acontece quando um padrão (universal) justifica o 
tipo de manifestação em uma língua individual específica. Mas, 
de acordo com Cristofaro (2013), generalizações estruturais não 
são causais. Uma explicação histórica pode acessar os estágios 
anteriores da língua e descrever os processos responsáveis pelo 
surgimento de estruturas atuais. Essas mudanças, por sua vez, são 
causadas por efeitos cumulativos a partir das necessidades e das 
demandas funcionais e sociais das comunidades de fala.

Se a tipologia linguística objetiva formular hipóteses sobre a 
unidade, a diversidade, os potenciais e limites da linguagem hu-
mana, investigar apenas uma língua não é suficiente. De acordo 
com Velupillai (2012, p. 18, tradução nossa),

[s]e olharmos apenas para uma única língua ou para 
um pequeno número delas e basearmos nossas hipóteses 
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sobre o que os seres humanos demandam, necessitam ou 
evitam nas ferramentas comunicativas conhecidas como 
línguas, provavelmente estaremos fadados a elaborar 
afirmações que não se sustentam, considerando que as 
línguas podem ser muito diferentes umas das outras.

De acordo com Daniel (2013), a tipologia linguística está mais 
interessada na diferença entre as línguas do que na semelhança 
entre elas, porque um novo parâmetro encontrado, diferente do que 
é conhecido, amplia a ideia que temos sobre os limites da variação.

Estabelecer as tendências de manifestação para as línguas do 
mundo, com base em uma única língua, não é oportuno. Dessa 
forma, a tipologia linguística apresenta uma metodologia de coleta, 
análise e apresentação de dados específica, cujos princípios são 
discutidos na próxima seção.

A pesquisa em tipologia linguística

A busca por semelhanças e diferenças entre as línguas lança 
questões metodológicas importantes para a pesquisa tipológica. 
Conforme mencionado, a pesquisa em tipologia linguística acontece 
a partir da análise de dados de diferentes línguas, o que exige a 
elaboração de uma amostra representativa e uma compilação de 
dados de fontes diferentes. Quanto mais dados disponíveis, mais 
nuances o linguista pode desvendar sobre as línguas.

A tipologia linguística trabalha com amostras representativas, 
porque é impossível incluir dados de todas as línguas do mundo 
em uma pesquisa. Dentre os motivos estão o fato de que não temos 
acesso a todas elas, aproximadamente dois terços das línguas vivas 
ainda não foram descritas e, dentre as línguas extintas, igualmente 
prediletas para a tipologia, poucas possuem descrição disponível. 
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Além disso, as línguas são dinâmicas e estão em constante mu-
dança, seja por um processo diacrônico interno, seja por contato 
linguístico, e, assim, novas línguas estão emergindo.

Segundo Bakker (2013), diferentes interesses de investigação 
exigem tipos distintos de amostra. Uma amostra de probabilidade 
é relativamente pequena e está relacionada a pesquisas que obje-
tivam descrever a distribuição de valores nas línguas a partir de 
determinado fenômeno. O quantitativo de línguas varia de acordo 
com o conhecimento prévio sobre as variáveis em questão e sua 
estabilidade no sistema. Dessa maneira, investigações que levan-
tam a prevalência de valores nas línguas fazem uso de amostra 
de probabilidade.

Investigações exploratórias, que investigam justamente quais 
valores são possíveis para um determinado domínio, fazem uso 
de uma amostra de variedade que, por sua vez, é construída em 
diferentes estágios. Inicialmente, uma amostra é estabelecida 
com uma certa diversidade para que os dados possam exibir uma 
possível variação no parâmetro pesquisado. No caso de ser ampla 
a variação, neste primeiro momento, expande-se a amostra com 
línguas de grupos areal e/ou genético em que houve maior varie-
dade. Bakker (2013) ressalta que o número de línguas selecionadas 
depende do número de valores esperados e sua distribuição relativa. 
A princípio, para encontrar um representante de casos raros, é 
preciso uma amostra de várias centenas de línguas. O tamanho 
da amostra é ainda maior se a investigação está interessada na 
possível combinação de valores.

Existe também a amostra por conveniência, elaborada de acordo 
com dados que estão disponíveis. Há situações em que o linguista 
deve trabalhar com dados a que teve acesso e que sejam razoáveis 
para conduzir uma investigação.
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A origem histórica, o contato, um mesmo padrão tipológico 
e a similaridade ambiental/cultural podem justificar estruturas 
semelhantes entre as línguas. Por isso, a seleção de línguas para 
a elaboração de uma amostra deve ser feita por um processo 
aleatório estratificado (Bakker, 2013; Comrie, 1989; Moravcsik, 
2013a; Velupillai, 2012). 

A principal fonte de dados em tipologia linguística são as gra-
máticas descritivas, ou seja, dados secundários. De acordo com 
Bakker (2013), a informação real sobre as línguas é encontrada no 
discurso dos falantes, que são os dados primários para qualquer 
pesquisa linguística. Entretanto, a tipologia linguística abstrai dados 
analíticos dessas informações, ou seja, valores vinculados a um 
conjunto de parâmetros possíveis. Considerando que os estudos 
tipológicos frequentemente contemplam centenas de línguas, é 
ilusório ter falantes nativos e dados primários disponíveis de todas 
elas. Dessa maneira, as fontes típicas são de dados de natureza 
secundária, ou seja, gramáticas de referência.

Entretanto, as descrições disponíveis tendem a ser de línguas 
acessíveis e conhecidas. Isso significa que línguas de localidades 
remotas e de filiação desconhecida tendem a ser excluídas. A 
maioria dessas línguas está em áreas isoladas, provavelmente em 
risco de extinção e carrega traços únicos, de grande interesse para 
a tipologia. Por causa dessa lacuna bibliográfica, a representativi-
dade de qualquer amostra é ameaçada.

Outro tipo de ameaça é o viés genético. Muitas amostras acabam 
por ter uma quantidade maior de línguas pertencentes às famílias 
mais conhecidas, como resultado de um viés bibliográfico e da dis-
ponibilidade de falantes. Se uma amostra é enviesada a uma família 
linguística em detrimento de outras, um traço pode parecer mais 
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(ou menos) comum do que realmente é, simplesmente porque é 
prevalente na família dominante.

Uma grande quantidade de línguas de uma mesma área também 
pode gerar amostras tendenciosas, o que gera um viés areal, pois as 
línguas influenciam umas às outras através de contato linguístico. 
Além disso, há traços que podem ser encontrados em línguas que 
mantêm contato intenso, não encontrados em línguas fora dessa 
área, mesmo naquelas relacionadas geneticamente.

Uma amostra também pode apresentar um viés tipológico, 
quando línguas pertencentes a tipos distintos são representadas 
desproporcionalmente. Línguas que apresentam um determina-
do perfil tipológico podem apresentar valores específicos para o 
parâmetro pesquisado e, quando estão quantitativamente dese-
quilibradas, enviesar a amostra. 

A falta de um modelo mais adequado de classificação exige 
do linguista uma atenção especial para a representação de casos 
específicos. Línguas crioulas, por exemplo, são frequentemente 
agrupadas como se fossem da mesma família das línguas lexifi-
cadoras. Em geral, nessa classificação, não há indicação qualquer 
sobre as línguas substratas. Da mesma forma, as línguas de sinais 
tendem a ser agrupadas como sendo de um único tipo, ou seja, 
simplesmente línguas de sinais. A tipologia linguística tem o desafio 
de evidenciar os tipos de línguas de sinais (Palfreyman; Sagara; 
Zeshan, 2015; Wilkinson, 2009).

A cultura das populações também pode gerar um viés ambien-
tal/cultural. De acordo com Moravcsik (2013a), comunidades 
de fala diferentes que vivem em ambientes (natural ou cultural) 
semelhantes podem gerar demandas similares às línguas, que, por 
sua vez, podem manifestar padrões de manifestação semelhantes, 
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enviesados pelo meio. Como a língua é parte de uma cultura que 
afeta a maneira como falantes experienciam a realidade, Bakker 
(2013) considera o tamanho da população como um aspecto cultu-
ral importante. A chance de encontrarmos fenômenos “exóticos” 
em línguas com poucos falantes é maior do que naquelas com um 
grande número de falantes. Essa analogia assemelha-se a “desvios 
genéticos aleatórios” orgânicos.

Os tipos de vieses ora discutidos são dependentes uns dos 
outros (Bakker, 2013; Velupillai, 2012). Línguas geneticamente 
relacionadas provavelmente herdam características de sua língua 
ancestral e são frequentemente faladas em uma mesma área. Dessa 
forma, há uma grande chance de que pertençam ao mesmo tipo 
linguístico, especialmente quando o parâmetro em investigação está 
relativamente estável. A forma social e o tamanho da população de 
falantes estão relacionados a fatores areais e, consequentemente, 
à disponibilidade e à acessibilidade de dados da língua, que são 
aspectos diretamente relacionados ao viés bibliográfico e que 
influenciam na escolha das línguas para uma amostra.

Em relação à coleta e à análise de dados, o linguista deve 
combinar informações de diferentes fontes sempre que possível. 
O acesso a dados de diferentes fontes, nem sempre possível, pode 
fornecer um panorama interessante e mais confiável sobre as lín-
guas naturais. Cada fonte de dados apresenta suas características 
e limitações, que, por sua vez, demandam um trabalho de busca 
e compilação específico (Bakker, 2013; Velupillai, 2012).

Conforme mencionado anteriormente, a principal fonte de dados 
para a pesquisa tipológica são as gramáticas de referência. Entretanto, 
alguns desafios se apresentam: questões muito específicas podem 
não estar disponíveis, algumas gramáticas são elaboradas a partir 
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de uma abordagem teórica específica e o autor da descrição pode 
usar uma terminologia e definir categorias diferentes do linguista 
da pesquisa, o que desafia o pesquisador a entender exatamente 
o que o autor da descrição quis dizer. Nesse sentido, também é 
importante ter atenção aos dados fornecidos. A partir da descrição 
disponível combinada com os exemplos, o linguista decide quais 
valores parecem mais apropriados para a língua.

Os valores para uma variável podem ser encontrados em bancos 
de dados linguísticos.2 Nas últimas décadas houve a organização 
de bases de dados de larga escala, que lançam novas reflexões e 
questões metodológicas. Entretanto, essa compilação pode estar 
muito simplificada para determinado interesse de investigação. 
Tradicionalmente, bancos de dados linguísticos são construídos 
e mantidos por iniciativas individuais, o que reflete também no 
material bibliográfico disponível. Sobre isso, Velupillai (2012) 
menciona que bancos de dados estão se tornando públicos (isto 
é, disponíveis), o que é benéfico para o público em geral e para a 
comunidade linguística, principalmente no que se refere à pesquisa 
tipológica de larga escala. Isso envolve pensar na organização 
desses bancos, como na seleção de línguas e nos valores de entrada. 

Outra fonte de dados é a elicitação. Entretanto, esta deman-
da tempo, o que faz dela impraticável em uma pesquisa de larga 
escala. Além disso, não é uma situação natural da língua em uso. 
De acordo com Velupillai (2012), na elicitação o falante nati-
vo geralmente recebe estímulos isolados e fora de contexto. As 
respostas, de alguma forma, refletem isso e a mera presença de 

2  Exemplos de banco de dados são o World Atlas of Language Structures (WALS), 
o Atlas of Pidgin and Creole Language Structures (APiCS),  o Numbers from 1 to 
10 in over 5000 languages e o SignHub.
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um linguista faz com que o falante esteja mais consciente de sua 
língua, afetando a naturalidade dos dados. Além disso, a elicitação 
depende de questionamentos que o linguista é capaz de formular, 
o que significa que padrões e traços de que o linguista ainda não 
está ciente provavelmente não serão capturados. O questionário 
pode ser considerado uma forma específica de elicitação, ou ainda, 
uma elicitação na forma escrita em que a interação entre linguista 
e falante nativo é removida, o que possibilita a coleta de dados 
de diferentes línguas de maneira simultânea. Mas os desafios 
pontuados na elicitação (prototípica) também estão presentes no 
uso de questionários. Em geral, eles contêm questões e sentenças 
exemplo e são formulados em uma língua diferente daquela em 
que os dados estão sendo buscados, sendo geralmente traduzidos 
para as línguas da amostra. Isso pode afetar os dados de diferen-
tes formas. Há também o risco de o participante não entender as 
questões e o linguista não entender as respostas. Ainda em relação 
aos questionários, eles podem ser enviados para especialistas, não 
necessariamente falantes nativos. Preferencialmente são enviados 
para mais de um especialista por língua para uma maior confia-
bilidade entre as informações.

Uma terceira fonte de dados são os textos, tanto escritos quanto 
(corp)orais. Esta é a fonte de dados cuja coleta talvez consuma 
mais tempo. No caso de dados (corp)orais, a presença de um 
investigador na coleta de dados orais pode afetar a naturalidade 
das informações. De acordo com Velupillai (2012), uma forma de 
contornar esse problema é incluir falantes nativos (membros da co-
munidade) nas sessões de gravação e nas práticas de documentação. 
Entretanto, nem todos os fenômenos linguísticos necessariamente 
emergem baseados nesse tipo de corpus, especialmente quando o 
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interesse de investigação está relacionado a parâmetros específicos. 
Além disso, o linguista pode não ser capaz de interpretar com 
propriedade um texto ou capturar as várias nuances da língua. 
A análise de textos fora de seu contexto original dificulta isso. 
E, como em outras fontes de dados, o investigador certamente é 
influenciado por sua base teórica. Idealmente, o linguista deveria 
consultar falantes nativos para conferir sua interpretação, mas isso 
raramente é possível. No caso de uso de dados de línguas extintas, 
essa consulta é impossível.

A pesquisa em tipologia linguística exige a definição de cate-
gorias gramaticais de maneira ampla e externa ao sistema, a fim 
de garantir uma abordagem abrangente, tanto na identificação 
de fenômenos linguísticos específicos como na comparabilidade 
entre línguas. Nesse sentido, a adoção de critérios semânticos e 
funcionais é fundamental durante a investigação.

A comparabilidade é uma questão fundamental para a tipolo-
gia linguística. De acordo com Greenberg (1963) e Croft (2003), 
a comparação entre línguas e o levantamento de generalizações 
confiáveis dependem da identificação correta da categoria in-
vestigada em línguas individuais e do levantamento adequado de 
fenômenos gramaticais para essa comparação.

Uma vez que as línguas variam em suas estruturas, o uso de 
critérios (apenas) estruturais se torna inadequado para a compa-
ração entre elas. A análise pode excluir fenômenos e negligenciar 
tipos que, a princípio, não se encaixam nesses critérios. A solução 
para o desafio da comparabilidade, de acordo com Croft (2003), 
é definir as categorias gramaticais de maneira ampla e externa 
ao sistema. Para o autor, a pesquisa em tipologia linguística deve 
definir o objeto de investigação a partir de uma perspectiva se-
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mântico-pragmática específica, examinar as estratégias usadas 
para codificar esse tipo de situação e investigar as relações entre 
as construções identificadas com outros fatores estruturais, fun-
cionais e contextuais. Por isso, a comparabilidade entre línguas 
implica uma relação estreita entre forma e função.

Para o levantamento e análise das informações, é elaborada 
uma lista de parâmetros e de valores a partir das variáveis que 
se espera observar. Esta etapa da pesquisa tipológica intitula-se 
codificação. O conjunto completo de valores de uma amostra 
frequentemente é apresentado em uma matriz de dados.

O levantamento de dados sobre as línguas demanda a elabora-
ção de uma lista de parâmetros e de valores que se espera observar 
para posterior análise das informações. Essa etapa da pesquisa 
tipológica intitula-se codificação e seu resultado, dependendo da 
natureza e dos valores designados aos dados, pode ser organizado 
de três maneiras. Na primeira, intitulada categorização nominal, 
os valores ocupam categorias exclusivas. Um exemplo são os seis 
valores possíveis em relação à ordem dos constituintes da sentença, 
que podem ser SVO, SOV, OSV, OVS, VSO e VOS. Uma maneira 
menos comum de organização de dados é quando a pesquisa tipo-
lógica envolve a categorização de variáveis do tipo ordinal, cujos 
valores são ordenados a partir de uma categorização escalar. Um 
exemplo é a ordenação dos parâmetros de línguas que apresentam 
um sistema tonal. Línguas com sistema tonal podem ser categori-
zadas como não tonal, de sistema simples e de sistema complexo. 
Uma língua de sistema simples é mais complexa que uma língua 
não tonal e uma língua de sistema complexo é mais complexa que 
uma língua de sistema simples. Finalmente, há variáveis que são 
apresentadas em uma categorização em intervalo, como o número 
de termos básicos para cores em uma língua. 
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Com uma amostra robusta e sem viés, é possível estabelecer as 
tendências de manifestação e traçar as diferentes possibilidades de 
estruturação das línguas. Os padrões de manifestação, resultantes 
da comparação, são extremamente úteis para a descrição de línguas 
e podem servir como ponto de partida para a análise de línguas 
ainda pouco investigadas (Croft, 2003; Velupillai, 2012; Whaley, 
1997). Por isso, a tipologia linguística é especialmente propícia 
ao desenvolvimento de análises descritivas de línguas de sinais 
(Zeshan, 2008).

Tipologia de línguas de sinais

A linguística das línguas sinalizadas vivenciou três momentos 
importantes desde a sua emergência. Inicialmente, os linguistas 
concentraram-se em validar, nas línguas de sinais, propriedades 
linguísticas formais atestadas nas línguas orais, aproximando-as, e 
advogando que aquelas são, de fato, línguas naturais, completas e 
complexas. Uma estratégia necessária, à época, para a inauguração 
deste campo disciplinar.

Em momento posterior, essa dedicação concentrou-se, em 
grande parte, na busca por achados que evidenciam os efeitos da 
modalidade na aquisição, no processamento e na organização das 
línguas de sinais, diferenciando o coletivo de línguas sinalizadas das 
línguas orais. Atualmente, há um esforço da linguística em diluir 
esse coletivo, no sentido de descrever e evidenciar as especificida-
des de línguas de sinais individuais, identificando as semelhanças 
e diferenças dentro da modalidade, em diversos níveis de análise. 
Nessa empreitada, a tipologia linguística é muito oportuna.

As línguas diferenciam-se umas das outras por apresentarem 
padrões específicos de organização. Conhecer essas instâncias é de 
grande interesse para a linguística, por permitir que compreendamos 
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formas, funções e, consequentemente, aquilo que guia o comporta-
mento, as relações sociais e a concepção de mundo dos falantes. Aqui, 
o termo “falante” é empregado de maneira ampla, abrangendo tanto 
falantes de línguas orais quanto sinalizantes de línguas sinalizadas, ou 
seja, independente da modalidade da língua. Com mais informações 
sobre a variação entre as línguas e, principalmente, sobre as línguas 
de sinais, a linguística tem a possibilidade de entender aquilo que as 
perpassa e de se aproximar dos fundamentos da linguagem humana, 
independentemente da modalidade.

Ainda é comum, entre aqueles que desconhecem as línguas 
de sinais, supor que elas sejam uma única língua ao redor do 
mundo. De acordo com Palfreyman, Sagara e Zeshan (2015), até 
mesmo entre alguns linguistas levanta-se a assertiva de que as 
línguas de sinais são semelhantes umas às outras ou, pelo menos, 
mais semelhantes entre si do que as línguas orais são entre elas. 
Ainda segundo os autores, grande parte do conhecimento de que 
dispomos sobre as línguas de sinais está baseado em descrições 
da Língua de Sinais Americana – ASL (Estados Unidos e Cana-
dá), que tem sido muito importante para o desenvolvimento da 
linguística das línguas de sinais. Mas esse domínio tem às vezes 
conduzido a suposições de que aquilo que é verdade para a ASL 
deve ser deduzido para todas as línguas de sinais do mundo. 

