0

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE
FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF
CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEM – CCH
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
COGNIÇÃO E LINGUAGEM - PGCL

Variações linguísticas em Libras: Um estudo das variações diatópicas das
cidades de Macaé e Rio de Janeiro

Cristiane Regina Silva Dantas

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
FEVEREIRO - 2018

1

Variações linguísticas em Libras: Um estudo das variações diatópicas das
cidades de Macaé e Rio de Janeiro

Cristiane Regina Silva Dantas

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Cognição e Linguagem do Centro
de Ciências do Homem, da Universidade Estadual
Norte Fluminense, como parte das exigências
para a obtenção do título de Mestre em Cognição
e Linguagem.

Orientadora: Prof.ª Drª Eliana Crispim França
Luquetti.

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ
FEVEREIRO – 2018

2

3

Dedico este trabalho à Comunidade Surda Brasileira, em
especial as da cidade de Macaé (RJ) e do Rio de Janeiro (RJ).

4

AGRADECIMENTOS

À minha orientadora profª Drª Eliana Crispim França Luquetti, pelo
acompanhamento, orientações e sugestões dessa pesquisa, bem como por toda
paciência e dedicação.
Aos

professores

que

compuseram

à

Banca

por

toda

sugestão

e

enriquecimento do trabalho.
À Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) pela
oportunidade de realização do Mestrado.
Aos professores do Programa de Pós Graduação em Cognição e Linguagem
(PPGCL) pela oportunidade de aprendizado, bem como pela perseverança de seus
ofícios.
Ao coordenador do curso, professor Dr. Carlos Henrique Medeiros de Souza,
por não desistir do Programa, mesmo quando a situação política e econômica da
Universidade passa por um momento de crise.
Aos colegas do Mestrado e Doutorado pelas trocas e parcerias.
Aos surdos participantes desta pesquisa que contribuíram com dados
valiosos.
À Chaylany Cabral de Alvarenga Rosa, por ter aceitado participar das
ilustrações dos sinais realizados em Macaé, sua participação foi muito valiosa.
Ao meu namorado Jonas Dória, cujo incentivo, apoio e paciência foram
essenciais durante a realização desta pesquisa.
A todos que contribuíram direta ou indiretamente para que este trabalho fosse
concretizado.

5

“A linguística ignorou, por muitos anos, o fato de as
línguas sinalizadas emergirem naturalmente, como
qualquer outra língua natural, em comunidade de
surdos, e de serem línguas estruturadas,
apresentando uma gramática, sinais com uma
estrutura fonético-fonológica, morfológica, sintática,
e características discursivas e pragmáticas como
qualquer outra língua de modalidade oral” (Moreira).
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RESUMO

Este trabalho teve como proposta apresentar a Língua Brasileira de Sinais- Libras,
como uma língua natural suscetível aos mesmos fenômenos linguísticos presentes
nas línguas orais, reafirmando mais uma vez sua característica de língua com
“estrutura fonética-fonológica, morfológica, sintática e características discursivas e
pragmáticas, como qualquer outra língua de modalidade oral” (MOREIRA, 2007). Foi
explorado neste estudo o fenômeno da variação linguística, que ocorre
espontaneamente com as línguas naturais humanas e que tem como precursor o
pesquisador William Labov, que funda a teoria da Sociolinguística variacionista,
entendendo que os falantes da língua não falam de forma homogênea, mas sim
heterogênea, levando em conta o fator social para estudar esse fenômeno. Será
destacado nesta pesquisa, a variação regional, que é uma de suas dimensões, a
qual se caracteriza por demonstrar formas de vocabulários, pronúncias e estruturas
sintáticas diferenciadas entre regiões, a qual ocorre também com a Libras. Tendo
isso em vista, este estudo teve como objetivo geral verificar a presença de
manifestações desse tipo de variação entre duas cidades pertencentes ao estado do
Rio de Janeiro, uma localizada ao norte e outra localizada na parte central do
estado. Para atingir este objetivo a metodologia escolhida foi de natureza qualiquanti, de modo a quantificar alguns dados da amostra, como também os explorar,
no intuito de verificar as variantes apresentadas na cidade de Macaé e analisá-las
com os sinais produzidos por falantes surdos da cidade do Rio de Janeiro, tendo
como foco descobrir a variação diatópica (variação regional ou geográfica)
apresentada por pessoas de localidades diferentes, mas que falassem a mesma
língua. A confirmação deste fato foi verificada neste trabalho quando nas pesquisas
encontramos a presença de variações regionais nas sinalizações dos falantes das
duas cidades pesquisadas.