De acordo com Zeshan (2008), para se chegar a uma teoria 
da variação entre as línguas de sinais, é necessário fazer generali-
zações a partir de dados comparativos, coletados de uma grande 
variedade de línguas de sinais. É essencial que essas generalizações 
sejam empiricamente embasadas, isto é, baseadas em evidências 
reais de dados primários, ao invés de suposições dedutivas e/ou 
baseadas em poucas línguas de sinais. Com o avanço da linguística 
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das línguas de sinais, dispomos de um aumento no número de 
línguas descritas, tanto de línguas de sinais urbanas quanto rurais, 
conforme ilustrado na Figura 2, que também ressalta os tipos de 
línguas que ainda precisam ser “descobertos”.

Figura 2 - O mosaico de dados de línguas de sinais 

Fonte: Adaptado de Zeshan (2008, p. 36).

Um dos princípios da tipologia linguística é que as línguas 
de sinais ao redor do mundo exibem uma maior diversidade de 
organização e funcionamento entre elas do que frequentemente 
é reconhecido. Diante disso, surge a pergunta: até que ponto as 
línguas de sinais diferem umas das outras, considerando uma 
perspectiva tipológica? (Pfau, 2012).

Para desvendarmos essas instâncias, a tipologia linguística ofe-
rece as ferramentas e um quadro teórico adequados para olharmos 
(novamente) as línguas de sinais e acessarmos o grau de variação 
entre elas. Mais ainda, os universais da linguagem que têm sido 
estabelecidos para as línguas, em uma perspectiva tipológica, são 
baseados apenas em línguas orais. Nesse sentido, até que ponto 
os perfis tipológicos propostos com base nas línguas orais podem 
ser aplicados às línguas de sinais? (Pfau, 2012).

Em grande parte da literatura sobre tipologia linguística, as 
línguas de sinais estão ausentes, mesmo em estudos envolvendo 
dados em larga escala. Por isso, elas proporcionam uma grande 
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contribuição para a linguística, em geral, e para a tipologia linguís-
tica, em particular. A emergência da tipologia envolvendo línguas 
de sinais, como um campo disciplinar, acompanha o aumento do 
número de línguas de sinais sendo objeto de investigação e aborda 
os padrões de manifestação tanto intramodais quanto intermodais. 
O termo “modalidade”, de acordo com Meier (2002), refere-se à 
maneira como a língua é produzida e percebida pelo falante, no 
aspecto físico e orgânico. A princípio, as línguas do mundo são 
categorizadas em línguas de modalidade oral-auditiva, abrangendo 
as línguas orais, e línguas de modalidade visuoespacial, abrangendo 
as línguas de sinais. Nestas, os elementos que constituem a língua 
são codificados a partir da ação de articuladores manuais e não 
manuais, que se organizam de maneira externa ao corpo do falante. 
No caso dos articuladores manuais, as mãos se movem no espaço, 
são grandes e visíveis, e os locais de articulação estão distantes 
uns dos outros. Nas línguas orais, os elementos que constituem a 
língua são codificados a partir da ação de articuladores internos 
no corpo falante, ocultos na cavidade oral, e estão relacionados à 
respiração. Há o uso de articuladores motores refinados e os locais 
de articulação estão próximos. Dessa forma, o termo “intramodal” 
se refere a tudo aquilo relacionado a uma das modalidades, seja 
oral-auditiva, seja visuoespacial, enquanto “intermodal” envolve 
tudo aquilo que perpassa ambas as modalidades.

A tipologia de línguas de sinais é o estudo comparativo de 
estruturas linguísticas das línguas de sinais e, conforme o nome 
sugere, tem como base a tipologia linguística e a linguística de 
línguas sinalizadas. A Figura 3 ilustra a emergência dessa disciplina.
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Figura 3 - Emergência da disciplina de tipologia de línguas de sinais

Fonte: Adaptado de Zeshan (2008, p. 34).

A interação entre essas duas disciplinas faz com que a tipologia 
de línguas de sinais (1) utilize recursos teóricos e metodológicos da 
tipologia linguística e resultados de pesquisas em línguas de sinais; 
(2) amplie a tipologia linguística e (3) examine a diversidade das 
línguas de sinais em uma perspectiva tipológica, o que pode levar 
a uma teoria da variação que explique os padrões de semelhanças 
e diferenças tanto entre línguas de sinais quanto entre línguas de 
sinais e línguas orais (Zeshan, 2008; Zeshan; Palfreyman, 2017).

De acordo com Palfreyman, Sagara e Zeshan (2015), os obje-
tivos da tipologia de línguas de sinais envolvem (1) documentar 
línguas de sinais individuais, (2) comparar estruturas entre línguas 
de sinais e (3) determinar em que medida os padrões de variação 
são específicos da modalidade. A Figura 4 ilustra os objetivos da 
tipologia de línguas de sinais.
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Figura 4 - Objetivos da tipologia de línguas de sinais

Fonte: Adaptado de Zeshan (2008, p. 35). 

Assim, o arcabouço da tipologia de línguas de sinais propicia 
o desenvolvimento de descrição de línguas de sinais ainda não do-
cumentadas, porém, com um foco específico. A descrição é útil se 
incorpora uma perspectiva baseada no conhecimento já existente 
sobre a diversidade tipológica, em diferentes categorias e domínios 
funcionais. A comparação sistemática entre as línguas de sinais 
permite identificar padrões tipológicos intramodais. Esses padrões 
podem espelhar parâmetros conhecidos na tipologia de línguas 
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orais ou apresentar parâmetros presentes apenas nas línguas de 
sinais, no sentido de que resultam das possibilidades e restrições 
inerentes à modalidade visuoespacial (De Vos; Pfau, 2014). 

Ainda em relação aos objetivos da tipologia de línguas de sinais, 
a inclusão dessas línguas em estudos tipológicos amplia o escopo 
das generalizações e nos permite testar se as classificações tipoló-
gicas identificadas com base nas línguas orais também se aplicam 
às línguas de sinais. Uma compreensão dos padrões de variação 
que atravessa modalidades. Assim, além dos efeitos absolutos e 
relativos da modalidade, há padrões independentes da modalidade 
(De Vos; Pfau, 2014; Zeshan; Palfreyman, 2017).

A tipologia de línguas de sinais apresenta desafios teóricos 
e metodológicos específicos (Palfreyman; Sagara; Zeshan, 2015; 
Pfau; Zeshan, 2016; Zeshan, 2008; Zeshan; Palfreyman, 2017). Em 
muitas situações, as pesquisas descritivas de línguas de sinais não 
estão acessíveis a um público internacional em função do idioma 
das publicações e, ainda, não há gramáticas de referência para 
nenhuma língua de sinais. Dessa maneira, os tipologistas têm que 
utilizar fontes não ideais.

De acordo com Palfreyman, Sagara e Zeshan (2015), uma fonte 
alternativa de dados são os corpora de línguas de sinais que estão 
sendo criados em diversos países. Isso elimina a necessidade de 
filmar uma nova língua de sinais e possibilita a busca de dados 
mais rapidamente. Entretanto, ainda que o corpus seja anotado 
de maneira ideal, o tempo exigido para acesso, busca e análise de 
estruturas em determinado domínio é relevante.

Os estudos também precisam lidar com a questão da amos-
tragem. Essas amostras precisam ser geográfica e geneticamente 
equilibradas. Entretanto, pouco se conhece sobre as línguas de 
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sinais de diferentes regiões do mundo. Da mesma maneira, não é 
claro como as relações genealógicas podem ser aplicadas para as 
línguas de sinais.  No entanto, é possível estabelecer uma relação 
histórica entre algumas delas.

De acordo com Zeshan (2013), as línguas de sinais surgem 
sempre que surdos se reúnem em número suficiente para formar 
uma comunidade linguística. A história de muitas línguas de sinais 
está relacionada, mas não restrita, à implementação de políticas 
educacionais para surdos, com a criação de escolas estilo inter-
natos. Isso favoreceu a reunião de surdos que, provavelmente, 
em muitas situações, não teriam se encontrado de outra forma.

A criação de escolas específicas para surdos, em diversos países, 
contou com a participação de profissionais estrangeiros e com 
suas línguas de sinais, muitas vezes como línguas de instrução. 
Isso contribuiu para a crioulização de línguas de sinais originais 
(preexistentes), línguas de sinais primárias (sinais caseiros), com 
uma língua de sinais estrangeira. Assim, muitas escolas para surdos 
contribuíram para a estandardização e o uso generalizado de muitas 
das línguas de sinais que temos hoje (Fenlon; Wilkinson, 2015).

Zeshan (2013) ressalta que tais relações são suposições e não 
resultados de pesquisas oriundas de uma comparação léxico-gra-
matical. É certo também que nem todas as línguas de sinais são 
relacionadas  historicamente. A estandardização de uma língua de 
sinais pode acontecer de maneira independente, como no caso de 
algumas línguas de sinais do mundo árabe. De acordo com Al-Fi-
tyani e Padden (2008, 2010), em países do mundo árabe é comum 
a prática de endogamia, o que resulta em uma alta incidência de 
surdez genética em comparação a sociedades exogâmicas, onde 
a surdez é provavelmente resultado de doenças. A reunião de 
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surdos em grandes famílias favoreceu a emergência de línguas 
que passaram a circular nos grandes agrupamentos.

Mesmo sem uma linguística histórica específica aplicada 
às línguas de sinais, um grau de compromisso é necessário (Pal-
freyman; Sagara; Zeshan, 2015). Nesse sentido, as relações históricas 
têm sido consideradas na elaboração de amostras (Börstell; Lepic; 
Belsitzman, 2016; Woodward, 1978, 1982, 1987). Zeshan (2008) 
também orienta a inclusão de línguas de sinais de comunidades 
rurais. De acordo com Zeshan et al. (2013) e De Voz e Pfau (2014), 
as línguas de sinais rurais (ou de vilas) referem-se às línguas de 
sinais de comunidades isoladas, em que há uma alta incidência 
de surdez. Em função da surdez hereditária ao longo de muitas 
gerações, uma língua de sinais desenvolve-se na comunidade, 
geralmente sem contato ou com contato muito limitado com 
pessoas surdas de fora da vila. Essas línguas possuem parâmetros 
sociolinguísticos e culturais específicos.

No cotidiano da comunidade, a língua de sinais acaba 
sendo usada pela grande maioria das pessoas ouvintes e os surdos 
formam uma minoria dentre os usuários da língua de sinais. Em 
virtude do maior número de sinalizantes ouvintes, a maioria dos 
usuários utiliza a língua de sinais como segunda língua. Conse-
quentemente, há uma maior integração entre surdos e ouvintes, de 
maneira que as barreiras de comunicação são menores em relação 
ao cotidiano dos surdos que vivem em zonas urbanas.

A atitude positiva em relação à surdez, o uso da língua de 
sinais e o status socioeconômico comparável entre surdos e ou-
vintes promovem grande interação nesses grupos, chamados de 
compartilhados. Quase sem exceção, os surdos adquirem a língua 
de sinais como primeira língua, em um ambiente relativamente 



49

rico. A língua de sinais geralmente é antiga e possui uma comuni-
dade estável que a utiliza. Portanto, uma  língua completamente 
desenvolvida. Ainda de acordo com os autores, todas as línguas 
de sinais rurais conhecidas estão em risco, por uma postura he-
gemônica das línguas de sinais dos centros urbanos. A maioria 
dessas línguas está em perigo iminente de extinção, sem nunca 
terem sido devidamente documentadas.

As línguas de sinais rurais também exibem características raras 
que contribuem para os estudos em tipologia linguística (De Vos; 
Pfau, 2014; Palfreyman; Sagara; Zeshan, 2015; Pfau; Zeshan, 2016; 
Zeshan, 2008; Zeshan; Palfreyman, 2017). Dentro de certos domí-
nios, as línguas de sinais rurais têm um conjunto lexical reduzido 
em comparação às línguas de sinais urbanas. No domínio das cores, 
por exemplo, o léxico tende a ser limitado. Este parece ser o caso 
da Língua de Sinais Kaapor Brasileira – LSKB (Ferreira, 2010), 
da Língua de Sinais da Ilha da Providência, na Colômbia (Woo-
dward, 1989) e da Língua de Sinais de Adamodore – AdaSL, em 
Gana (Nyst, 2007). Mas isso não quer dizer que uma língua com 
um número reduzido de termos não tenha estratégias disponíveis 
para a descrição de cores. Sinalizantes de línguas com um pequeno 
número de termos não estão limitados em suas capacidades de 
discutir cores. Em línguas de sinais rurais, por exemplo, isso pode 
ser feito por meio de referência a elementos da natureza.

Em relação ao sistema de parentesco, as línguas de sinais rurais 
também apresentam um repertório lexical restrito. Os membros 
da vila formam uma comunidade pequena e coesa, por isso o 
número limitado de termos pode ser resultado do fato de que os 
sinalizantes geralmente referem-se aos membros da comunidade 
por nomes próprios e por sinais dêiticos. Os sinalizantes também 
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estão cientes da variação idiossincrática em toda a comunidade 
(De Vos; Pfau, 2014).

As línguas de sinais rurais apresentam características complexas 
em relação ao sistema de numerais. Os numerais são expressões 
usadas de maneira frequente a identificar o número de entidades 
na língua em questão e são codificados a partir de uma base arit-
mética. De acordo com Comrie ([20-?], 2013), o termo base em 
um sistema de numerais refere-se a um valor n, a partir do qual 
as expressões numéricas são construídas. Desse valor n (base), há 
uma multiplicação e uma soma, seguindo a fórmula padrão xn + 
y. Outros processos aritméticos podem estar envolvidos (além da 
adição e multiplicação), tais como subtração, divisão e exponen-
ciação. A ordem dos elementos do constituinte é irrelevante. O 
sistema de numerais de base 10 (ou decimal) é o mais frequente 
nas línguas (orais) do mundo.

As línguas de sinais utilizam estratégias aritméticas semelhantes 
àquelas encontradas nas línguas orais. Todavia, apenas em línguas 
de sinais rurais foram encontradas estratégias de subtração (Zeshan 
et al., 2013). Essa estratégia foi encontrada nas línguas de sinais 
de Mardin (Turquia) – MarSL e de Alipur (Índia) – APSL. Esse 
sistema (subtração) é não obrigatório e possível apenas quando 
valores de 1 a 4 aparecem como subtraendo, ou seja, em valores 
próximos de um número “redondo” mais alto. No caso específico 
dessas línguas, a subtração parece ser uma estratégia para construir 
uma expressão mais sucinta, ao invés de uma expressão extensa 
com base na adição (sequencial). 

Sistemas diferentes de base 10 também foram encontrados 
apenas em línguas de sinais rurais (Zeshan et al., 2013). As línguas 
de sinais Chicana (México) – LSChican e MarSL fazem uso de 
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base 10, 20 e 50 e possuem sinal monomorfêmico para eles, a partir 
dos quais outros numerais são oriundos. Na LSChican, o numeral 
10 é produzido com dez dedos estendidos e o 20 é formado por 
essa mesma configuração de mão sobre os joelhos, provavelmente 
derivado da contagem dos dedos das mãos e dos pés. O numeral 
30, por exemplo, é articulado pela justaposição de VINTE e DEZ. 

A MarSL usa base 20 para os numerais 40, 60 e 80. A partir 
da justaposição do numeral 20 com 2, 3 e 4, o que implica uma 
operação aritmética de multiplicação, obtém-se os numerais 40, 
60 e 80, respectivamente. A base 50 é usada para os numerais 
70 e 90. De acordo com Zeshan et al. (2013), o sinal de 50 em 
MarSL refere-se à ideia de metade, articulado com o polegar 
“cortando” o indicador. Para a construção dos numerais 70 e 
90, a partir da base 50, é utilizada uma forma reduzida e mais 
“fundida” dos parâmetros. A configuração de mão com dois de-
dos estendidos faz um movimento retilíneo de cima para baixo, 
construindo uma operação aritmética de soma implícita entre 
o numeral 20 e 50 e, assim, obtém-se o numeral 70. Da mesma 
forma, a configuração de mão com quatro dedos estendidos faz 
um movimento semelhante e, a partir da soma implícita entre 
os numerais 40 e 50, obtém-se o numeral 90.

As diferenças lexicais entre as línguas de sinais urbanas e rurais 
sustentam a hipótese de que a dinâmica social pode desempenhar 
um papel na formação do léxico em uma língua de sinais. As línguas 
de sinais rurais surgem em comunidades relativamente pequenas e 
unidas e formam um caso ideal para mapear a dispersão de formas 
linguísticas e os mecanismos sociais subjacentes a esses processos. 
Zeshan (2008) ressalta a importância de considerar parâmetros 
sociolinguísticos que incluem, entre outros, a idade da língua 
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de sinais, o tamanho da comunidade, a situação de contato com 
outras línguas (orais, escritas, sinalizadas), o grau de ameaça de 
extinção e o número relativo de usuários da língua como primeira 
e segunda língua.

Além disso,

ao dispormos de dados linguísticos sobre um número 
considerável de línguas de sinais rurais, poderemos 
identificar os mecanismos que exibem uma distribui-
ção tipológica semelhante a outras línguas de sinais 
urbanas e às línguas orais, além de determinar quais 
mecanismos são compartilhados exclusivamente entre 
as línguas de sinais rurais. Através da documentação 
desses mecanismos e da identificação dos processos 
sociais e linguísticos subjacentes a eles, espera-se que 
as línguas de sinais rurais ampliem nossa compreensão 
dos processos culturais que moldam a evolução das 
línguas humanas modernas. (De Vos; Pfau, 2014, p. 282, 
tradução nossa).

Além dos desafios na organização de amostras, outro desafio 
metodológico é definir parâmetros de investigação adequados, 
principalmente quando se pretende comparar línguas de sinais 
e línguas orais.

É importante certificar-se quanto à possibilidade de que as 
estruturas de investigação, em diferentes línguas, são comparáveis 
e, para isso, as comparações devem ser fundadas em definições 
funcionais amplas. Palfreyman, Sagara e Zeshan (2015) recomen-
dam a escolha de um domínio de investigação bem documentado 
nas línguas orais, de maneira que alguns conceitos e ferramentas 
(frequentemente modificados) estejam disponíveis para a inves-
tigação em línguas de sinais. Ainda segundo os autores, é preciso 
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pensar a pesquisa tipológica de maneira cíclica, a permitir uma 
revisão dos parâmetros de investigação. A coleta de dados pode 
levar a uma reconsideração do que foi estabelecido inicialmente. 
Nesse processo, um quadro teórico para determinado domínio, 
baseado em línguas orais, pode não contemplar propriedades 
únicas das línguas de sinais.

A comparação entre línguas de sinais e línguas orais também 
exige uma adequação terminológica, quando se pretende colocar 
as modalidades em um mesmo patamar de comparação. De acordo 
com Zeshan e Palfreyman (2017), os marcadores não manuais nas 
línguas de sinais, por exemplo, podem ser equivalentes à entonação 
nas línguas orais, porque ambos são fenômenos suprassegmentares 
que co-ocorrem e abrangem a articulação segmentar. A referência 
a uma categoria como suprassegmentar, independente de modali-
dade, permite essa comparação. Os autores citam como exemplo 
as perguntas sim/não, em que é possível fazer um paralelo entre 
a entonação nas línguas orais e a marcação não manual canônica 
(elevação da sobrancelha, depressão do queixo, contato visual) 
nas línguas de sinais. A mesma comparação pode ser feita em re-
lação ao domínio da negação. De acordo com Zeshan (2006), há 
línguas de sinais com sistema de negação não manual dominante 
e línguas de sinais com sistema de negação manual dominante. 
Com relação ao sistema do primeiro tipo, em que apenas um mo-
vimento de cabeça é suficiente para marcar a negação, Pfau (2015 
apud Zeshan; Palfreyman, 2017) destaca que a negação apenas 
por uma característica suprassegmentar é rara nas línguas orais 
e comum nas línguas de sinais. Segundo Zeshan e Palfreyman 
(2017), isso parece ser efeito da modalidade. Outro desafio que 
levanto, na comparação entre línguas orais e línguas de sinais, é 
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de que forma (des)considerar os gestos utilizados pelos ouvintes, 
falantes de línguas orais, durante a interação. Nesse sentido, é 
possível marcar negação apenas pelo uso de gesto de cabeça. De 
acordo com Kendon (2004), o discurso dos ouvintes falantes de 
línguas orais é bimodal, porque constantemente há o uso de gestos 
manuais e corporais. 

Mas nem sempre é possível fazer uma adequação termino-
lógica entre línguas de sinais e línguas orais, porque, em muitos 
domínios gramaticais, há maneiras específicas de manifestação, 
considerando as diferenças de modalidade. Nesses casos, pode 
haver fenômenos que são efeitos absolutos da modalidade. Isso 
significa que a estrutura em questão nunca ocorre em uma das 
modalidades, o que impossibilita o levantamento de padrões in-
termodais de manifestação. 

Ainda segundo Palfreyman, Sagara e Zeshan (2015), a pro-
dução de dados muitas vezes faz parte de um projeto de pesquisa 
tipológico. Durante a análise, em um primeiro momento, os da-
dos de línguas de sinais individuais são categorizados de acordo 
com os parâmetros de investigação previamente estabelecidos e, 
em um segundo momento, há uma análise comparativa entre as 
línguas da amostra. Durante o período de análise, é importante 
a reinterpretação e a reanálise para esclarecer padrões entre as 
línguas que começam a emergir. Em um trabalho de campo que 
envolve muitos pesquisadores, de diferentes lugares, pode haver 
uma variação no esquema de codificação utilizado. Assim, algu-
mas categorias podem não ser óbvias, principalmente quando o 
objetivo é identificar a heterogeneidade.

A categorização em presença ou ausência de traços é a distinção 
mais básica, mas a análise pode também considerar inter-relações 
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entre traços, frequências relativas, organização hierárquica ou ainda 
abstrações sobre propriedades de sistemas linguísticos. As lacunas 
identificadas nos dados podem ser suplementadas ou, de acordo 
com a abordagem cíclica, haver uma redefinição de parâmetros.

Por fim, a inserção das línguas de sinais no escopo das pesquisas 
linguísticas, sobretudo da tipologia, traz benefícios que extrapolam 
esse campo disciplinar. De acordo com Zeshan (2008), o maior 
benefício refere-se ao campo da documentação em que muitas 
comunidades de línguas de sinais são consideradas a partir de 
pesquisas sobre suas línguas. Essas pesquisas podem gerar produtos 
para a implementação de políticas linguísticas abrangendo áreas 
aplicadas. Além disso, o envolvimento de pessoas surdas faz parte 
do compromisso ético inerente às pesquisas envolvendo línguas 
de sinais. O protagonismo de pessoas surdas nesse processo pos-
sibilita que membros da comunidade desenvolvam uma maior 
consciência metalinguística e adquiram habilidades de pesquisa.

Ainda de acordo com a autora, a tipologia de línguas de sinais 
surge desse clima intelectual, com pesquisas lideradas por surdos 
e, consequentemente, promoção da diferença surda e de suas 
comunidades que, em geral, possuem um histórico de opressão.

A tipologia de línguas de sinais também evidencia a diver-
sidade tipológica entre as línguas de sinais, uma oportunidade 
para uma reflexão profunda sobre as teorias linguísticas. Afinal, 
muitas questões tipológicas ainda precisam ser respondidas e, 
assim, esclarecer-nos sobre o que tem sido estabelecido para a 
linguagem humana. Nas palavras de Zeshan (2008, p. 35), “isso 
envolve reavaliar a questão dos universais da linguagem, bem 
como a questão das diferenças de modalidade”.
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O que é que todas as línguas têm em comum e que, 
portanto, pode-se considerar como sendo a verdadeira 
natureza da linguagem humana? Além de qualquer outra 
pergunta de pesquisa, torna-se imediatamente evidente 
que os tipologistas devem estar mais interessados no 
que a pesquisa em língua de sinais tem a dizer sobre um 
tipo totalmente diferente de linguagem visual-gestual 
que ainda não tenha sido considerado antes. (Zeshan, 
2008, p. 34).

Nas palavras de Zeshan (2008) e Pfau e Zeshan (2016), a ti-
pologia de línguas de sinais convida linguistas a olhar os padrões 
de variação, tanto dentro das línguas de sinais quanto entre lín-
guas de sinais e línguas orais. A tipologia linguística ganha uma 
dimensão nova no estudo da diversidade linguística. Mais uma vez, 
essa comparação abre portas para o nosso entendimento sobre a 
linguagem humana.



CAPÍTULO 2



A categoria “número” nas línguas naturais

De maneira geral, a nossa concepção sobre a categoria “nú-
mero” está relacionada com nossa capacidade de agrupamento e 
quantificação, que corresponde a uma distinção intuitiva entre uma 
coisa e um grupo de coisas. Nesse processo, elaboramos, a nível 
conceptual, conjuntos ora constituídos de um único referente, ora 
constituídos de mais de um referente. Mas, diferente dos numerais 
(classe de palavras), o “número” gramatical indica distinções de 
contagem indireta, porque nem sempre a manifestação dessa cate-
goria corresponde à contagem exata de referentes no mundo real. 

Nas línguas, a expressão da categoria “número” varia e de-
monstra a existência de um sistema, cujos valores podem ir além 
da oposição entre singular e plural. Neste capítulo, apresentamos 
a categoria “número” em uma perspectiva conceptual e um breve 
panorama sobre sua expressão nas línguas (orais) do mundo e nas 
línguas de sinais.

Concepção da categoria “número”

De acordo com Langacker (2008), o significado de uma forma 
linguística vai além do conceito que ela evoca. Toda forma, estável 
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no sistema, guia-nos à construção de significado que, por sua vez, 
é dependente da proposição e da interpretação dos interlocutores. 
Isso vale para concepções em qualquer domínio.

Uma construção pode variar no nível de precisão e de detalhe. 
Uma expressão altamente específica, por exemplo, pode descre-
ver uma situação com detalhes refinados e em alta resolução. Em 
expressões de menor especificidade, lidamos com descrições de 
baixa resolução, que revelam aspectos gerais e uma organização 
global. Esses aspectos mais gerais, o inverso da especificidade, 
correspondem ao esquema de uma construção. Esse esquema, 
fundamental para a cognição e que acontece em todos os domí-
nios de nossa experiência, permite o processo de categorização ao 
capturar aquilo que é comum às experiências anteriores e aplicá-lo 
às novas experiências de mesma configuração. As generalizações 
linguísticas surgem desse processo, de modo que acessamos partes 
específicas de nosso universo conceitual, e, assim, um esquema 
passa a ser instanciado por outros esquemas mais específicos, a 
serviço do falante.

Para o autor, a nossa capacidade de instanciar determinado 
conteúdo envolve acionar um conjunto de domínios cognitivos, 
através do significado convencional de uma estrutura e do contexto 
de uso da língua. Nesse processo, apenas um número limitado de 
domínios é ativado, em diferentes graus, fazendo com que deter-
minada forma seja entendida de maneira específica. Um domínio 
ativado de maneira mais intensa corresponde a uma espécie de 
primeiro plano e está vinculado ao propósito particular do falante, 
à estrutura da língua e aos níveis de organização conceitual. Um 
mesmo domínio pode estar em segundo plano, conduzido pelos 
mesmos princípios.
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Assim, o escopo de uma forma linguística tem uma base cog-
nitiva e corresponde ao conteúdo conceitual que acessamos nos 
domínios evocados. Um escopo é sempre limitado no sentido de 
que abrange apenas fragmentos dos domínios cognitivos sele-
cionados, ou seja, ativa aquilo que é foco da estrutura linguística 
(um primeiro plano em relação a um plano de fundo). O primeiro 
plano diz respeito àquilo que é relevante para uma finalidade 
específica e o plano de fundo corresponde à abrangência total de 
uma expressão, em algum domínio. Uma forma linguística atre-
lada à noção de pluralidade, por exemplo, evoca fragmentos de 
domínios relacionados à nossa concepção de agrupamento que, 
por sua vez, pode ser compreendido ao infinito.

Ainda segundo Langacker, a capacidade de agrupar faz parte 
de nossa percepção básica. Os principais aspectos relacionados a 
essa capacidade de agrupamento são semelhança e proximidade 
espacial, que orientam as operações de unir entidades constituintes 
das coisas. Tais operações destacam essas entidades constitutivas 
e as estabelecem como um grupo que, uma vez formado, pode 
funcionar como uma entidade única, em qualquer domínio.3

Seguindo esse princípio, um substantivo perfila um referente 
como produto de um agrupamento. No caso de um substantivo 
contável, um referente é delimitado a partir do escopo imediato, 

3	 Langacker	(2008)	intitula	de	reificação	a	capacidade	de	manipular	um	grupo	
como uma entidade unitária a partir de unidades constitutivas, em qualquer 
domínio	ou	em	qualquer	nível	de	organização	conceitual.	Uma	receita,	por	
exemplo,	embora	possa	ser	anotada,	não	existe	em	si	no	espaço.	Contudo,	é	algo	
cujas	entidades	constitutivas	são	as	etapas	sucessivas	envolvidas	na	preparação	
de um prato. Essas etapas são interconectadas e estabelecidas como um grupo, 
apenas em virtude de serem concebidas como ocorrendo em uma determinada 
sequência.	Elas	são	reificadas	por	serem	conceituadas	como	um	procedimento	
único	e	unificado,	com	o	objetivo	geral	de	criar	o	prato.	Por	princípio,	um	referente	
pode	ser	definido	como	qualquer	produto	de	agrupamento	e	reificação.



61

dentro do domínio acionado durante a instanciação. Embora menos 
evidente, referentes físicos prototípicos também são considerados 
como resultado do agrupamento de entidades constitutivas que, 
neste caso, possuem um limite espacial definido. Esse esquema 
também acomoda os substantivos de massa que, embora possam 
se manifestar espacialmente, são caracterizados pela qualidade. 
Neste caso, os fragmentos discretos formam um grupo com base 
em sua similaridade qualitativa.

A presença ou ausência de delimitação, no domínio da ins-
tanciação, determina a categorização de um substantivo como 
contável ou de massa. Para um substantivo contável, o domínio 
da instanciação é o espaço. Um substantivo de massa, por sua vez, 
nomeia um tipo de substância (diferenciada de outras substâncias) 
por fatores qualitativos. Os arquétipos conceituais dos tipos básicos 
de substantivos, tradicionalmente conhecidos como contáveis e de 
massa (não contáveis), também abrangem os referentes abstratos.

A contagem correlaciona-se com a possibilidade de formar 
um plural, designando várias instâncias do tipo especificado pelo 
substantivo no singular. A princípio, somente um substantivo 
contável pode ser pluralizado. Nomes que designam referentes 
de massa perfilam algo interpretado como amorfo, ou seja, o re-
ferente de um substantivo de massa (prototípico) não possui a 
discretude necessária para o reconhecimento e a contagem de 
várias instâncias. A princípio, a continuidade da massa está em 
primeiro plano, em detrimento das entidades que a constituem. 
Por isso, a massa é um todo indiferenciado.

Mas uma porção da massa pode ser concebida como uma 
unidade limitada, através da unitização de uma massa. A unitiza-
ção reflete nossa propensão em conceituar o mundo em termos 
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objetivos e discretos. Por isso, uma massa pode ser concebida como 
consistindo de partículas individuais e salientes o suficiente para 
que a contagem e a marcação numérica aconteçam gramatical-
mente (Langacker, 2008; Wachomicz, 1997; Winter; Scha, 2015), 
em uma espécie de recategorização (Corbett, 2000).

A pluralidade é um valor que promove uma referência cumu-
lativa e pode ser caracterizada semanticamente por meio de uma 
estrutura matemática de conjuntos, tanto para os referentes con-
táveis quanto para os referentes não contáveis. Dessa maneira, o 
plural denota conjuntos que contenham dois ou mais elementos 
atômicos de um determinado domínio (referentes contáveis), ou 
ainda, quantidades materialmente homogêneas (no caso de refe-
rentes não contáveis). Nos dois casos, é possível reconhecer uma 
postura coletiva (Wachomicz, 1997; Winter; Scha, 2015).

De acordo com Winter e Scha (2015), um sintagma nominal 
plural refere-se a um conjunto de indivíduos cujos membros são 
entidades atômicas simples. De acordo com os autores, os referentes 
de massa também podem ser considerados estruturas que possuem 
átomos, embora não seja possível quantificar e caracterizar esses 
elementos. A concepção de singular é qualquer conjunto arbitrá-
rio com apenas um átomo, ou seja, um conjunto não vazio que 
modela as entidades básicas do domínio. A concepção de plural 
corresponde a conjuntos com pelo menos dois membros. 

O plural permite tanto uma interpretação coletiva quanto uma 
interpretação distributiva. No primeiro caso, o predicado atribui 
ao agrupamento (como um todo) a semântica da construção. Em 
uma interpretação distributiva, o predicado distribui sobre cada 
um dos elementos do conjunto o papel de argumento plural.
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As formas gramaticais que codificam a categoria “número” 
nas línguas são várias. A distribuição dessas formas dificilmente é 
aleatória. Certos membros são semelhantes o suficiente para que 
esquemas possam surgir, de maneira a capturar regularidades e 
idiossincrasias. Essa distribuição tende a se agrupar a partir de 
características semânticas, fonológicas ou uma combinação dos 
dois tipos, formando classes que exibem certa coerência e orga-
nização. Essas regularidades favorecem o processo de aquisição, 
através da origem de esquemas que ajudam a manter uma classe, 
e evitam a necessidade de aprender cada forma plural especifica-
mente. A manifestação gramatical de determinado domínio pode 
abranger classes definidas em termos de significado e a partir de 
elementos que ocorrem em um padrão específico, independente 
de regularidades semânticas. As línguas também podem apresentar 
casos intermediários, não exclusivamente semânticos, e outras 
possibilidades de manifestação sistemática.

As sistematizações, por sua vez, diferem em seu nível de es-
pecificidade, na abrangência de membros que as integram e em 
sua aceitabilidade para abranger novas expressões. Na próxima 
seção, apresentamos um panorama sobre a manifestação dessa 
categoria em uma perspectiva tipológica, a partir de discussões 
sobre línguas orais.

A categoria “número” nas línguas (orais) do mundo

De acordo com Corbett (2000), os estudos sobre a categoria 
“número” são escassos e as poucas descrições disponíveis baseiam-
-se em um conjunto limitado de línguas. Ainda segundo o autor, 
há línguas com sistemas complexos e com grande quantidade de 
valores, enquanto em outras o número é opcional, irregular e infe-
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rido pelo contexto. Há ainda línguas em que número se manifesta 
em combinação com outras propriedades.

Em relação ao sintagma nominal, o valor singular refere-se a 
uma entidade do mundo real e o valor plural, a mais de uma en-
tidade distinta. Mas outras possibilidades são possíveis, conforme 
é apresentado nesta seção.

A categoria “número” também pode se manifestar em ver-
bos, diferente de concordância. Esta é uma instância do número 
nominal e está relacionada com a quantidade de entidades em 
um sintagma. O número verbal refere-se a mais de um evento 
e também pode ser considerado um tipo de aspecto verbal, seja 
por uma ação repetida, executada simultaneamente por diversos 
agentes, executada em mais de um referente ou ainda por uma 
combinação desses significados. Isso significa que o evento está 
no sentido plural. Em geral, pluralidade refere-se ao plural em 
nomes e pluracionalidade, ao plural em verbos.

Nas línguas em que a categoria “número” é opcional, os nomes 
podem ser expressos de uma maneira neutra e estariam fora do 
sistema dessa categoria. Corbett (2000) denomina essa possibilidade 
de “forma geral” ou “número geral” e depende da concepção dos 
falantes sobre a relevância de se marcar (ou não) algum valor da 
categoria. Este e outros fenômenos podem estar restritos à parte 
do repertório de nomes. Tipologicamente, a forma geral é pouco 
difundida nas línguas. 

Como é ilustrado em (1), o bayso (Etiópia) é uma língua que 
permite que os nomes sejam expressos a partir de uma forma geral, 
em situações em que a categoria “número” é irrelevante. 
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(1) Língua Bayso (Etiópia)

lúban foofe 
leão.geral  assistir
‘Eu assisti a um leão (ou a vários leões)’

lúban-titi  foofe 
leão-sg  assistir
‘Eu assisti a um leão’

lúban-jaa  foofe 
leão-paucal  assistir
‘Eu assisti a leões (poucos)’

lúban-jool  foofe 
leão-pl  assistir
‘Eu assisti a leões (muitos)’

Fonte: Hayward (apud Corbett, 2000, p. 11).

Nas línguas em que a marcação de número é obrigatória, o 
significado da forma geral pode ser inferido pelo contexto, a partir 
da forma singular. O significado da forma geral a partir da forma 
plural é considerado inexistente, justificado pelo princípio de 
marcação. Sobre isso, Greenberg (1963) indica que os valores não 
singulares são considerados marcados em relação ao valor singular 
e, se uma língua possui um valor neutro para número, este deve ser 
considerado a forma não marcada. Se as formas singular e plural 
podem ser também utilizadas para expressar um valor neutro, es-
pera-se que seja a forma singular. O turco e o tagalog são línguas 
de formas singular/geral e plural, conforme ilustra-se em (2) e (3). 
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(2) Língua turca (Turquia)

ev    ev-ler  
casa  casa-pl
‘casa/casas’  ‘casas’   

Fonte: Corbett (2000, p. 14).

(3) Língua Tagalog (Filipinas)

aso    mga  aso 
cachorro   pl    cachorros
‘cachorro/cachorros’ ‘cachorros’
       

Fonte: Gil (apud Corbett, 2000, p. 16).

No turco, a forma ev pode significar “casa” ou “casas”, enquanto 
a forma plural evler significa apenas “casas”. No tagalog, a forma 
mga indica pluralidade, mas sua ausência no sintagma indica a 
possibilidade do significado singular ou geral. Por isso, em (3) a 
forma aso pode indicar “cachorro” ou “cachorros”. Em línguas 
desse tipo, a distinção entre singular e geral pode ser feita, por 
exemplo, através de artigos e numerais. 

Além da distinção entre singular e plural, há línguas que pos-
suem o valor dual, cuja marcação distingue duas entidades do 
mundo real. Em línguas desse tipo, a categoria apresenta singular, 
dual e plural. Em (4) ilustra-se o dual na língua Upper Sorbian 
(Alemanha), que apresenta um sistema de caso em relação a 
número (singular, plural e dual) e gênero (masculino e outros). 
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(4) Língua Upper Sorbian (Alemanha)  

Jakub    a     Michal  beˇsˇt-aj           bratr-aj
Jacob     e     Michal ser-PRET.DUAL        irmão-NOM.DUAL
‘Jacob e Michal eram irmãos’

Fonte: Gvozdanovic (2012, p. 292).