Palavras-chave: Variação linguística, Variação regional, Língua Brasileira de Sinais.
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ABSTRACT

This work had as its proposal to present the Brazilian Language of Signs-Libras, as a
natural language susceptible to the same linguistic phenomena present in oral
languages, reaffirming once again its characteristic of language with "phoneticphonological, morphological and syntactical structure and discursive and pragmatic,
as any other oral language "(MOREIRA, 2007). It was explored in this study the
phenomenon of linguistic variation, which occurs spontaneously with natural human
languages and whose precursor is the researcher William Labov, who founded the
theory of variationist sociolinguistics, understanding that the speakers of the
language do not speak in a homogeneous way, but heterogeneous, taking into
account the social factor to study this phenomenon. It will be highlighted in this
research the regional variation, which is one of its dimensions, which is characterized
by demonstrating forms of vocabulary, pronunciations and syntactic structures
differentiated between regions, which also occurs with Libras. This study aimed to
verify the presence of manifestations of this type of variation between two cities
belonging to the state of Rio de Janeiro, one located to the north and another located
in the central part of the state. In order to reach this objective, the chosen
methodology was qualitative and quantitative, in order to quantify some sample data,
as well as to explore them, in order to verify the variants presented in the city of
Macaé and to compare them with the signals produced in the city of Rio de Janeiro,
with the objective of discovering the diatopic variation (regional or geographical
variation) presented by people from different locations, but speaking the same
language. The confirmation of this fact was verified in this work when in the research
we found the presence of regional variations in the signaling of the speakers of the
two cities surveyed.
Keywords: Linguistic Variation, Regional Variation, Brazilian Sign Language.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Língua Brasileira de Sinais – Libras é a língua da comunidade surda
brasileira, entendendo por comunidade surda a interação entre surdos e ouvintes
que participam e compartilham de uma mesma língua e ideal. É reconhecida por
uma legislação nacional, a lei Nº 10.436 de 24 de abril de 2002, que a reconhece
como língua capaz de transmitir ideias e fatos, sendo um meio legal de comunicação
e expressão.
Seu sistema linguístico é de modalidade visuoespacial e, comparadas às
línguas orais, a Libras possue todas as peculiaridades de uma língua, tais como ser
natural, ter aspectos fonológicos, morfossintáticos, semânticos, pragmáticos,
possuindo uma gramática própria, já sendo reconhecida pela linguística como uma
língua de fato. O linguista William Stokoe, foi um teórico fundamental para que este
reconhecimento acontecesse, pois através de uma pesquisa pioneira que realizou,
ao ter contato com alunos surdos na Universidade de Gallaudet, nos E.U.A, na
década de 50 do século XX, começou a observar que a língua de sinais, no caso a
ASL-Língua de Sinais Americana, era uma língua autônoma e não um código
superficial de comunicação usado pelos surdos, ajudando então a legitimar a língua
de sinais como língua que também possui regras e características próprias capazes
de estabelecer uma comunicação dentro de toda uma esfera linguística.
No Brasil, a língua de sinais passou por um longo processo até ganhar o
status legal e linguístico de língua, pois por muito tempo foi marginalizada
socialmente e nos espaços educacionais, que não a consideravam como língua
natural da pessoa surda, e muito menos importante para o desenvolvimento de suas
faculdades superiores. Foi muito comum no passado e atualmente bem menos,
julgar a mesma como prejudicial ao aprendizado da língua portuguesa em sua
modalidade oral, sendo muitas vezes vista como uma linguagem, mímica que não
era capaz de expressar conceitos mais abstratos. Esse fato deu margem para que a
influência da área médica sobrepusesse a área educacional por muitos anos,
através de propostas de reabilitação e desenvolvimento da fala oral da pessoa surda
nos estabelecimentos de ensino. Exemplo disso foi a implantação do método oral de
ensino adotado por muitas instituições, tanto no Brasil quanto em diversos países no
mundo, tal metodologia marginalizava o uso da língua de sinais, propagando que
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seu uso afetava o desenvolvimento do surdo como um ser social e cidadão. O
oralismo foi baseado na decisão do Congresso Internacional de Educadores de
Surdos ocorrido em Milão no ano de 1880 que por conta das novas tecnologias
ligadas ao som e à fala, surgidas na época, foi prontamente aceito socialmente e
adotado em muitos estabelecimentos oficiais de ensino, inclusive no Brasil,
consequência da ausência de pesquisas no campo linguístico sobre as línguas de
sinais.
Através das observações iniciais de Stokoe, muitas pesquisas foram surgindo
em relação à Língua de Sinais Americana- ASL, as quais foram fundamentais para
que um norte fosse dado às pesquisas que estavam iniciando sobre a Língua
Brasileira de Sinais. Autoras como Brito (1995) e Quadros & Karnoop (2004),
desenvolveram diversas pesquisas sobre a Gramática da Libras e sua estrutura
linguística, sendo grandes referências na área, somados a muitos outros autores.
Nas últimas décadas, apesar de serem ainda incipientes, observamos
grandes avanços de obras voltadas a entender a complexidade da Língua Brasileira
de Sinais, como língua que sofre com os mesmos fenômenos linguísticos das
línguas orais.
Este trabalho no intuito de servir como mais uma ferramenta teórica, teve
como objeto de investigação a presença de variação linguística do tipo diatópica na
Libras. Essa escolha surgiu por haver pouca literatura sobre esta temática,
principalmente quando a mesma ocorre entre cidades de um mesmo estado. Dessa
forma, surge uma problematização, com o seguinte questionamento: Como a
variação linguística se manifestará