O valor trial, quando presente, refere-se a três entidades dis-
tintas do mundo real. Um sistema que possui o valor trial neces-
sariamente tem que ter o dual. Em línguas desse tipo, os valores 
existentes são singular, dual, trial e plural. No caso da língua larike 
(Indonésia), os valores dual e trial estão presentes no sistema pro-
nominal e surgem diacronicamente dos numerais 2 e 3, enquanto 
o plural surge do numeral 4. Em (5) e (6) ilustra-se o prefixo trial, 
envolvendo a primeira pessoa e a segunda pessoa.

(5) Língua larike (Indonésia)

Duma hima  aridu   naʔa 
casa  aquela   1.TRIAL.EXCL   próprio 
‘Nós três possuímos aquela casa’

Fonte: Corbett (2000, p. 21).

(6) Língua larike (Indonésia)

Kalu iridu-ta-ʔeu,  au-na-wela
se  2.TRIAL-NEG-.go 1.SG.IRR-ir.casa
‘Se vocês três não querem ir, eu vou para casa’

Fonte: Corbett (2000, p. 21).
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Em algumas línguas, há o valor “plural” e o “maior que plural”, 
que podem trazer as noções de quantidade excessiva, abundante 
e global. Na língua banyun (Senegal e Guiné Bissau), ilustrada 
em (7), há vários prefixos disponíveis para indicar esses valores 
“maior que plural” e que, apesar de indicar plural, não são equiva-
lentes. Há o prefixo i-, que indica plural e, em algumas situações, 
pode ser interpretado como paucal; o prefixo ba- (plural maior), 
que significa uma quantidade que não pode ser contada ou que é 
desnecessário fazê-lo; o prefixo ti-, que indica um plural ilimitado 
(Corbett, 2000, p. 31).

(7) Língua banyun (Senegal e Guiné Bissau)

bu-sumɔl  
sg-cobra  
‘cobra’    

i-sumɔl
pl-cobra
‘cobras’

ba-sumɔl
pl-cobra
‘cobras’ (quantidade maior)

ti-sumɔl
pl-cobra
‘cobras’ (ilimitado)

Fonte: Corbett (2000, p. 31).
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É interessante considerar que em línguas do tipo singular/
plural, o plural pode significar tanto “mais de um” quanto “dois 
ou mais”. A existência de outros valores também implica o sig-
nificado de plural. Em línguas do tipo singular/dual/plural, por 
exemplo, o plural passa a significar “três ou mais entidades”. Ainda 
de acordo com Corbett (2000), o valor trial assim como o quatral 
(raro) seriam melhor compreendidos como paucal, pois acabam 
sendo usados em outros contextos. 

Nas línguas em que a manifestação de número é obrigatória, os 
nomes são expressos dentro dos valores disponíveis para a catego-
ria. De acordo com Corbett (2000), as línguas podem apresentar 
sistemas singular e plural; singular, dual e plural; singular, dual, trial 
e plural; singular, paucal e plural; singular, dual, paucal e plural 
e ainda singular, dual, trial, paucal e plural. Assim, a quantidade 
máxima de valores esperados para a categoria seria cinco. 

Greenberg (1963) apresenta uma hierarquia implicacional 
quanto aos valores da categoria “número”. Segundo o autor, ne-
nhuma língua tem número trial, a menos que tenha o dual, e 
nenhuma língua tem número dual a menos que tenha o plural. 
Essa hierarquia implicacional é ilustrada na Figura 5.

Figura 5 - Hierarquia implicacional em relação aos valores da catego-
ria “número”

Fonte: Adaptado de Greenberg (1963, p. 74).
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Nas línguas em que número se manifesta em parte do repertório 
dos nomes, a animacidade é um traço importante para determinar 
essa marcação (Corbett, 2000; Dryer, 2013; Haspelmath, 2013). De 
acordo com Corbett (2000), os pronomes pessoais possuem uma 
predileção sobre a classe de nomes e o pronome de primeira pessoa 
teria uma predileção ainda maior. Considerando os referentes anima-
dos, os termos relacionados a parentesco possuem uma predileção 
sobre os termos relacionados a humanos que, por sua vez, possuem 
uma predileção sobre os demais referentes animados. Por fim, a 
classe menos marcada é a dos referentes inanimados. A Figura 6 
ilustra essa hierarquia, considerando também o sistema pronominal.

Figura 6 - Hierarquia implicacional sobre a manifestação de número 
em nomes 

Fonte: Adaptado de Corbett (2000, p. 57).

De acordo com a hierarquia implicacional, em qualquer língua, 
se a pluralidade estiver disponível para um nome, ela também estará 
disponível para a categoria semântica à esquerda da hierarquia. 
Mais uma vez, os pronomes pessoais possuem uma predileção em 
relação à manifestação da categoria “número” e, na classe de nomes, 
a animacidade é um traço importante para determinar essa mar-
cação. Haspelmath (2013) propõe uma escala implicacional mais 
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rica, considerando apenas os nomes: termos de parentesco > outros 
seres humanos > animais “superiores” > animais “inferiores” > 
inanimados discretos > inanimados não discretos.

De acordo com Haspelmath (2013), o padrão de manifestação 
da categoria “número” em pronomes é a mudança da raiz, ao con-
trário dos nomes, em que geralmente é por afixação. A mudança 
de raiz em nomes para a manifestação de número é rara. Ainda 
que os pronomes usem afixos de número, estes são diferentes dos 
afixos nominais para o mesmo valor. Outra especificidade é que 
não há línguas em que a categoria “número” se manifesta pela 
mudança de raiz isoladamente, sem que a categoria de pessoa 
também se manifeste. 

Ainda em relação à predileção da categoria “número”, Has-
pelmath apresenta seis possibilidades de manifestação de plural 
nas línguas do mundo. O autor considera apenas substantivos 
completos, ou seja, desconsidera pronomes, a partir das dimensões 
animacidade e obrigatoriedade. As possibilidades são: línguas (1) 
sem plural em nomes; (2) plural apenas em humanos, opcional; 
(3) plural apenas em humanos, obrigatório; (4) plural em todos os 
nomes, sempre opcional; (5) plural em todos os nomes, opcional 
em inanimados e (6) plural em todos os nomes, sempre obrigatório.

Na dimensão animacidade, o contraste mais importante é entre 
nomes animados (principalmente humanos) e inanimados. Os 
nomes humanos têm maior probabilidade de ter uma marcação 
de plural do que os nomes não humanos (especialmente inanima-
dos), tanto que outros valores logicamente possíveis não foram 
encontrados: (7) plural apenas em nomes inanimados, obrigatório; 
(8) plural apenas em nomes inanimados, opcional e (9) plural em 
todos os nomes, opcional em humanos. A frequência desses valores 
está ilustrada no Quadro 1.
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Quadro 1 - Manifestação de pluralidade nas línguas do mundo

Fonte: Adaptado de Haspelmath (2013).

Nesse levantamento tipológico, Haspelmath observou apenas 
nomes que denotam seres humanos e nomes que denotam inanima-
dos discretos. Os nomes que denotam animais, ou seja, não humanos, 
tendem a ser concebidos de maneira diferente. Em algumas línguas, 
os animais são tratados como seres humanos; em outras línguas, são 
tratados como inanimados. Ainda de acordo com o autor, esse é um 
parâmetro interessante de variação e muitas gramáticas não forne-
cem informações sobre ele. Em algumas línguas, a própria classe de 
animais é subdividida em animais superiores, sendo marcados como 
humanos, e em animais inferiores, marcados como inanimados. Da 
mesma maneira, em algumas línguas, nem todos os humanos são 
tratados da mesma forma. Na língua Amele (Papua Nova Guiné), 
por exemplo, apenas os termos de parentesco têm plurais. Em outras 
línguas, o subconjunto de humanos com plurais não se enquadra em 
nenhuma generalização semântica, sendo determinado lexicalmente. 
Para os propósitos dessa distribuição, esses casos não foram distin-
tos das línguas em que todos os substantivos humanos têm plurais. 
Por fim, em muitas línguas, nem todos os inanimados são tratados 
da mesma maneira. Os nomes que denotam massa, por exemplo, 
podem carecer de plural, mesmo em línguas que obrigatoriamente 
marcam o plural em inanimados.
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Línguas do tipo (1) (sem plural em nomes) compreendem 
aquelas que não têm plural nominal. Ainda de acordo com o 
autor, a não marcação de número plural nas línguas não significa 
que não haja o significado de plural. Em uma língua desse tipo, 
uma forma não marcada é usada tanto para um único referente 
quanto para um grupo de referentes (número geral). Um exemplo 
é o shigatse (Tibet), em que os falantes são vagos em relação ao 
quantitativo de entidades. A palavra ri pode significar “monta-
nha” ou “montanhas”. Caso desejem ser explícitos, podem usar 
numerais ou quantificadores (Haspelmath, 2013). De acordo com 
Dryer (2013), no que se refere às línguas sem plural nominal, a 
pluralidade pode ser codificada no verbo.

As línguas do tipo (2) (plural apenas em nomes humanos, op-
cional) e tipo (3) (plural apenas em nomes humanos, obrigatório) 
têm um plural nominal apenas em nomes humanos e carecem de 
plural em nomes inanimados. Um exemplo é o haram (Indonésia), 
em que nomes como munggwom, “criança(s)”, podem, mas não 
precisam, tomar o clítico =nya para se referir a vários referentes. 
Os tipos restantes têm marcação de plural em todos os nomes. No 
tipo (4) (plural em todos os nomes, sempre opcional), essa mar-
cação é sempre opcional, seja em humanos, seja em inanimados. 
Um exemplo seria o tétum (Timor), em que a palavra plural sia, 
também usada como terceira pessoa do plural, se vincula tanto a 
nomes animados como inanimados, como em asu sia (“cães”) e 
kaheke sia (“fãs”). No tipo (5) (plural em todos os nomes, opcional 
em inanimados), a marcação de plural é obrigatória em humanos e 
opcional em inanimados. O Arawak (Suriname) seria uma língua 
desse tipo, em que os nomes humanos exigem o sufixo -nom, como 
em hiaro-nom (“mulheres”), e os inanimados permitem o sufixo 
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-be, como em siba-be (“pedras”). Finalmente, as línguas do tipo 
(6) (plural em todos os nomes, sempre obrigatório), têm marcação 
obrigatória de plural em todos os nomes, humano e inanimado, 
como em português, em relação ao sufixo -s, como em “sofá-s” 
e “pai-s”. A Figura 7 apresenta a distribuição geográfica dessas 
possibilidades de manifestação.

Figura 7 - Distribuição geográfica da manifestação de pluralidade

Fonte: Adaptado de Haspelmath (2013).

Ainda em relação à manifestação de número plural, de acor-
do com Dryer (2013), as línguas (orais) variam entre estratégias 
primárias morfológicas, que envolvem o uso de afixos, mudança 
de raiz, alteração de tom e reduplicação, e estratégias primárias 
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sintáticas, que envolvem o uso de morfemas livres, tanto palavras 
quanto clíticos. Há também línguas com mais de uma estratégia, 
sem que nenhuma delas seja considerada primária. Segundo o autor, 
(nas línguas orais) o uso de estratégias morfológicas prevalece em 
relação às estratégias sintáticas, sendo o uso de sufixos a estratégia 
mais prevalente e amplamente distribuída em todo o mundo. 

O Quadro 2 quantifica as estratégias de manifestação da ca-
tegoria “número” plural nas línguas (orais). As seis primeiras 
estratégias mencionadas são morfológicas, enquanto a sétima e a 
oitava estratégias são sintáticas.

Quadro 2 - Estratégias de manifestação da categoria “número”

Fonte: Adaptado de Dryer (2013).

Em (8), (9) e (10) ilustra-se línguas (orais) que distinguem os 
valores singular e plural, através das estratégias morfológicas de 
prefixação e sufixação.
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(8) Língua Anindilyakwa (Austrália) – estratégia por afixação 
(prefixação)

wirr-iyikwayiwa
pl-criança 
‘crianças’

Fonte: Leeding (1989, p. 294 apud Dryer, 2013).

(9) Língua portuguesa – estratégia por afixação (sufixação)

mesa   mesa-s  
livro  livro-pl  
‘livro’  ‘livros’ 

Fonte: Cunha; Cintra (2007, p. 195). 

(10) Língua Nagatman (Papua Nova Guiné)

a` ma  a` ma-re
cachorro  cachorro-pl
‘cachorro’  ‘cachorros’

Fonte: Campbell; Campbell (1987, p. 2 apud Dryer, 2013).

Ainda em relação às estratégias morfológicas, mudança da 
raiz, alteração de tom e reduplicação são menos comuns quando 
comparadas às estratégias de prefixação e de sufixação. Em (11), 
(12) e (13) ilustra-se essas estratégias, respectivamente.
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(11) Língua Maricopa – estratégia por mudança de raiz

humar humaar    
‘criança’ ‘crianças’    

hchen   nchiin
‘irmão mais velho’  ‘irmãos mais velhos’

hat    haat   
‘cachorro’  ‘cachorros’   
mhay  mhaa
‘garoto’   ‘garotos’

Fonte: Gordon (1986, p. 29 apud Dryer, 2013).

(12) Língua Ngiti – estratégia tonal 

kamà  kámá    
‘chefe’  ‘chefes’   

màlàyikà  màlàyíká
‘anjo’  ‘anjos’

màlimò  màlímó   
‘professor’  ‘professores’ 
  
ad`ɔdu  ad´ɔdu
‘meu irmão’ ‘meus irmãos’

Fonte: Kutsch Lojenga (1994, p. 135 apud Dryer, 2013).
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(13) Língua indonésia (Indonésia e Timor Leste) – estratégia de 
reduplicação 

rumah       rumah ~ rumah   
casa       casa ~ pl   
‘casa’       ‘casas’   

perubahan perubahan ~ perubahan   
mudança   mudanças ~ pl
‘change’  ‘changes’

Fonte: Sneddon (1996, p. 16-17 apud Dryer, 2013).

De acordo com Dryer (2013), caso a reduplicação aconteça 
em parte da raiz, a língua é classificada como prefixal ou sufixal, 
dependendo do segmento reduplicado. Há também línguas que 
manifestam a pluralidade em combinação com outras propriedades.

Em relação ao uso de morfemas livres, em Tagalog (Filipinas) 
há uma palavra que indica plural e, a princípio, qualquer cons-
tituinte pode ser pluralizado por ela (Corbett, 2000, p. 134). A 
língua havaiana (Havaí, Estados Unidos) também indica plural 
através dessa estratégia (Dryer, 2013). Tais exemplos ilustram-se 
em (14) e (15).

(14) Língua Tagalog (Filipinas) – estratégia por morfema livre

mga   bahay  mga tubig
pl     casa        pl água
 ‘casas’   ‘copos de água’

Fonte: Gil (apud Corbett, 2000, p. 134).
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(15) Língua havaiana (Havaí, Estados Unidos) – estratégia por 
morfema livre

‘elau a‘u mau i‘a
dois meu   pl peixe 
‘Meus dois peixes’

Fonte: Elbert; Pukui (1979, p. 159 apud Dryer, 2013).

Os clíticos são formas fonologicamente dependentes e podem 
atuar funcionalmente como um marcador de plural. Segundo o 
autor, a língua cayuvava (Bolívia) marca o plural através do clítico 
me=, como é ilustrado em (16).

(16) Língua cayuvava (Bolívia) – estratégia por clítico

me=rišɔ rab ̵  iri  
pl novo     remo
‘novos remos’

Fonte: Key (1967, p. 50 apud Dryer, 2013).

Segundo Dryer (2013), o uso de sufixos para indicar plural 
é a estratégia mais prevalente nas línguas e amplamente distri-
buída em todo o mundo. Os prefixos são mais comuns na África, 
principalmente na metade sul do continente, e nas proximidades 
da Indonésia e das Filipinas, uma área na qual geralmente faltam 
línguas com sufixos plurais. Nesta, também são comuns outros tipos 
de língua, como as do plural por reduplicação, palavras plurais e 
ausência do plural. As línguas com mais de uma estratégia primária 
para marcar plural são comuns no norte da África. As palavras 
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e os clíticos plurais são mais comuns nas línguas do sudeste da 
Ásia, na África Ocidental e na bacia amazônica, na América do 
Sul. A Figura 8 ilustra a distribuição geográfica das estratégias da 
categoria “número”.

Figura 8 - Distribuição geográfica das estratégias da categoria “número”

Fonte: Dryer (2013).

Os valores da categoria “número” podem ser expressos por 
zero e ser inferidos pelo contexto. O uso de um numeral também 
parece dispensar a marcação de número em algumas línguas, 
mesmo naquelas em que a marcação é obrigatória. Da mesma 
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forma, algumas situações pragmáticas favorecem a manifestação 
de número: o tópico em oposição ao não tópico, primeira menção 
versus menção subsequente, uso referencial versus não referencial, 
humano versus não humano, definido versus indefinido (Corbett, 
2000; Elson; Pickett, 1978; Haspelmath, 2013). Segundo Corbett 
(2000, p. 14, tradução nossa), “[a]s condições de ‘quando importa’ 
especificar a categoria ‘número’ variam de língua para língua”.

Ainda sobre a marcação zero, Greenberg (1963, p. 74, tradu-
ção nossa) estabelece que “não existe língua em que o plural não 
tenha alguns alomorfes diferentes de zero, ao passo que existem 
línguas em que o singular é expresso apenas por zero. O dual e o 
trial quase nunca são expressos apenas por zero”.

Nesta seção, apresentamos um panorama sobre a manifestação 
da categoria “número” nas línguas (orais) do mundo. Na próxima 
seção, apresentamos de que forma esta se manifesta nas línguas 
de sinais.

Número em línguas de sinais

A expressão de número nas línguas de sinais acontece por 
meios morfológicos e sintáticos. No primeiro caso, em geral, as 
estratégias disponíveis envolvem reduplicação e marcação zero e, 
no segundo, justaposição com numerais, quantificadores e verbos 
descritivos. Há também sinais que permitem a incorporação de 
numeral e sinais que expressam um significado coletivo. O número 
nominal também pode estar presente nos verbos de indicação, 
com o plural de argumento.

Diferentes autores usaram diferentes terminologias para se 
referir ao que estamos chamando de verbos descritivos. Estivemos 
atentos aos dados apresentados, nas descrições a que tivemos acesso, 
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para garantir que se tratasse de um mesmo fenômeno. Neste livro, 
optamos por padronizar a terminologia com base na de Liddell 
(2003), que define verbos descritivos como aqueles que, assim como 
os verbos em geral, codificam significados relacionados a ações e 
estados. No caso dos verbos descritivos, além do significado que 
codificam, esses verbos também “descrevem certos aspectos de 
seus significados” (Liddell, 2003, p. 261, tradução nossa). Ainda 
segundo o autor, os verbos descritivos podem ser divididos em pelo 
menos três grandes categorias. A primeira consiste em verbos que 
significam a presença de uma entidade em um lugar. Na segunda, 
os verbos descrevem a forma e extensão de uma superfície ou a 
extensão de um arranjo linear de entidades individuais. Por fim, 
os verbos da terceira categoria descrevem movimentos e ações de 
determinado referente. Aqui, nos referimos à primeira categoria.

A reduplicação parece ser uma operação morfológica comum 
nas línguas de sinais e apresenta diferentes efeitos semânticos, que 
estão relacionados ao caráter nocional do sinal, à sua estrutura ar-
ticulatória e à maneira de manifestação da reduplicação (Börstell, 
2011; Ferreira, 2001; Pfau; Steinbach, 2005a, 2006, 2015; Quadros; 
Karnopp, 2004; Quer et al., 2017; Sanchez-Mendes; Segala; Xavier, 
2017; Wilbur, 2005).

Nas línguas de sinais, a reduplicação pode acontecer (1) sem 
deslocamento das formas reduplicadas, no espaço de sinalização, 
(2) com deslocamento, (3) com duplicação das mãos, articulado de 
maneira simultânea ou de maneira alternada, (4) com modulação 
do parâmetro movimento e (5) reduplicação para trás. Essas possi-
bilidades de reduplicação seriam específicas das línguas sinalizadas. 

Em (17), (18) e (19) ilustra-se a reduplicação de sinais nomes, 
indicando pluralidade, a partir da (1) reduplicação sem desloca-
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mento, (2) reduplicação com deslocamento e (3) reduplicação com 
duplicação das mãos, de maneira alternada. Em (17) ilustra-se a 
Língua de Sinais Alemã – DGS (Alemanha) e em (18) e (19), a 
Libras (Brasil).

(17) DGS (Alemanha) – reduplicação sem deslocamento

    
BUCH++
LIVRO
‘livros’

Fonte: Adaptado de Steinbach (2012, p. 116).

(18) Libras (Brasil) – reduplicação com deslocamento

TER   OUTR@ >+>+

Continua...
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         SURD@

‘Há outros surdos’

Fonte: Adaptado de Carneiro (2012, p. 89).

(19) Libras (Brasil) – reduplicação com duplicação das mãos, de 
maneira alternada

         HOJE      MELHOR        ALEGRIA        ENTENDER

          ANTIGO            PERIGO                PESSOA>+>+ 

Continua...
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        TAMBÉM      CIÊNCIA         VÁRIOS 

    
 LIBRAS         PRÓPRIO

‘Agora está melhor! Existe alegria, entendemos sobre os acontecimen-
tos do passado, o que é perigoso para as pessoas, bem como as discipli-
nas escolares, através da Libras.’

Fonte: Adaptado de Carneiro (2012, p. 90).

Para Steinbach (2012), a forma reduplicada pode ser articulada 
com movimento semelhante à base, caracterizando, neste caso, 
uma reduplicação total, ou com movimento mais curto (reduzido), 
originando uma reduplicação parcial. Ainda segundo o autor, a 
reduplicação frequentemente envolve duas repetições, criando uma 
triplicação, embora desconsidere o número de repetições (dois ou 
três) como parte da morfologia das línguas de sinais. Os fatores 
que influenciam o número de repetições podem ser o esforço na 
produção dos sinais – sinais com movimento complexo tendem 
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a ser repetidos apenas uma vez –, a velocidade da sinalização e a 
estrutura silábica do mouthing que co-ocorre com o sinal, já que 
a articulação manual e não manual tendem a ser sincronizadas.

Börstell (2011) apresenta um estudo sobre o efeito da redu-
plicação em verbos na língua de sinais sueca e, para isso, faz um 
contraste desses efeitos entre sinais lexicais e sinais não lexicais. 
Um lexema em língua de sinais é definido como um sinal que 
possui uma forma de citação claramente identificável, replicável 
e regularmente associada a um significado que, por sua vez, é 
imprevisível e/ou um pouco mais específico do que as constru-
ções que apresentam uma semântica componencial. Os lexemas 
também apresentam restrições fonológicas e atendem a critérios 
de boa formação. Nos sinais lexicais, os parâmetros podem ser 
vistos apenas como fonemas e a forma do sinal se torna fixa e 
menos idiossincrática. O significado dos sinais lexicais se distancia 
de uma leitura literal, apesar de poder ser reconstruída em certas 
condições. A semântica composicional é perdida e o sinal deixa de 
ser analisado a partir de seus componentes. O significado do sinal 
lexical é relativamente independente do contexto e os parâmetros, 
como um todo, formam o significado. As construções não lexicais, 
por sua vez, são idiossincráticas, com um forte caráter icônico, 
altamente dependentes do contexto e que tendem à lexicalização 
(Johnston; Schembri, 1999; Zeshan, 2003a, 2003b). Em um processo 
diacrônico, os sinais não lexicais, também chamados de semilexi-
cais, se tornam mais simplificados e sistematizados, pelo resultado 
de economia da ação, mesmo mantendo algumas características 
originais (Zeshan, 2003b). 

Os sinais não lexicais, na pesquisa de Börstell (2011), corres-
pondem aos verbos descritivos propostos por Liddell (2003). Sua 
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pesquisa ateve-se aos verbos descritivos que se referem ao movimento 
de um referente em uma trajetória e à representação de ações.

Sobre a reduplicação de sinais lexicais que denotam ações/
eventos, Börstell (2011) estabelece que, na Língua de Sinais Sue-
ca – SSL, a reduplicação pode resultar em (1) pluracionalidade, 
por uma ação executada por (ou em) vários referentes, indicando 
eventos plurais; (2) evento em andamento, expressando um úni-
co evento realizado ao longo do tempo; (3) atividade genérica, 
conceituando algum evento semelhante à nominalização e (4) 
intensidade (da ação), que geralmente se sobrepõe à pluraciona-
lidade e ao evento em andamento, mas o foco está no excesso que 
gera a ideia de intensidade. De acordo com o autor, há uma forte 
tendência de que sinais lexicais monossilábicos, quando redupli-
cados, expressem pluracionalidade, enquanto sinais bissilábicos 
tendem a expressar eventos em andamento ou atividade genérica. 
Em relação aos sinais lexicais que denotam estado, a reduplicação 
pode resultar em (1) experiência duradoura, (2) sujeitos plurais 
e (3) intensidade.

Em sinais não lexicais, a reduplicação sem deslocamento tende a 
expressar movimentos/ações plurais de um único referente. Em (20) 
ilustra-se a reduplicação de um sinal não lexical na SSL (Suécia).
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(20) SSL (Suécia) – reduplicação sem deslocamento de sinal não 
lexical

  
JAW-GRAZE++

MANDÍBULA-MASTIGAR
‘Animal pastando’ 

Fonte: Adaptado de Börstell (2011, p. 26).

Na reduplicação com deslocamento, os sinais lexicais e os não 
lexicais comportam-se de maneira semelhante. O deslocamento 
de tais predicados geralmente expressa algum evento (ou esta-
do) espacialmente distribuído, seja acontecendo em diferentes 
pontos do espaço, seja associado a referentes distintos, que estão 
distribuídos espacialmente. No caso de predicados intransitivos, o 
deslocamento está associado à distribuição espacial e/ou a sujeitos 
plurais, ao passo que em predicados transitivos está associado à 
distribuição espacial e/ou a objetos plurais.

Em (21) e (22) ilustra-se a reduplicação com deslocamento 
de predicados não lexicais na SSL (Suécia). No primeiro caso, a 
construção é intransitiva e indica sujeitos plurais. No segundo, a 
construção é transitiva e indica objetos plurais.
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(21) SSL (Suécia) – reduplicação com deslocamento de sinal não 
lexical

  
ROPE-BREAK>+>+>+

CORDA-ROMPER
‘Cordas rompidas’

Fonte: Adaptado de Börstell (2011, p. 27).
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(22) SSL (Suécia) – reduplicação com deslocamento de sinal não 
lexical

  
SHAKE HAND >+
APARTAR MÃO

‘Aperto de mão (em diferentes participantes)’

Fonte: Adaptado de Börstell (2011, p. 28).

A reduplicação de predicados lexicais, com deslocamento, 
associado a argumentos plurais, também foi descrita em outras 
línguas de sinais. A marca de número nos verbos de indicação, 
por exemplo, envolve a reduplicação do verbo, com deslocamen-
to, a partir de um único ponto, em um movimento adiante e em 
direção a outros pontos estabelecidos no espaço de sinalização. 
Assim, a característica plural é percebida espacialmente (Ferreira, 
2010; Klima; Bellugi, 1979; Meir, 1998; Quadros; Karnopp, 2004; 
Steinbach, 2012; Wilbur, 2005). 

Para Steinbach (2012), o traço singular é não marcado e rea-
lizado a partir de uma forma zero. O traço plural é oriundo da 
reduplicação da forma singular, com deslocamento em pontos 
distintos do espaço de sinalização, proporcionando uma forma 
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plural distributiva. A pluralidade nos verbos de indicação também 
possui uma forma coletiva, que é realizada com um movimento de 
varredura, sem reduplicação. A diferença semântica entre essas 
duas formas é o caráter genérico deste para o caráter distributivo 
daquele. Essas formas também podem ser articuladas com dupli-
cação das mãos, no caso de sinais monomanuais. 

Para Börstell (2011), a reduplicação com deslocamento é uma 
estratégia morfológica que abarca o movimento em varredura, em 
função de o plural poder ser codificado espacialmente através do 
espaço de sinalização. Nesse sentido, um sinal nome também pode 
ter um movimento em varredura como estratégia de pluralização 
(Quer et al., 2017).

Geralmente, a articulação de sinais com o movimento em 
varredura pode apresentar um movimento (1) retilíneo, na hori-
zontal ou na vertical, (2) em arco ou (3) circular (Börstell, 2011; 
Steinbach, 2012). Em (23) ilustra-se o sinal CONTATO em Libras 
(Brasil), com movimento em varredura de maneira circular.

(23) Libras (Brasil) – sinal com movimento em varredura

      INCENTIVAR IMPORTÂNCIA       CAMPEONATO

Continua...
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        CONTATO                  SURDO

‘A CBDS foi fundada em 1984 e incentiva a importância de campeo-
natos e contatos entre surdos.’

Fonte: Adaptado de UFSC ([2006]). 

Klima e Bellugi (1979) estabelecem vários tipos de flexões 
na ASL (Estados Unidos e Canadá) a partir da reduplicação, que 
indicam pluracionalidade e estão relacionados ao (1) número e 
aspecto distribucional, bem como ao (2) foco e aspecto temporal. 
As reflexões dos autores acontecem a partir dos verbos GIVE 
(“dar”) e MEASURE (“medir”), no primeiro caso, e do verbo 
LOOK AT (“olhar para”), no segundo. 

No primeiro tipo de flexão, a partir do verbo GIVE, mudanças 
internas na forma do verbo refletem o número de ações e a distri-
buição dessas ações sobre os argumentos, construindo a ideia de 
que tanto o argumento quanto a ação são múltiplos. A caracterís-
tica mais saliente dessa flexão (número e aspecto distribucional) 
é o uso do espaço, cujas estratégias articulatórias envolvem (1.1) 
reduplicação com deslocamento, direcionado a pontos específicos 
no espaço de sinalização, o que implica uma única ação distribuída 
sobre diferentes participantes; (1.2) reduplicação com deslocamento 
e duplicação das mãos, de maneira alternada, direcionada a pon-
tos específicos no espaço de sinalização, o que implica diferentes 
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participantes em eventos distintos; (1.3) movimento de contorno, 
com duplicação, de maneira alternada, que seriam ações distintas 
distribuídas de maneira genérica a diferentes participantes; (1.4) 
movimento em varredura, circular, no plano transversal, em que 
a ação é distribuída a um grupo fechado ou a um participante 
coletivo; (1.5) movimento em varredura, circular, no plano frontal, 
cuja ação é distribuída a um único objeto ou de um mesmo local. 

A flexão relacionada à categoria de (2) foco e aspecto temporal 
envolve reduplicação sem deslocamento, mas explora a modulação 
do movimento dos sinais, fazendo uso de qualidades dinâmicas 
como tensão, comprimento e uniformidade. Os significados co-
dificados indicam distribuição temporal das ações, sem menção 
ao número de agentes ou recipientes da ação, e especificam, por 
exemplo, (2.1) ação ininterrupta, (2.2) ação incessante, (2.3) ação 
durativa e (2.4) ação habitual, dentre outras. 

Em relação à reduplicação para trás, Pfau e Steinbach (2005a), 
baseados na DGS (Alemanha), mencionam que verbos de indicação 
podem ser reduplicados dessa maneira. Na forma reduplicada, há 
reversão da trajetória de movimento e/ou das características de 
orientação do sinal para indicar ação recíproca. Uma hipótese 
desse fenômeno (reduplicação para trás), apresentada pelos au-
tores, para ilustrar o que parece ser inexistente em línguas orais, 
seria a reduplicação da forma kamina (“menina”), em Warlpiri 
(Austrália), equivalente a kamina-animak. A reduplicação indica 
pluralidade, em que kamina-kamina significa “meninas”. Mas nas 
línguas orais não há reduplicação para trás.

 Em verbos de indicação bimanuais, há uma reduplicação 
“para trás”, ou seja, com reversão da trajetória de movimento e/
ou das características de orientação da forma reduplicada. No 
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caso de sinais monomanuais, a reciprocidade pode acontecer por 
duplicação. Nesse caso, as mãos, ambas ativas, são direcionadas e/
ou orientadas uma em relação à outra. Os articuladores tornam-se 
espelhos e, conforme descrito no primeiro caso, acontece o “para 
trás”, com a diferença de que neste há simultaneidade e naquele, 
sequencialidade (Johnston; Schembri, 2007; Klima; Bellugi, 1979; 
Pfau; Steinbach, 2005a; Quadros; Karnopp, 2004; Wilbur, 2005).

Em (24) e (25) ilustra-se a reduplicação (para trás) e a dupli-
cação na DGS (Alemanha), indicando reciprocidade.

(24) DGS (Alemanha) – reduplicação (para trás), indicando ação 
recíproca

           3-PRO (dual)     1AJUDAR2        2AJUDAR1

‘Eles se ajudam’

Fonte: Adaptado de Pfau e Steinbach (2005a, p. 573).
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(25) DGS (Alemanha) – duplicação, indicando ação recíproca

    3-PRO (dual)       FLOR +++         xDARy

‘Eles deram flores um ao outro’

Fonte: Adaptado de Pfau e Steinbach (2005a, p. 574).

A duplicação é um processo morfológico relacionado à redupli-
cação, tanto na forma quanto no significado. De acordo com Börstell 
(2011), a duplicação frequentemente co-ocorre com a reduplicação, 
com repetição simultânea ou alternada das mãos, criando uma 
(re)duplicação (Sanchez-Mendes; Segala; Xavier, 2017).

Na Libras (Brasil), as implicações semânticas da duplicação 
estão relacionadas a plural de argumentos, plural de eventos e 
intensidade. Segundo Sanchez-Mendes, Segala e Xavier (2017), 
é difícil dissociar, em muitos casos, leituras de plural de eventos e 
plural de argumentos de leituras de intensidade. A ideia de inten-
sidade pode vir da ideia de uma ação realizada repetidas vezes e 
também está relacionada à semântica do verbo. A direcionalidade 
é um traço importante que determina o tipo de implicação. A par-
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tir da análise de sinais verbos, Sanchez-Mendes e Xavier (2016) 
estabelecem que a forma duplicada de verbos direcionais sempre 
apresenta uma leitura de plural de argumentos, diferente dos 
verbos não direcionais que, quando duplicados, apresentam uma 
leitura de plural de argumentos, plural de eventos e intensidade.

Em (26), (27), (28) e (29) ilustra-se o processo de duplicação 
das mãos dos verbos não direcionais COLAR, APRENDER e RIR, 
com o efeito semântico de plural de argumentos, plural de eventos 
e intensidade, respectivamente. Por fim, há a forma duplicada do 
verbo direcional AVISAR, ilustrando o plural de argumentos.

(26) Libras (Brasil) – duplicação com movimento em varredura 
(plural de argumentos)

 
              COLAR         COLAR>+>+

‘Um aluno estava colando’
‘Todos os alunos estavam colando’

Fonte: Adaptado de Sanchez-Mendes e Xavier (2016, p. 301).
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(27) Libras (Brasil) – duplicação de maneira alternada (plural 
de eventos)

  
APRENDER

‘Aprendi sobre psicanálise’

        APRENDER++ 
‘Na segunda, aprendi sobre passe, na terça... fui aprendendo ao longo 

da semana’

Fonte: Adaptado de Sanchez-Mendes e Xavier (2016, p. 301).
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(28) Libras (Brasil) – duplicação (intensidade)

  
 RIR           RIR (duplicação)

‘Rir (normal)’
‘Rir muito’

Fonte: Adaptado de Sanchez-Mendes e Xavier (2016, p. 301). 

(29) Libras (Brasil) – duplicação (plural de argumentos)

1AVISAR3

‘Eu o(a) aviso(ei)’
‘Eu os(as) aviso(ei)’

Continua...
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3AVISAR1

‘Ele(a) me avisa(ou)’

3AVISAR1 >+>+
‘Eles(as) me avisam(ram)’

Fonte: Adaptado de Sanchez-Mendes e Xavier (2016, p. 300).

A duplicação de mãos na Libras (Brasil) também foi descrita 
como plural da entidade designada, como nos sinais ÁRVORE e 
OPINIÃO, e processo, como no sinal MAGR@ que, quando du-
plicado, expressa o processo de se tornar magro (Xavier; Barbosa, 
2015). Börstell (2011), em relação à SSL (Suécia), estabelece que 
não há distinção entre dual e plural, em relação à duplicação como 
pluralidade de referentes. A duplicação parece expressar tanto 
dual quanto plural, de modo que a duplicação das mãos deve ser 
considerada uma expressão de plural.
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Ainda sobre a (re)duplicação na Libras (Brasil), especificamente 
em relação ao traço articulação alternada ou simultânea das mãos, 
Sanchez-Mendes, Segala e Xavier (2017) mencionam que a repetição 
do sinal em sua forma monomanual está relacionada à iteratividade 
do evento e a forma repetida de maneira alternada envolve situações 
com participantes plurais. Nas palavras dos autores, “a (re)duplicação 
indica a existência de um predicado de eventos plurais, enquanto 
que a distinção entre repetição e alternância indica o critério de 
individualização desses eventos” (2017, p. 504).

Essa (re)duplicação de sinais monomanuais (geralmente articu-
lados no rosto), de forma alternada entre as mãos, é uma estratégia 
de pluralidade de nomes na DGS (Alemanha), já que apresenta-
riam restrições articulatórias para a reduplicação (prototípica), 
por serem ancorados no corpo (Steinbach, 2012).

A duplicação na Libras (Brasil) também pode acontecer tanto 
por variação livre quanto por assimilação, sem mudança de signi-
ficado (Xavier, 2014), bem como ser utilizada como um recurso 
derivacional de formação de novas palavras, assim como a redupli-
cação (Ferreira, 2001;  Quadros; Karnopp, 2004; Sanchez-Mendes; 
Segala; Xavier, 2017).

A marcação zero para a expressão de pluralidade acontece em 
línguas orais e também está presente nas línguas de sinais (Cruz-
-Aldrete, 2008; Finau, 2014; Klima; Bellugi, 1979; Steinbach, 2012). 
Nesse caso, a ideia de número plural é estabelecida pelo contexto, 
sem qualquer modificação na forma do nome e sem justaposição 
de sinais quantificadores e numerais. Em (30) ilustra-se o plural 
de ALUN@ em Libras (Brasil), através de zero.
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(30) Libras (Brasil) – marcação zero (pluralidade)

 
 PESSOA          ALUN@     DIVIDIR

  
      LEVAR                           QUAL

‘[...] [ou] os alunos vão dividir [as despesas] e levar?’

Fonte: Adaptado de Carneiro (2020, p. 99).

Além das estratégias morfológicas, o número nominal pode 
ser expresso por meios sintáticos, através da justaposição com 
numerais, quantificadores e verbos descritivos. Em (31) ilustra-se 
a marcação de número plural de AMIG@ através da justaposição 
com o numeral QUATRO.



102

(31) Libras (Brasil) – justaposição com numeral (pluralidade) 

SINAL-NOME      FACULDADE       INTERVALO          LANCHE

             VAMOS       QUATRO      AMIG@
‘Maria, no intervalo da faculdade, durante o lanche,  

chamou quatro amigos’

Fonte: Adaptado de Carneiro (2020, p. 100).