na sinalização da Comunidade surda das

cidades de Macaé (região norte-fluminense) e Rio de Janeiro (região metropolitana
do Rio de Janeiro) ?
A partir da indagação acima, temos como hipótese a ser testada que as
variações linguísticas são tão pertinentes às línguas de sinais quanto às línguas
orais.
Dessa forma, formula-se o objetivo geral deste trabalho que é verificar a
presença de variação linguística do tipo diatópica

nas sinalizações das

Comunidades surdas do grande Centro da Cidade de Macaé e da Cidade do Rio de
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Janeiro. Como objetivos específicos, as intenções são: Investigar a origem
histórica das sinalizações da Comunidade surda do grande centro da cidade de
Macaé e cidade do Rio de Janeiro; Correlacionar o fenômeno da variação linguística
presente na língua oral com a língua de sinais; Mostrar, seguindo os Parâmetros
fonológicos da LIBRAS, o que caracteriza a sinalização de uma região diferente da
outra; Identificar em que níveis as variações ocorrem; Verificar possíveis variantes
nas sinalizações pesquisadas; Ilustrar as possíveis variações e variantes
encontradas nas pesquisas.
Entende-se que essa pesquisa poderá vir a contribuir para o entendimento do
fenômeno da variação linguística na Libras, sendo a mesma dividida em partes para
elucidar ao que se propõe.
Na primeira parte, nos propomos a apresentar o conceito de língua, língua de
sinais para, finalmente, abordarmos os aspectos gramaticais da Língua Brasileira de
Sinais, no qual autores como Brito (1995), Quadros & Karnopp (2004), Diniz (2011),
entre outros, foram contemplados.
Na segunda parte, pretendemos situar o leitor na perspectiva histórica das
línguas de sinais no mundo, bem como do início da Libras no Brasil e nas cidades
do Rio de Janeiro e Macaé.
Na terceira parte, a intenção foi pontuar conceitualmente os pressupostos da
Sociolinguística, a partir de definições apresentadas por Labov, o qual é pioneiro na
teoria sociolinguística variacionista, outros autores como Bagno (2002), Pietroforte
(2002), Flory & Souza (2009), entre outros, contribuíram discutindo conceitos como
definição de sociolinguística, preconceito linguístico,

variação linguística e

bilinguismo.
Na quarta parte, o fenômeno da variação linguística na Língua Brasileira de
Sinais foi discutido. Nele iniciamos falando sobre os mitos que cercam essa língua.
Autoras como Quadros & Karnopp (2004), bem como Gesser (2009), entre outros,
foram usadas para enriquecer esta temática.
Na quinta parte, foi apresentada a metodologia utilizada, na qual foi feito uma
descrição dos métodos de pesquisa utilizados, bem como o tratamento dos dados
coletados.
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As imagens que compõe o trabalho como sendo fonte de elaboração própria,
foi realizado com a parceria de uma surda da Comunidade Surda de Macaé que
prontamente aceitou o convite e cedeu seu direito de imagem para a composição
deste trabalho.
Por fim, apresentamos nossas considerações finais, pontuando sobre a
necessidade de mais estudos como esse sobre a Língua Brasileira de Sinais.
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1 A GRAMÁTICA DA LÍNGUA DE SINAIS

Nesta parte iniciamos com alguns conceitos linguísticos sobre língua e língua
de sinais, para depois explorarmos a gramática da Língua Brasileira de Sinais e o
que a compõe.

1.1 Conceituando língua

Língua é algo que faz parte da capacidade humana, a qual é usada para
haver interação entre indivíduos. No entanto, muitas são suas definições pela
linguística,

estaremos

neste

trabalho

elucidando

alguns

teóricos.

Para Saussure (2000, p.17) a língua é “um produto social da faculdade de linguagem
e um conjunto de convenções adotadas pelo corpo social para permitir o exercício
dessa faculdade nos indivíduos”. De acordo o autor:
trata-se de um tesouro depositado pela prática da fala em todos os
indivíduos pertencentes à mesma comunidade, um sistema gramatical
que existe virtualmente em cada cérebro ou, mais exatamente, num
cérebro dum conjunto de indivíduos pois a língua não está completa
em nenhum, e só na massa ela existe de modo completo.
(SAUSSURE, 2000, p.21)

Saussure considera então a língua como um fato social que ocorre através da
interação entre os sujeitos, ocasionando em uma convenção social da mesma, pois
é a partir desse contato social que ela vai se estruturando e configurando-se como
tal.
Para Chomsky é um processo mental que ocorre no indivíduo, no qual:
o homem tem uma faculdade, peculiar à espécie, um tipo único de
organização intelectual, que não pode ser atribuído a órgãos
periféricos ou relacionados à inteligência geral e se manifesta naquilo
que podemos designar como “aspecto criador” do uso ordinário da
língua, tendo a propriedade de ser ao mesmo tempo ilimitada em
extensão e livre de estímulos. (CHOMSKY, 1972, p.14)

O autor vê a língua como um estado da faculdade da linguagem. A qual
ocorre naturalmente, como um fenômeno biologicamente programado a acontecer
com o Homem.
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As

línguas

naturais

humanas

modalidades, como oral-auditiva

podem

se

apresentar

em

diferentes

ou visual-espacial. A língua portuguesa é um

exemplo de língua baseada principalmente pelos sons que suas palavras
representam, por isso, oral-auditiva, e, a Língua Brasileira de Sinais, um exemplo de
língua baseada nas experiências visuais das comunidades surdas e por ser
realizada no espaço, caracteriza-se por ser visual-espacial. Estudaremos sobre o
conceito de língua de sinais e o que compõe a Língua Brasileira de Sinais a partir de
então.

1.1.1 Língua de Sinais e Língua Brasileira de Sinais
A língua de sinais é a língua natural da pessoa surda, com estrutura própria, a
qual se dá pelo canal visual-espacial, gerando os inputs linguísticos necessários à
sua compreensão e expressão com “um sistema linguístico legítimo e não como um
problema do surdo ou como uma patologia da linguagem” (Quadros; Karnopp, 2004,
p. 30).
Já a Língua Brasileira de Sinais- Libras é a língua da comunidade surda
brasileira, a qual expressa as experiências visuais dos surdos brasileiros. Possui
uma legislação que a legitima estando presente em estudos linguísticos para
entender seu funcionamento.
A língua de sinais de uma forma geral passou por muito tempo sendo
ignorada pela linguística, que não a considerava como tal, pois:
A linguística ignorou, por muitos anos, o fato de as línguas
sinalizadas emergirem naturalmente, como qualquer outra língua
natural, em comunidade de surdos, e de serem línguas estruturadas,
apresentando uma gramática, sinais com uma estrutura fonéticofonológica, morfológica, sintática, e características discursivas e
pragmáticas como qualquer outra língua de modalidade oral.
(MOREIRA, 2007, p.15)