Em (32) ilustra-se a marcação da pluralidade de BEBER e 
COMER (comidas e bebidas) através da justaposição destes com 
o sinal quantificador VÁRI@S. Os sinais BEBER e COMER re-
ferem-se a nomes por ocuparem a função sintática de argumento 
interno do verbo VENDER. Alguns pares de nomes e verbos na 
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Libras (Brasil) possuem a mesma forma pelo processo de derivação 
zero, cuja distinção acontece por meios sintáticos (Felipe, 2006). 

(32) Libras (Brasil) – justaposição com sinal quantificador (plu-
ralidade)

    VENDER>+>+   BEBER       COMER     VÁRI@S
‘[Várias pessoas vão à praia, onde estão] vendendo bebidas e comidas’

Fonte: Adaptado de UFSC ([2008]).

A justaposição de nomes com verbos descritivos também pro-
move a ideia de número plural. Para isso, o sinal descritivo está 
reduplicado e com deslocamento (Quer et al., 2017; Steinbach, 
2012). Em (33) ilustra-se o plural de PEDRA na Libras (Brasil) 
através dessa estratégia.



104

(33) Libras (Brasil) – justaposição com verbos descritivos (plu-
ralidade)

   PEDRA          PEDRA-1       DV>+>+
‘Pedras’

Fonte: Adaptado de UFSC ([2008]).

Os verbos descritivos possibilitam uma descrição visual da 
situação. A configuração de mão espacialmente distribuída pode 
expressar não apenas pluralidade do referente, mas sua disposição 
topográfica. De acordo com Steinbach (2012), sinais numerais ou 
quantificadores no sintagma não bloqueiam seu uso, justamente 
porque os verbos descritivos são estruturas que também descrevem 
a posição de entidades, de acordo com a concepção dos falantes.

A Língua de Sinais Turca – TİD não exibe marcação morfo-
lógica de número plural no nome. Ao invés disso, a pluralidade 
é expressa por dispositivos espaciais, que refletem essa relação 
topográfica (Steinbach, 2012). A Língua de Sinais Indo-Paquis-
tanesa – IPSL (Índia e Paquistão) também não tem um marcador 
morfológico de plural produtivo. A interpretação singular ou 
plural depende mais dos contextos sintático e semântico em que 
o nome aparece (Zeshan, 2003b).
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As línguas de sinais também podem expressar valores da ca-
tegoria “número” em nível lexical, ou seja, apresentar lexemas 
específicos que permitam a leitura de singular e de plural a partir 
de formas distintas, ou ainda itens lexicais sem uma forma corres-
pondente no singular. Quer et al. (2017) mencionam o sinal que se 
refere a crianças (pluralidade) na Língua de Sinais Dinamarquesa – 
DTS (Dinamarca), que corresponde a um item lexical distinto da 
forma singular. O item lexical referente à criança (singular), por 
sua vez, pode ser pluralizado através da reduplicação.

As línguas de sinais também podem incorporar numerais, o 
que pode gerar um efeito de sentido dentro da categoria “número”. 
Em geral, sinais que permitem essa incorporação estão relaciona-
dos a expressões temporais, séries escolares, valores monetários, 
pronomes e verbos descritivos que indicam presença e movimento 
de entidades (Quer et al., 2017; Sagara; Zeshan, 2013).

O sistema pronominal nas línguas de sinais distingue as formas 
singular, dual e plural. Outros valores são possíveis, a partir da incor-
poração de numerais que, em geral, apresentam a forma do numeral 
na língua de sinais em questão (Cormier, 2012; Quer et al., 2017).

A forma singular pronominal é realizada através do aponta-
mento (configuração de mão com o dedo indicador estendido e 
demais dedos fletidos) a um referente presente ou a um ponto 
específico do espaço de sinalização. A forma plural (distributiva) 
pode ser feita através da reduplicação da forma singular direcio-
nada a diferentes pontos no espaço de sinalização. A forma plural 
(coletiva) é realizada com um movimento em varredura, cobrindo 
uma área correspondente ao espaço de localização dos referentes.

A forma dual apresenta um padrão articulatório diferente 
dos demais valores (que correspondem à quantidade de dedos 
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estendidos). A forma dual pode acontecer com a configuração 
de mão em V, em K ou em L, com um movimento para a frente e 
para trás. Já os pronomes com valores trial e quatral, por exemplo, 
são articulados com um movimento circular. Além disso, o uso 
da forma dual parece ser obrigatório enquanto as outras formas 
são opcionais (Cormier, 2012; Quer et al., 2017; Steinbach, 2012).

Em (34) ilustra-se os valores singular, dual, trial, quatral e 
plural no sistema pronominal da Libras (Brasil), envolvendo a 
primeira pessoa.

(34) Libras (Brasil) – valores singular, dual, trial, quatral e plural 
em pronomes

           1-PRO      1-PRO (DUAL) 1-PRON (TRIAL)
 ‘Eu’            ‘Nós dois’          ‘Nós três’

  
      1-PRON (QUATRAL)     1-PRON (PLURAL)
 ‘Nós quatro’      ‘Nós’

Fonte: Adaptado de Felipe (2007).
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Os verbos descritivos que se referem a presença e movimento 
permitem a descrição da trajetória de movimento e do arranjo 
espacial de referentes. A configuração de mão dessas construções 
destina-se à seleção do argumento sujeito e pode se referir a uma 
classe de entidades (como um todo) com propriedades icônicas 
semelhantes, por isso essas construções podem ser consideradas 
itens pronominais (proformas). Neste caso, as configurações de mão 
parecem se comportar como os classificadores nas línguas orais, 
por se tratar de unidades sublexicais que representam um grupo 
de referentes, a partir de suas propriedades físicas. De acordo com 
Zeshan (2003a), considerando a IPSL (Índia, Paquistão e Nepal), 
é desafiador decidir se uma configuração de mão é um morfema 
classificador ou se a sua leitura semântica se deve à sua iconicidade. 

A partir dos verbos descritivos, o sinalizante configura as mãos 
a partir de uma concepção mapeada no espaço físico imediato, 
que remete iconicamente à concepção das propriedades físicas 
do referente e da sua posição e movimento no mundo real. As 
configurações de mão seriam formas fixas, enquanto os demais 
parâmetros (localização, movimento e orientação das mãos) seriam 
aspectos gradientes nessas construções (Liddell, 2003; Zeshan, 
2003a). Essas configurações de mão, relacionadas a referentes 
animados, mais especificamente à pessoa, também permitem um 
paradigma a partir de configurações de mãos correspondentes 
à quantidade de dedos estendidos, que pode estar relacionado à 
categoria “número”. 

Na Libras (Brasil), a configuração de mão aberta, com todos os 
dedos estendidos e abduzidos, é descrita como um quantificador 
associado ao número plural (Ferreira, 2010; Lara, 2017). Em (35) 
ilustra-se a pluralidade do argumento sujeito a partir dessa forma.
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(35) Libras (Brasil) – verbo descritivo (pluralidade)

           PRAIA           FRANÇA         MELHOR          PRAIA

        NORDESTE   IX (lá)            FAMOS@

 
   PESSOA     VD – PESSOAS-IR

‘[...] A praia do francês é a melhor praia do Nordeste. Ela é famosa, 
muitas pessoas vão pra lá.’

Fonte: Adaptado de UFSC ([2008]). 

Nesta seção, apresentamos um panorama sobre a expressão de 
número nas línguas de sinais, em relação aos valores e às estratégias 
disponíveis. A partir do que tem sido estabelecido para a catego-
ria “número” nas línguas orais e nas línguas de sinais, definimos 
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uma lista de parâmetros para subsidiar a análise das línguas que 
compõem a amostra. No Capítulo 3 apresentamos os resultados 
dessa empreitada e estabelecemos alguns padrões de manifestação 
para a categoria nas línguas de sinais.  



CAPÍTULO 3



“Número” nominal em línguas de sinais

Um estudo tipológico requer uma amostra de línguas não 
relacionadas geneticamente, de diferentes áreas e com caracte-
rísticas tipológicas distintas. No entanto, elaborar uma amostra 
de línguas de sinais equilibrada e representativa é um desafio, 
porque o acesso à documentação da maioria das línguas de sinais 
é limitado e ainda temos pouco conhecimento sobre relações 
históricas e migratórias entre elas.

De acordo com Wilkinson (2009), critérios e princípios utiliza-
dos nas pesquisas de línguas orais ainda são utilizados nas línguas de 
sinais. Segundo a autora, o emprego dessa metodologia “enviesada” 
acontece tanto pela necessidade de (ainda) validar as línguas de 
sinais como naturais, quanto pela escassez de conhecimento e de 
metodologias específicas para o estudo de características únicas 
das línguas de sinais. 

Os desafios para o levantamento de semelhanças e diferenças 
entre as línguas sinalizadas e entre as línguas orais e as línguas 
de sinais, bem como a reconsideração de alguns universais da 
linguagem, perpassam um amadurecimento frente às questões 
metodológicas, o que envolve pesquisas descritivas de línguas de 
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sinais com rigor, conceitos e critérios elementares da tipologia 
linguística. A linguística de línguas de sinais assume uma grande 
demanda nesse processo.

Neste capítulo, apresentamos uma descrição das línguas que 
compõem a amostra, no que se refere aos grupos de línguas de 
sinais historicamente relacionados e às áreas em que são sinalizadas, 
como aconteceu o levantamento de informações e os parâmetros 
estabelecidos para a categoria “número” nas línguas de sinais. A 
partir das descrições a que tivemos acesso, sugerimos os valores, 
as estratégias de expressão e alguns padrões de manifestação dessa 
categoria em línguas de sinais. 

Estudo comparativo de dez línguas de sinais

A amostra foi constituída de dez línguas de sinais, de grupos 
históricos e áreas diferentes, relacionadas historicamente. Em 
relação às comunidades de fala, nove línguas são línguas de si-
nais nacionais que, em geral, dispõem de reconhecimento legal e 
políticas de manutenção e dispersão, e são sinalizadas por surdos 
bilíngues. Uma língua da amostra é considerada uma língua de 
sinais rural (ou de vila). Conforme discutido no Capítulo 1, as 
línguas de sinais rurais geralmente apresentam risco iminente 
de extinção, são usadas por uma comunidade de fala pequena e 
isolada, possuem prestígio entre os ouvintes e apresentam padrões 
de organização raros e peculiares.

Ainda é desconhecido como estabelecer uma possível relação 
“genética” entre as línguas de sinais. Uma pesquisa conduzida 
com uma metodologia da linguística histórica e que permita uma 
comparação léxico-gramatical segura apresenta desafios, por não 
dispormos de registros antigos de línguas de sinais. Mas é possí-
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vel estabelecer uma relação histórica entre elas e considerar tais 
relações para diversificar as “famílias” de línguas de sinais de uma 
amostra. Da mesma maneira, ainda não dispomos de pesquisas 
que permitam classificar as línguas de sinais em características a 
partir de suas características tipológicas.

O agrupamento das línguas de sinais a partir da relação histó-
rica aconteceu de acordo com a menção sobre o tema nas fontes 
consultadas, bem como com a dispersão de línguas de sinais eu-
ropeias nos séculos XIX e XX apresentada por Power, Grimm 
e          List (2019). Assim, trabalhamos com línguas de sinais de cinco 
grupos relacionadas historicamente (Quadro 3). Em relação à 
localização geográfica, há três línguas da América, duas da Ásia, 
uma da Oceania e quatro da Europa. A amostra não possui línguas 
do continente africano. A distribuição areal dessas línguas está 
ilustrada na Figura 9.

Quadro 3 - Grupos de línguas de sinais relacionadas historicamente

Fonte: O autor, 2022.
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Figura 9 - Distribuição geográfica das línguas de sinais da amostra

1. IUR – Língua de Sinais de 
Inuit (Canadá)
2. LSM – Língua de Sinais Mexi-
cana (México)
3. Libras – Língua de Sinais Bra-
sileira (Brasil)
4. ISL – Língua de Sinais Irlan-
desa (Irlanda)
5. NGT – Língua de Sinais dos 
Países Baixos (Países Baixos)

6. DGS – Língua de Sinais Ale-
mã (Alemanha)
7. ESL – Língua de Sinais Esto-
niana (Estônia)
8. ISL – Língua de Sinais Is-
raelense (Israel)
9. IPSL – Língua de Sinais Indo-
-Paquistanesa (Índia, Paquistão 
e Nepal)
10. Auslan – Língua de Sinais 
Australiana (Austrália)

Fonte: O autor, 2022.

Em um primeiro momento, fizemos uma revisão da mani-
festação da categoria “número” nas línguas do mundo, tanto em 
línguas de sinais quanto em línguas orais, atentos para as diferentes 
possibilidades de manifestação desse domínio funcional. A partir 
dessa descrição, foi construída uma tabela de parâmetros para a 
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coleta de informações nas línguas de sinais. À medida que o le-
vantamento de dados prosseguia, a tabela foi sendo modificada, 
de maneira a contemplar todos os parâmetros possíveis para a 
categoria nas línguas da amostra.

Assim, a identificação de formas e estratégias, nas línguas de 
sinais, foi estabelecida a partir do acesso paulatino que tivemos às 
descrições para a categoria “número” nas diferentes línguas. Mais 
uma vez, o rol de estratégias sintáticas, morfológicas e lexicais foi 
elencado simultaneamente ao levantamento de dados, ou seja, a 
lista de parâmetros foi construída à medida que a análise acontecia, 
seguida de uma reanálise do material disponível.

Dentre as estratégias sintáticas estão a justaposição (1) com 
numerais, (2) com quantificadores e (3) com verbos descritivos, em 
que consideramos também a justaposição com sinais de indicação 
(apontamento). Dentre as estratégias morfológicas, consideramos 
(1) a reduplicação com deslocamento, que abarca a (re)duplica-
ção alternada, o movimento em varredura e a duplicação, (2) a 
reduplicação sem deslocamento, (3) o mouthing e (4) a marcação 
zero. A estratégia lexical corresponde à existência de sinais que 
expressam a coletividade referencial. O Quadro 4 ilustra as es-
tratégias elencadas para o levantamento de informações sobre a 
manifestação da categoria “número” nas línguas de sinais.
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Quadro 4 - Parâmetros elencados para o levantamento de informações 

Fonte: O autor, 2020.

Trabalhamos com dados de fontes que estavam disponíveis. 
Acessamos fontes não ideais, como artigos e livros com esboços 
gramaticais sobre a manifestação da categoria “número” nas lín-
guas de sinais. Buscamos informações sobre o sintagma nominal, 
processos de formação de sinais, processos morfológicos em geral, 
classe de palavras, pronomes pessoais e “classificadores”. Estive-
mos atentos, principalmente, aos dados apresentados. Línguas 
que apresentavam muitas lacunas, a partir das descrições a que 
tivemos acesso, foram excluídas da amostra. 

Em um primeiro momento, buscamos informações sobre no-
mes completos, no que se refere à (1) opcionalidade da categoria 
e presença do número geral, (2) obrigatoriedade, (3) valores, (4) 
formas e estratégias disponíveis para a manifestação desses valores, 
(5) restrições articulatórias e semânticas e (6) presença de outras 
propriedades durante a manifestação da categoria. Posteriormente, 
buscamos informações sobre o sistema pronominal nessas línguas, 
especificamente os pronomes relacionados à primeira pessoa.

Feito o levantamento de dados, seguimos com a compara-
ção desses achados sobre a manifestação de número nas línguas 
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de sinais, identificando semelhanças e diferenças entre elas e 
posteriormente entre línguas de sinais e línguas orais, em uma 
perspectiva tipológica.

Assim, no levantamento e na análise dos dados estivemos 
atentos às diferentes possibilidades de manifestação. Em alguns 
momentos, foi necessário adequar terminologias entre os diferentes 
pesquisadores de línguas de sinais, uniformizando-as, de maneira 
a possibilitar uma comparação intramodal. Foi preciso também 
(re)adequar as terminologias para uma comparação intermodal.

O termo reduplicação sem deslocamento, por exemplo, foi 
nomeado por alguns autores como reciclagem ou ainda redupli-
cação simples (Pfau; Steinbach, 2005a, 2006; Steinbach, 2012); 
em outros estudos, não há uma distinção entre reduplicação com 
e sem deslocamento. A duplicação foi denominada de repetição 
(Ferreira, 2001), de mão camaleão (Zwitserlood; Nijhof, 1999) ou 
ainda de reduplicação (Stavans, 1996). O termo “número geral” foi 
denominado transnumeral por Zeshan (2003c). Estivemos atentos 
aos exemplos reportados, que nos foram úteis para fechar alguns 
parâmetros. A adequação terminológica também foi necessária para 
uma comparação entre modalidades, como no caso do mouthing, 
considerada uma estratégia afixal, a incorporação de numeral em 
pronomes, considerada mudança de raiz, e as restrições articu-
latórias nas línguas de sinais, consideradas restrições fonológicas 
nas línguas orais.

A partir das informações sobre a categoria “número” em línguas 
de sinais, sugerimos valores e estabelecemos padrões de manifesta-
ção e hierarquias implicacionais. Mais uma vez, as generalizações 
propostas foram baseadas nas informações a que tivemos acesso. 
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Valores da categoria “número” em línguas de sinais

A partir dos dados da amostra, sugerimos que há línguas de 
sinais em que a manifestação da categoria “número” é opcional e 
línguas de sinais em que é obrigatória. Neste caso, estamos consi-
derando apenas o sintagma nominal, a partir de nomes completos. 

As línguas de sinais do primeiro tipo, como a IPSL (Índia, 
Paquistão e Nepal), apresentam o número geral que coincide com 
a forma singular, a partir de zero. Nas línguas do segundo tipo, 
como a ESL (Estônia), a expressão de número é obrigatória e não 
há a possibilidade de uma forma geral. Neste caso, os nomes da 
língua são expressos dentro dos valores disponíveis para a categoria. 

Em relação aos valores na categoria “número”, as línguas de 
sinais apresentam o singular, o plural e o dual. Os valores trial e 
quatral, embora mencionados em algumas das descrições, seriam 
oriundos do plural icônico e, por isso, foram desconsiderados. 

Os supostos valores trial e quatral são expressos a partir de um 
processo de repetição da forma singular no espaço de sinalização, 
de maneira pausada e distintiva. Nesse sentido, eles foram catego-
rizados como instância de uma contagem direta e estariam fora da 
categoria “numéro”. Essa estratégia pode criar uma quantidade de 
valores que vão além do quantitativo esperado para a categoria, 
em uma perspectiva tipológica. Além disso, quando mencionados, 
esses valores podem ser substituídos pelo plural.

De acordo com Zeshan (2003c), o plural icônico refere-se 
a um número específico acima de 1 e pode representar tanto o 
quantitativo de referentes, a partir da quantidade de dedos es-
tendidos, quanto o arranjo espacial dos referentes ou ambos, a 
partir de construções com verbos descritivos. Sobre a IPSL (Índia, 
Paquistão e Nepal), “em princípio não há limite para quantos re-
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ferentes podem ser representados iconicamente, mas, na prática, 
a maioria das ocorrências diz respeito a números até cerca de 
cinco” (Zeshan, 2003c, p. 185).

As Figuras 10 e 11 ilustram os tipos de línguas de sinais em 
relação aos possíveis valores, bem como a opcionalidade e obri-
gatoriedade da categoria “número” em línguas de sinais.

Figura 10 - Línguas de sinais do tipo “número” opcional

Fonte: O autor, 2020.

Figura 11 - Línguas de sinais do tipo “número” obrigatório

Fonte: O autor, 2020.
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Conforme os esquemas apresentados, nas línguas de sinais 
do tipo “número” opcional, a forma singular, expressa por zero, 
também expressa o número geral, enquanto nas línguas de sinais 
do tipo “número” obrigatório, a forma zero sempre será singular. 
Em comparação entre modalidades, os valores singular, dual e 
plural são esperados tipologicamente. Nas línguas orais, o trial 
e o quatral são inconsistentes e seriam melhor compreendidos 
como paucal. 

Em relação aos pronomes pessoais, tivemos acesso a dados de 
seis das línguas de sinais da amostra: LSM (México), Libras (Bra-
sil), ISL (Israel), ISL (Irlanda), IPSL (Índia, Paquistão e Nepal) 
e Auslan (Austrália). A partir dessas línguas, os valores seriam 
singular, dual, trial, quatral e plural. Ainda assim, a expressão de 
número no sistema pronominal das línguas de sinais parece ser uma 
instância do plural icônico, a partir da incorporação de numerais. 
A diferença seria a sua organização paradigmática (Zeshan, 2003c) 
e a previsibilidade de uma manifestação distinta (Corbett, 2000). 
Nas línguas (orais) do mundo, a expressão da categoria “número” 
possui uma predileção por pronomes em relação à classe de nomes. 
O pronome de primeira pessoa teria uma predileção ainda maior. 

A Figura 12 ilustra os valores da categoria “número” em pro-
nomes. Na IPSL (Índia, Paquistão e Nepal), a forma singular 
também abarca o número geral, pois o apontamento pode ser 
direcionado a um único referente, bem como a um conjunto de 
referentes, mesmo em relação à primeira pessoa.
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Figura 12 - Valores de “número” em pronomes nas línguas de sinais 

Fonte: O autor, 2020.

Na próxima seção, apresentamos e discutimos os parâmetros 
encontrados na expressão dos valores da categoria “número” nas 
línguas de sinais da amostra, relativos ao sintagma nominal, tanto 
em nomes quanto em pronomes. 

Estratégias de expressão de número em línguas de sinais

As descrições a que tivemos acesso sobre as línguas da amostra 
não trazem informações em relação ao número geral, com exceção 
da IPSL (Índia, Paquistão e Nepal) e da ESL (Estônia). A IPSL (Ín-
dia, Paquistão e Nepal) é uma língua que apresenta o número geral, 
ou seja, os nomes podem ser expressos fora da categoria “número”, 
enquanto a ESL (Estônia) é uma língua de número obrigatório, ou 
seja, os nomes só podem ser expressos dentro da categoria “número”.

Informações sobre opcionalidade e a presença de marcação 
zero sugerem a existência de número geral na IUR (Canadá), LSM 
(México), Libras (Brasil), NGT (Países Baixos), DGS (Alemanha) 
e Auslan (Austrália). Línguas com marcação zero apresentam 
nomes sem qualquer modificação na forma, mas com implicações 
semânticas dentro da categoria “número”, em contextos que não 



122

envolvem numerais e quantificadores no sintagma nominal, o que 
sugere a opcionalidade da categoria (Corbett, 2010; Dryer, 2013; 
Haspelmath, 2013). Nessas línguas, bem como na IPSL (Índia, 
Paquistão e Nepal), a forma do número geral coincide com a 
forma singular. As descrições da ISL (Irlanda) e da ISL (Israel) 
não trazem informações sobre marcação zero e opcionalidade.

Conforme mencionado na seção anterior, os valores da cate-
goria “número” em nomes envolvem o singular, o plural e o dual. 
A forma singular, nas línguas de sinais, corresponde à forma zero. 
Nas línguas de sinais com número geral, a forma singular também 
o abrange. O plural está presente em todas as línguas de sinais e 
se manifesta a partir de estratégias sintáticas e morfológicas. As 
estratégias de expressão da categoria “número” (plural), nas línguas 
de sinais, estão ilustradas no Quadro 5.
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As estratégias sintáticas para a marcação de número plural 
correspondem à justaposição de nomes (1) com numerais, (2) com 
quantificadores e (3) com verbos descritivos, e estão presentes em 
todas as línguas de sinais. Não há menção a restrições articulató-
rias e semânticas que bloqueiem o uso dessas estratégias para o 
número plural. A justaposição com verbos descritivos envolve a 
reduplicação com deslocamento do sinal justaposto, no espaço de 
sinalização. Nessa estratégia (justaposição com verbos descritivos), 
consideramos também a justaposição com sinais de indicação 
(apontamento), por apresentar o mesmo padrão de reduplicação.

Em (36), (37) e (38) ilustra-se as estratégias sintáticas de jus-
taposição com numerais, com quantificadores e com sinais de 
apontamento. Os dois primeiros foram mencionados no Capítulo 
2, sendo repetidos aqui para ilustrar novamente esse fenômeno. O 
terceiro dado, justaposição com sinais de apontamento, se refere 
à categoria de justaposição com verbos descritivos, pelo uso de 
uma forma que distribui conceptualmente o referente no espaço 
de sinalização.

(36) Libras (Brasil) – justaposição com numeral (pluralidade) 

SINAL-NOME     FACULDADE          INTERVALO          LANCHE

Continua...
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      VAMOS      QUATRO      AMIG@
‘Maria, no intervalo da faculdade, durante o lanche, chamou quatro 
amigos’

Fonte: Adaptado de Carneiro (2020, p. 100).

(37) Libras (Brasil) – justaposição com sinal quantificador (plu-
ralidade)

  VENDER>+>+       BEBER         COMER          VÁRI@S
‘[Várias pessoas vão à praia, onde estão] vendendo bebidas e comidas’

Fonte: UFSC ([2008]).
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(38) NGT (Países Baixos) – justaposição com sinais de indicação 
(pluralidade)

  APPLE IX >+>+>+
‘Maçãs’

Fonte: Adaptado de Zwitserlood; Nijhof (1999, p. 70).

Todas as estratégias sintáticas estão presentes em todas as 
línguas de sinais da amostra. De acordo com Haspelmath (2013), 
línguas que marcam valores da categoria “número” apenas por in-
ferência, através de numerais e de quantificadores, são consideradas 
línguas sem plural nominal. Este não é o caso das línguas de sinais 
porque, apesar da prevalência da estratégia de justaposição com 
numerais, quantificadores e verbos descritivos, todas as línguas de 
sinais apresentam pelo menos uma estratégia morfológica.

As estratégias morfológicas para a marcação de número plural 
correspondem (1) à reduplicação com deslocamento, que abarca 
a (re)duplicação alternada, o movimento em varredura e a dupli-
cação, (2) à reduplicação sem deslocamento, (3) ao mouthing e (4) 
ao zero. Os verbos de indicação, através da articulação do sinal 
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com movimento em varredura, bem como a reduplicação com 
deslocamento, também marcam número plural (de argumentos).

Em (39) e (40) ilustra-se as estratégias de reduplicação com 
deslocamento e reduplicação sem deslocamento na ISL (Irlanda) 
e NGT (Países Baixos), respectivamente. 

(39) HOUSE (‘casa’) em ISL (Irlanda) – reduplicado com deslo-
camento (pluralidade)

  
HOUSE >+>+

‘Casas’

Fonte: Leeson; Saeed (2012, p. 96).

(40) NGT (Países Baixos) – reduplicação sem deslocamento

   
               PROBLEM          PROBLEM+++

‘Problemas’ 
Fonte: Zwitserlood; Nijhof (1999, p. 61).
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A reduplicação, tanto com deslocamento quanto sem desloca-
mento, apresenta restrições articulatórias e sintáticas e parece ter 
uma baixa predileção enquanto estratégia de pluralidade, o que 
reflete em sua distribuição. Em geral, características articulatórias 
como sinais ancorados ao corpo e sinais com repetição, bem como 
a presença de numerais e de quantificadores no sintagma, tendem 
a bloquear a reduplicação (Steinbach, 2012; Zeshan, 2003b).

O bloqueio da reduplicação a partir da presença de numerais 
e quantificadores parece obedecer a algum princípio de economia 
(Neidle; Nash, 2012; Pfau; Steinbach, 2005b; Steinbach, 2012). Mas 
a ESL (Estônia) não apresenta restrições sintáticas que bloqueiam 
a reduplicação. Nessa língua, a reduplicação pode acontecer na 
presença de numerais e quantificadores (Miljan, 2003).

Nas línguas que não descrevem restrições articulatórias, os 
dados discutidos pelos autores sugerem, ao menos, uma prototipi-
cidade. Dessa maneira, mesmo a reduplicação com deslocamento, 
presente em todas as línguas de sinais, acontece apenas em parte 
do léxico. Na IUR (Canadá), a reduplicação é bloqueada em si-
nais bimanuais equilibrados, não ancorados ao corpo, bem como 
pelas características articulatórias descritas anteriormente. Mas 
pelo menos um sinal ancorado no corpo pode sofrer reduplicação 
(com deslocamento). Este é o sinal CHAR, um tipo de peixe, cuja 
estratégia de reduplicação é ilustrado em (41). 
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(41) IUR (Canadá) – reduplicação com deslocamento em sinal 
ancorado ao corpo

   
CHAR>+>+

‘Peixes’

Fonte: Adaptado de Schuit (2014, p. 39).

O movimento em varredura proporciona um plural coletivo, 
enquanto a reduplicação com deslocamento, um plural distributivo. 
O uso do espaço aciona uma propriedade a mais, relacionada ao 
arranjo espacial do referente pluralizado. Os sinais quantificadores 
também podem ser reduplicados com deslocamento no espaço 
de sinalização.

Zeshan (2003b) apresenta um panorama interessante sobre a 
reduplicação nas línguas de sinais. A reduplicação é uma estratégia 
pertencente à categoria “número” e acontece apenas em parte do 
léxico, devido a restrições articulatórias. Os efeitos semânticos ad-
vindos da reduplicação vão depender da posição sintática do sinal 
reduplicado. Segundo a autora, os sinais na IPSL (Índia, Paquistão 
e Nepal) são multifuncionais, ora funcionando como nomes, ora 
funcionando como verbos, mesmo apresentando uma predileção 
para um domínio ou outro. A reduplicação sem deslocamento 
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(denominada de forma iterativa), em verbos, implica ação repetida 
e, em nomes, a existência de vários referentes. A reduplicação com 
deslocamento (denominada de forma distributiva), em verbos, 
implica ação repetida envolvendo vários referentes (em vários 
lugares) e, em nomes, vários referentes distribuídos espacialmente.

Sobre a quantidade de repetições, parece haver uma triplica-
ção, conforme mencionado por Steinbach (2012) e Zwitserlood e 
Nijhof (1999), embora essa quantidade seja irrelevante enquanto 
manifestação morfológica. Na ILS (Israel), a reduplicação pode 
envolver até cinco repetições (Stavans, 1996).

O plural expresso por mouthing é reportado apenas na ESL 
(Estônia) (Miljan, 2003). Essa estratégia corresponde a duas for-
mas, provenientes do caso nominativo plural (-d), bem como do 
caso genitivo plural (-de) da língua estoniana, que sugere um em-
préstimo linguístico de formas gramaticais entre modalidades. Na 
ESL (Estônia), essa estratégia apresenta uma distribuição ampla. 
A autora descreve essa estratégia, mas não apresenta dados que 
possam ilustrá-la.  

O zero para marcar número plural parece ser prevalente nas 
línguas de sinais e sugere a presença de número geral, conforme 
mencionado anteriormente. A forma zero está presente nas lín-
guas IUR (Canadá), LSM (México), Libras (Brasil), NGT (Países 
Baixos), DGS (Alemanha), IPSL (Índia, Paquistão e Nepal) e 
Auslan (Austrália), e ausente na ESL (Estônia), cuja marcação de 
número plural é obrigatória. Em (42) ilustra-se essa estratégia, já 
apresentada no Capítulo 2.
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(42) Libras (Brasil) – marcação zero (pluralidade)

 
 PESSOA           ALUN@      DIVIDIR

   
    LEVAR  QUAL

‘[...] [ou] os alunos vão dividir [as despesas] e levar?’

Fonte: Adaptado de Carneiro (2020, p. 100).

Itens lexicais para a marcação de número plural não foram 
reportadas nos dados da amostra, a partir das descrições a que 
tivemos acesso. A ESL (Estônia) apresenta o sinal glosado como 
GRUPO, um sinal coletivo que também proporciona esse signi-
ficado quando justaposto a outros sinais. Em nossa análise, este 
foi considerado um quantificador.

O valor dual é mencionado em todas as línguas de sinais e se 
manifesta através da duplicação das mãos, seja através da (1) jus-
taposição com verbos descritivos na forma duplicada, enquanto 
estratégia sintática, seja através da (2) duplicação do próprio sinal, 
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enquanto estratégia morfológica. Na ESL (Estônia), por exemplo, 
dual refere-se a dois membros da classe nominal e a distinção para 
dual pode ser realizada pela articulação das duas mãos, “que têm 
uma forma de mão classificadora e representam a quantidade dois” 
(Miljan, 2003, p. 206, tradução nossa).

Em (43) ilustra-se o dual na Libras (Brasil) a partir da dupli-
cação das mãos no verbo IR, que proporciona o sentido de dois 
referentes na sentença. A duplicação do verbo IR pode ter sido 
influenciada por uma assimilação do sinal JUNTO que é bimanual. 
Embora haja essa possibilidade, Leal (2022) considera a duplicação 
do verbo IR como uma marcação do número dual.

(43)  Libras (Brasil) – duplicação das mãos (dual)

 TAMBÉM     CURSO             JUNTO  2-PRO

    
  JUNTO  IR +++

‘Nós duas também íamos juntas para o curso.’

Fonte: Leal (2022, p. 85).
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A presença de dois articuladores manuais favorece a marcação 
de número dual. A justaposição de verbos descritivos, na forma 
duplicada, marca o dual e não apresenta restrições, ao passo que 
a duplicação de sinais lexicais está restrita a sinais monomanuais, 
ou seja, acontece apenas em uma parte do léxico. 

Em algumas línguas de sinais, a duplicação de sinais nomes 
pode indicar tanto dual quanto plural (Börstell, 2011; Miljan, 2003; 
Xavier; Barbosa, 2015; Zeshan, 2003b). Mas, se duas entidades são 
mencionadas, o dual é normalmente usado para marcá-las. Na ESL 
(Estônia), o dual quase nunca é substituído pelo plural (Miljan, 
2003). No caso de sinais verbos, a duplicação está relacionada 
a ações executadas por participantes dual/plural, bem como 
reciprocidade, que também indica participantes dual (Johnston; 
Schembri, 2007; Klima; Bellugi, 1979; Quadros; Karnopp, 2004; 
Sanchez-Mendes; Xavier, 2016; Sanchez-Mendes; Segala; Xavier, 
2017; Steinbach, 2005; Wilbur, 2005; Zeshan, 2003b).

O dual também pode se manifestar por uma estratégia inti-
tulada “plural icônico”, responsável pelo trial e pelo quatral. Essa 
estratégia, conforme mencionado anteriormente, constitui-se em 
uma repetição da forma singular no espaço de sinalização, mais 
ainda, uma reduplicação pontual e distintiva, diferente da redu-
plicação mencionada até o momento que, embora forneça um 
arranjo espacial do referente pluralizado, é articulado de maneira 
não pontual. Essa repetição de uma forma singular, de maneira 
pontual, é uma instância do plural icônico e estaria presente nas 
línguas de sinais (Schlenker; Lamberton, 2019; Zeshan, 2003b; 
Zwitserlood; Nijhof, 1999).

O plural icônico diz respeito à manifestação de valores não 
singular, a partir do arranjo espacial de formas individualmente 



134

replicadas. A quantidade de formas replicadas e a pausa distintiva 
entre elas indicam um valor na categoria “número”. De acordo com 
Miljan (2003) sobre a ESL (Estônia), além do arranjo espacial e 
da pausa distintiva entre as formas replicadas, há também o olhar 
do sinalizador direcionado para essa construção. O referido autor 
ressalta ainda que a face do sinalizador é indiferente e o número 
de formas repetidas é irrelevante para a expressão de plural por 
mecanismos espaciais, como a reduplicação com deslocamento. 
Conforme mencionado, o dual quase nunca é substituído pelo 
plural. No caso dos supostos valores trial e quatral, ao contrário, 
são facultativos, sendo frequentemente substituídos pelo plural.

A descrição do arranjo espacial de um grande número de 
referentes, a partir do plural icônico, geraria uma grande quan-
tidade de valores dentro da categoria “número”. A princípio, 
não há limite para quantos referentes podem ser representados 
iconicamente mas, de acordo com Zeshan (2003c) sobre a IPSL 
(Índia, Paquistão e Nepal), na prática, a maioria das ocorrências 
se refere a números até cinco.

Além disso, o quatral não é um valor encontrado nas línguas 
(orais) do mundo. De acordo com Corbett (2010), há sistemas com 
valores singular e plural; singular, dual e plural; singular, dual, trial 
e plural; singular, paucal e plural; singular, dual, paucal e plural 
e ainda singular, dual, trial, paucal e plural. O valor quatral é 
considerado raro e, por ser pouco consistente na exatidão, muitas 
vezes é categorizado como paucal. Nesse sentido, desconsidera-
mos os valores trial e quatral nas línguas de sinais. O dual pode 
ser marcado pela duplicação das mãos e o plural icônico parece 
ser uma instância da quantificação direta.

Os dados da amostra não trazem informações sobre a mani-
festação de número em nomes de massa. Em uma breve menção, 
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os nomes de massa na LSM (México) e na ESL (Estônia) são 
codificados a partir da sua dimensão física, através de verbos des-
critivos que mostram a concepção dos sinalizantes sobre a forma 
geométrica e o tamanho do volume do referente no mundo real 
(Cruz-Aldrete, 2008; Miljan, 2003). Na ISL (Israel), sinais quan-
tificadores tendem a significar intensidade quando justapostos a 
nomes de massa (Stavans, 1996).

Apesar de não ser reportada a manifestação de número em 
nomes de massa, essa categoria pode passar a ser contável e se 
comportar de maneira a receber as mesmas estratégias da catego-
ria (Wachomicz, 1997; Winter; Scha, 2015). Assim, nas línguas de 
sinais, parece haver pelo menos uma prototipicidade em referentes 
contáveis para a manifestação da categoria “número”. Todos os 
exemplos de estratégias reportados nas descrições a que tivemos 
acesso foram baseados em referentes contáveis. 

Conforme pode ser verificado no Quadro 5, nem todas as 
estratégias morfológicas estão presentes em todas as línguas de 
sinais. Nas estratégias presentes em todas as línguas, há restrições 
articulatórias e uma distribuição lexical limitada. Isso nos sugere 
que as línguas de sinais possuem uma predileção analítica sobre a 
sintética para a marcação de número plural. Assim, as línguas de 
sinais seriam isolantes em relação à categoria “número” (nominal). 

Nas línguas (orais) do mundo, a animacidade é um traço impor-
tante para determinar a expressão da categoria “número”, quando há 
uma distribuição restrita no léxico das línguas. No caso das línguas de 
sinais da amostra, não há menção à predileção/restrição semântica 
para a manifestação de número em nomes. A partir dos exemplos 
mencionados pelos autores, sugerimos que as línguas de sinais não 
apresentam restrição semântica. De acordo com os dados apresen-
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tados, a manifestação de número acontece em referentes discretos, 
tanto em referentes animados quanto em referentes inanimados.  
A partir das restrições articulatórias discutidas pelos autores em 
relação à reduplicação, sugerimos que a categoria “número” nas 
línguas de sinais são guiadas por características fonológicas.

Sobre a incorporação de numeral em nomes, obtemos dados 
da IUR (Canadá), Libras (Brasil), ISL (Israel), IPSL (Índia, Pa-
quistão e Nepal) e Auslan (Austrália). A incorporação é bastante 
restrita no léxico dessas línguas, geralmente relacionada a sinais 
do campo lexical associado a tempo, escolaridade e valores mone-
tários, e permite uma quantificação direta do referente envolvido. 
A Auslan (Austrália), por exemplo, permite a incorporação de 2 
até 12, uma quantidade de valores muito além do que pôde ser 
observado tipologicamente para a categoria “número”. Na IPSL 
(Índia, Paquistão e Nepal), existe uma variação individual e dialetal 
considerável, em diferentes sinais, quanto aos numerais permi-
tidos na incorporação. Por isso, essa manifestação se assemelha 
mais a uma contagem direta do que indireta. Em (44) ilustra-se a 
incorporação do numeral 7 em YEAR (‘ano’) na ISL (Israel) para 
ilustrar a grande quantidade de supostos valores. 
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(44) ISL (Israel) – incorporação de numeral 

  
YEAR – ONE       YEARS – SEVEN 
     ‘Um ano’             ‘Sete anos’

Fonte: Meir; Sandler (2008, p. 104).

No caso do sistema pronominal nas línguas de sinais, a in-
corporação de numeral pode ser considerada uma estratégia da 
categoria “número”. Primeiro, porque os pronomes, tipologica-
mente, tendem a ter uma expressão dessa categoria distinta em 
relação aos nomes. Segundo, porque a forma plural está em todas 
as línguas de sinais analisadas, a saber, LSM (México), Libras 
(Brasil), ISL (Israel), ISL (Irlanda), IPSL (Índia, Paquistão e 
Nepal) e Auslan (Austrália). O plural é um valor pressuposto em 
relação aos demais valores não singulares. Assim, os valores do 
sistema pronominal seriam singular, dual, trial, quatral e plural, 
considerado o quantitativo máximo de valores encontrados nas 
línguas (orais) do mundo, tanto no sistema pronominal quanto 
na classe de nomes. O dual apresenta característica articulatória 
distinta das demais formas incorporadas e o plural geralmente 
envolve o movimento em varredura. No caso da LSM (México), 
a forma plural relacionada à primeira pessoa também envolve a 
justaposição do sinal MUCHO (Cruz-Aldrete, 2008).
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Dessa maneira, se considerarmos a incorporação de numeral 
com uma mudança de raiz, o padrão de manifestação da categoria 
“número” em pronomes, nas línguas de sinais, é semelhante ao que 
acontece nas línguas orais (Haspelmath, 2013). Dessa maneira, as 
línguas de sinais e as línguas orais podem ser consideradas tipolo-
gicamente semelhantes. A mudança de raiz pode ser considerada 
uma estratégia intermodal de manifestação da categoria “número” 
nas línguas, ou seja, um padrão de expressão que perpassa a mo-
dalidade oral-auditiva e a visual-espacial.

A LSM (México) apresenta uma forma plural a partir da con-
figuração de mão com os cinco dedos estendidos, com a palma 
da mão voltada para baixo e movimento circular (Cruz-Aldrete, 
2008). Na ISL (Israel), o sistema pronominal apresenta uma 
forte propensão à incorporação de numerais, restrita apenas pela 
quantidade de dedos das mãos, de maneira que indica de dois a 
dez referentes (Meir; Sandler, 2008). Na IPSL (Índia, Paquistão 
e Nepal), o simples sinal de apontamento, através da configura-
ção de mão em que o dedo indicador está estendido e os demais 
dedos fletidos, considerado uma forma singular, revela que a 
manifestação da categoria “número” parece ser não obrigatória, 
independente da pessoa do discurso a que tal sinal se refere. Ou 
seja, há o número geral, visto que o apontamento singular pode 
referenciar um grupo de referentes (Zeshan, 2003b).

A LSM (México) e a ISL (Irlanda) também apresentam for-
mas pronominais inicializadas. Na ISL (Irlanda), há uma forma 
inicializada que indica o plural, reforçando que a manifestação 
de número, no sistema pronominal dessas línguas, também se 
manifesta por mudança de raiz (Leeson; Saeed, 2012). Em (45) 
ilustra-se as formas pronominais de terceira pessoa (singular) e 
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primeira pessoa (plural) na ISL (Irlanda). De acordo com Leeson 
e Saeed (2012), essas formas inicializadas não promovem aponta-
mento e são pouco frequentes. 

(45) ISL (Irlanda) – formas lexicalizadas de HE (‘ele’), SHE (‘ela’) 
e WE (‘nós’)

      3-PRON (he)    3-PRON (she)   1-PRO-PL (we)
 ‘Ele’   ‘Ela’   ‘Nós’

Fonte: Leeson; Saeed (2012, p. 156-157).

Nesta seção, discutimos os valores e as estratégias disponíveis 
para a categoria “número” em línguas de sinais, a partir dos dados 
da amostra. Vimos que, em geral, os nomes apresentam os valores 
singular, dual e plural, enquanto os pronomes apresentam singular, 
dual, trial, quatral e plural. 

Dentre as estratégias de expressão dos nomes, vimos uma 
prevalência das estratégias sintáticas em relação às estratégias 
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morfológicas, o que sugere uma predileção por um carater iso-
lante em relação à categoria “número” nas línguas de sinais. Não 
foram identificadas estratégias lexicais. Em relação aos pronomes, 
vimos a incorporação de numerais e formas inicializadas (pouco 
frequente), ambas aqui consideradas como mudança de raiz. Por 
fim, dentro do sintagma nominal, a expressão da categoria “nú-
mero” parece não refletir em outros constituintes (Neidle; Nash, 
2012; Steinbach, 2012).

Na próxima seção, apresentamos duas hierarquias implica-
cionais a partir dos padrões de expressão encontrados nos dados 
a que tivemos acesso sobre as línguas da amostra.

Hierarquia implicacional

Nesta seção, apresentamos duas hierarquias implicacionais 
relacionadas às estratégias de expressão da categoria “número” em 
línguas de sinais. A primeira hierarquia se refere aos padrões de 
manifestação considerando as estratégias sintáticas e morfológicas. 
A segunda se refere ao uso do espaço para a expressão da categoria.

As línguas de sinais apresentam uma predileção pelas estra-
tégias sintáticas em relação às estratégias morfológicas para a 
manifestação da categoria “número”. A reduplicação com desloca-
mento, embora presente em todas as línguas de sinais da amostra, 
apresenta restrições articulatórias e uma distribuição limitada no 
léxico das línguas de sinais. A reduplicação sem deslocamento 
não está presente em todas as línguas e também apresenta res-
trições articulatórias e uma distribuição limitada. Além disso, a 
reduplicação tende a ser bloqueada pela presença de numerais e 
de quantificadores no sintagma. O mouthing, considerado uma 
estratégia afixal, está presente em apenas uma língua de sinais. O 
zero está presente em nove das dez línguas da amostra.
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A Figura 13 ilustra uma hierarquia implicacional em relação 
às estratégias de manifestação da categoria “número” nas línguas 
de sinais, mas desconsidera a marcação zero.

Figura 13 - Hierarquia implicacional em relação às estratégias de ma-
nifestação da categoria “número” em línguas de sinais

Fonte: O autor, 2020.

As estratégias sintáticas são consideradas primárias em relação 
às estratégias morfológicas e, considerando apenas estas últimas, 
o uso de mouthing (afixo) é uma estratégia rara e pressupõe o uso 
de reduplicação sem deslocamento, que, por sua vez, pressupõe a 
reduplicação com deslocamento. Por essa predileção, as línguas de 
sinais tendem a ser línguas isolantes em relação à categoria “número”.

Em comparação entre modalidades, as línguas de sinais e as 
línguas orais são tipologicamente distintas. As línguas de sinais 
privilegiam estratégias sintáticas, enquanto as línguas orais pri-
vilegiam as estratégias morfológicas. Dentre as estratégias mor-
fológicas, as línguas orais privilegiam o uso de afixos, enquanto 
as línguas de sinais privilegiam a reduplicação. Isso pode ser um 
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efeito da modalidade, considerando que nas línguas de sinais parece 
prevalecer uma morfologia não concatenativa. 

Um outro efeito da modalidade seria o uso de estratégias espa-
ciais. As línguas de sinais fornecem um arranjo espacial do referente, 
nas estratégias baseadas no uso do espaço de sinalização. Assim, 
o uso de estratégias espaciais prevalece em relação às estratégias 
não espaciais, o que também sugere uma hierarquia implicacional. 
Nas línguas de sinais, o uso de estratégias não espaciais é menos 
frequente e pressupõe o uso de estratégias espaciais para a mani-
festação da categoria “número”. A Figura 14 ilustra esse padrão 
intramodal.

Figura 14 - Hierarquia implicacional em relação às estratégias de 
manifestação da categoria “número” baseadas no uso do espaço, nas 
línguas de sinais

Fonte: O autor, 2020.

A partir das descrições a que tivemos acesso, não foi possível 
estabelecer uma hierarquia relacionada à animacidade ou a outras 
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características semânticas, a partir de uma predileção/restrição 
para a categoria “número”. Nas línguas de sinais, a partir dos 
dados reportados, a manifestação de número parece acontecer 
em referentes nomes contáveis, tanto em referentes animados 
quanto em referentes inanimados. A noção de “pluralidade” nos 
nomes de massa, mencionada em duas línguas de sinais, acontece 
a partir da concepção dos sinalizantes sobre a forma geométrica e 
o tamanho do volume do referente, envolvendo construções com 
verbos descritivos. 

Na próxima seção, apresentamos alguns padrões de manifes-
tação intramodais e intermodais em relação à categoria “número”.

Padrões de manifestação

Nesta seção, apresentamos algumas generalizações baseadas 
nas informações a que tivemos acesso. Alguns padrões de mani-
festação intramodais e intermodais são os seguintes:

 – Há línguas de sinais com número opcional e línguas de 
sinais com número obrigatório.

 – Nas línguas de sinais em que a categoria “número” é opcio-
nal, a forma geral coincide com a forma singular, expressa 
por zero.

 – Os valores da categoria “número” em nomes, nas línguas 
de sinais, são singular, plural e dual.

 – Os supostos valores trial e quatral podem ser expressos a 
partir do plural icônico, que consiste em um processo de 
repetição da forma singular no espaço de sinalização, com 
uma pausa distintiva e pontual, e permitiria uma quanti-
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dade grande de valores para a categoria. Essa estratégia 
seria uma instância da contagem direta. 

 – Os valores da categoria “número” em nomes são expressos 
por estratégias sintáticas e morfológicas, com predileção 
da primeira sobre a segunda. Em línguas orais, há uma 
predileção de estratégias morfológicas em relação às es-
tratégias sintáticas.

 – As línguas de sinais parecem ser línguas isolantes em re-
lação à categoria “número”, diferindo tipologicamente 
das línguas orais.

 – As estratégias morfológicas nas línguas de sinais sugerem 
uma hierarquia implicacional, sendo o mouthing uma 
estratégia rara e a reduplicação com deslocamento uma 
estratégia prevalente.

 – As estratégias não espaciais nas línguas de sinais pressu-
põem estratégias espaciais para a expressão da categoria 
“número”. 

 – A manifestação da categoria “número” nas línguas de sinais 
parece ser conduzida fonologicamente.

 – Os valores da categoria “número” em pronomes, nas lín-
guas de sinais, apresentam os valores singular, dual, trial, 
quatral e plural.

 – A incorporação de numeral (mudança de raiz) parece 
ser a estratégia prevalente na manifestação da categoria 
“número” em pronomes, sendo as línguas de sinais e as 
línguas orais tipologicamente semelhantes.
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Novamente, as generalizações sugeridas foram baseadas nas 
informações a que tivemos acesso. Certamente há mais descrições 
disponíveis sobre o assunto, bem como formas ainda não reportadas 
sobre a manifestação da categoria “número” em línguas de sinais e, 
mais especificamente, sobre as línguas que fizeram parte da amostra. 

Esta é uma pauta permanente na tipologia linguística, visto 
que é uma disciplina de investigação guiada por dados e, por isso, 
seu carater empírico e indutivo. Nesse sentido, a busca constante 
de novos dados e a revisitação dos padrões estabelecidos fazem 
parte do escopo de investigação da tipologia. Espera-se que no-
vos achados possam nos conduzir a novas generalizações sobre a 
manifestação da categoria “número” nominal em línguas de sinais. 



Considerações finais

A tipologia linguística é uma abordagem empírica de estudo 
da linguagem humana, que se interessa em descrever a estrutu-
ra e o funcionamento das línguas, levando em consideração as 
semelhanças e as diferenças entre elas. Um dos seus objetivos é 
estabelecer os tipos de sistemas que compõem as línguas a partir 
da comparação de diferentes sistemas, do levantamento daquilo 
que perpassa a variação e da explicação dos fenômenos observados. 
Para a tipologia linguística, as línguas de sinais apresentam uma 
diversidade muito maior do que tem sido estabelecido e apenas 
uma investigação sistemática pode identificar essa variação.

De acordo com Palfreyman, Sagara e Zeshan (2015) e Zeshan 
e Palfreyman (2017), estudos tipológicos que incluem centenas 
de línguas de sinais ainda não são possíveis, como acontece com 
línguas orais. A quantidade de línguas de sinais “descobertas” no 
mundo é pequena e a de línguas de sinais documentadas é ainda 
menor. A Federação Mundial de Surdos estima que haja aproxi-
madamente duzentas línguas de sinais no mundo, ao passo que o 
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site Ethnologue4 faz menção a 157 línguas de sinais e o Glottolog,5 
a 210. Por isso, estudos tipológicos envolvendo línguas de sinais, 
realizados até o momento e considerados de larga escala, envolve-
ram de trinta a quarenta línguas. A maioria dos estudos acontece 
em escalas menores, como no caso deste livro.

Descrevemos a manifestação da categoria “número” nas línguas 
de sinais, com o objetivo de levantar possíveis semelhanças e dife-
renças de organização entre elas. Identificamos os valores presentes 
dentro da categoria “número” nominal, as estratégias disponíveis na 
expressão desses valores e os principais padrões em línguas de sinais 
e entre línguas de sinais e línguas orais. Para isso, trabalhamos com 
dados secundários de dez línguas de sinais, de grupos históricos e 
áreas distintos, incluindo línguas de sinais nacionais e uma língua 
de sinais rural. As generalizações levantadas foram baseadas nas 
informações a que tivemos acesso. Certamente há mais descrições 
disponíveis sobre o assunto, bem como formas ainda não reportadas. 
Assim, novos achados conduzem a novas generalizações.

A pesquisa que deu origem a este livro apresenta as formas e 
estratégias reportadas em relação à categoria “número”, mas não 
traz informações sobre os contextos de uso em virtude da natureza 
da investigação. A elaboração de descrições a partir de corpora de 
línguas pode trazer informações novas, principalmente estruturas 
não reportadas nas línguas da amostra. Algumas generalizações 
aqui postas podem servir de base para a descrição da categoria 
“número” em outras línguas de sinais individuais. 

4  Disponível em: https://www.ethnologue.com/subgroups/sign-language. Acesso 
em: 19 abr. 2022.

5 Disponível em: https://glottolog.org/resource/languoid/id/sign1238. Acesso em: 
19 abr. 2022.
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Outro desafio da pesquisa foi a imprecisão das informações. 
Mais uma vez precisamos recorrer aos dados reportados para 
decidir sobre a ausência ou presença de determinada estratégia 
de manifestação, a partir dos parâmetros estabelecidos. As fontes 
a que tivemos acesso não necessariamente descrevem as línguas 
a partir de uma perspectiva tipológica. Em algumas situações, 
também houve menção às estratégias sem apresentação de dados.

Por fim, as línguas de sinais, por serem línguas naturais, são 
fundamentais para o levantamento e a (re)consideração de aspectos 
estruturais e funcionais que perpassam as línguas. A tipologia de 
línguas de sinais abre novos caminhos para o nosso entendimento 
sobre a linguagem humana.



Glossário

Duplicação: uso de mais de um articulador manual, em sinais 
lexicalmente articulados com apenas uma mão, de maneira que 
as duas mãos se tornam articuladores ativos (Börstell, 2011).

Incorporação de numeral: produção de sinais, dentro de um 
certo paradigma, usando as formas correspondentes aos numerais 
cardinais (Liddell, 1996).

Justaposição: estratégia sintática com implicações gramaticais que 
consiste de dois sinais articulados em sequência, não separados 
por outro sinal ou por uma pausa distinta (Börstell, 2011).

Mouthing: ações bucais provenientes de línguas orais, como uma 
simulação da articulação oral de uma palavra. O termo mouth ges-
ture refere-se às ações bucais que surgem a partir de uma língua 
de sinais, ou seja, são inerentes a ela (Mohr, 2014).

Reduplicação: reaparecimento de uma forma linguística no tempo 
(Ferreira, 2001), ou ainda execução de um sinal com pelo menos 
um ciclo de movimento a mais que em sua forma de citação. No 
entanto, nem sempre existe uma distinção clara entre o que seria 
considerado reduplicação da articulação de um sinal várias vezes, 
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em sequência. A presença de um movimento menos distinto entre 
as formas reduplicadas pode ser um indicador de reduplicação. 
A reduplicação pode acontecer sem deslocamento no espaço de 
sinalização, com deslocamento ou de maneira alternada entre as 
mãos (Börstell, 2011).

Repetição: repetição de movimento inerente ao sinal, como parte 
de sua estrutura lexical, sem acréscimo de significado, caracteri-
zando um sinal bissilábico (Börstell, 2011; Wilbur, 2005).

Varredura: sinal articulado com acréscimo de (1) um movimento 
retilíneo, na horizontal ou na vertical, ou de (2) um movimento 
circular, no plano transversal ou frontal (Börstell, 2011; Steinbach, 
2012; Wilbur, 2005).

Verbos descritivos (sinais não lexicais): tipos de verbos nas lín-
guas de sinais que, além dos significados que codificam enquanto 
verbos, descrevem certos aspectos de seus significados (Liddell, 
2003). Os verbos descritivos podem (1) codificar a presença de 
uma entidade no espaço; (2) descrever forma e extensão de uma 
superfície ou de uma entidade individual e (3) representar o mo-
vimento de um referente em uma trajetória ou representar ações. 
Para Zeshan (2003a), os verbos descritivos são estruturas semilexi-
calizadas, idiossincráticas, com um forte caráter icônico, altamente 
dependentes do contexto e que tendem à lexicalização. Os verbos 
descritivos são tradicionalmente conhecidos na literatura como 
classificadores.

Verbos de concordância: também são descritos na literatura como 
verbos de indicação. Nas línguas de sinais, surgem da proposta 
tripartite: simples, de concordância e espaciais (Padden, 1988 apud 
Padden 1990). Essa classificação é a mais utilizada pelos linguistas 
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na descrição de línguas sinalizadas e baseia-se principalmente no 
papel gramatical que as mãos codificam durante a trajetória de 
movimento e/ou orientação. Os verbos de concordância exibem 
concordância para pessoa, número e aspecto, mas não se filiam 
a afixos locativos. Um comportamento regular da trajetória de 
movimento desses verbos segue um padrão de comportamento 
sintático, em que o ponto inicial do movimento corresponde ao 
sujeito do verbo e o final equivale a seu objeto, ou menção apenas 
do objeto, indicado também pelo final da trajetória de movimento. 
No entanto, alguns verbos de concordância são conhecidos como 
reversos, por exibirem uma trajetória de movimento que se inicia 
no objeto e finaliza no sujeito (Quadros; Quer, 2008). Existem 
outras descrições para essa manifestação, como a que propõe um 
comportamento sintático e semântico para os verbos de concor-
dância (Meir, 1998) e a ação simultânea de gestos dêiticos atrelados 
a um lexema (Liddell, 2003).

Zero: ausência de modificação na forma do sinal, porém com impli-
cação no significado a partir do contexto de uso (Steinbach, 2012).
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