Ganhou status de língua através dos trabalhos realizados pelo linguista
americano William Stokoe, quando em contato com alunos surdos na Universidade
Gallaudet, começou a observar que quando estavam entre si, comunicavam-se de
forma natural por meio de códigos linguísticos que lhes faziam todo sentido, fato
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este que contribuiu para a compreensão de que o que estava sendo realizado pelos
surdos se configurava em uma língua e não em códigos abstratos para
comunicação, havendo ali toda uma riqueza linguística que era pronunciada
naturalmente, assim como há quando falantes de línguas orais se reúnem,
revelando então que a língua de sinais também fazia parte da faculdade da
linguagem.
Na ocasião, Stokoe na década de 1960, começa a pesquisar sobre as
sinalizações feitas pelas pessoas surdas, desmistificando a ideia de que o que era
produzido se tratava de uma linguagem:
Eu percebi que quando essas pessoas surdas estavam juntas e
comunicando-se umas com as outras, o que elas estavam
comunicando era em uma língua, mas não a língua de outros; já que
não era Inglês, aquilo só podia ser sua própria língua. Não havia
nada quebrado ou inadequado nela; eles se saiam esplendidamente
bem com ela (STOKOE apud MAHER, 1996, p. 55).

Pioneiro no estudo da língua de sinais realizada nos EUA, a Língua de Sinais
Americana – ASL buscou “procurar uma estrutura, a analisar os sinais, dissecá-los e
a pesquisar suas partes constituintes”. (Quadros; Karnopp, 2004, p. 30). Dessa
forma:
A partir desse olhar acurado sobre a língua e a comunicação de seus
alunos, com a publicação de suas pesquisas, e lançando mão de
pressupostos linguísticos, Stokoe funda um campo de estudos
linguísticos sobre as línguas de sinais (FRYDRYCH, 2013, p. 25).

Foi então, que a partir de seus estudos desenvolveu a teoria dos parâmetros
presentes na língua de sinais, que contribuiu para que futuramente a língua de sinais
pudesse ser interesse de estudo na área da linguística, como também outros
campos de saber. Foi ele quem realizou “uma primeira descrição estrutural da ASL”
(Quadros; Karnopp, 2004, p. 48). Passando a fazer uma análise no nível fonológico
e morfológico.
Com a descoberta de que a língua de sinais possuía uma gramática
comparável a da língua oral, iniciaram-se muitas pesquisas que até então estavam
restritas às línguas de modalidade oral-auditiva, sendo crescente o interesse de
pesquisadores por essa temática.
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O

linguista Jackendoff (1994) complementa as ideias iniciais de Stokoe,

quando diz, através da tradução de Quadros & Karnopp (2004), que:
A coisa mais importante que eu quero destacar é que ASL é uma
língua. Claro, ela parece ser completamente diferente de outras
línguas já conhecidas como o inglês, o russo e o japonês. Isso
significa que a transmissão não é através do trato vocal criando
sinais acústicos que são detectados pelo interlocutor por meio da
audição. Ao invés disso, os gestos do sinalizador criam sinais que
são detectados pelo interlocutor por meio do sistema visual. (…) O
sistema periférico é diferente, mas a atividade inerente é a mesma
(JACKENDOFF, 1994, p. 83 apud QUADROS & KARNOPP, 2004,
p.29)

Os parâmetros apresentados inicialmente por Stokoe são: Configurações de
mãos (CM), Locação da mão (L) e Movimento da mão (M). Sendo esse “um
esquema linguístico estrutural para analisar a formação dos sinais” (Quadros;
Karnopp, 2004, p. 48), os quais, quando isolados, não demonstram significados.
Depois, outros parâmetros foram somados a estes, posteriores ao de Stokoe,
tais como a Orientação da mão (Or) e os aspectos não manuais dos sinais (ENM),
tais como as expressões faciais e corporais. Todos esses aspectos fonológicos dos
sinais também estão presentes na Língua Brasileira de Sinais – Libras, conforme
podemos observar a seguir.
.
1.2 Fonologia da Língua Brasileira de Sinais
Fonologia é o estudo dos fonemas e seus elementos constituintes que
distinguem as palavras. Na língua oral está relacionada aos sons da fala, ou seja,
sua representação sonora, o que não ocorre com a língua de sinais, pois a mesma
independe desses aspectos ligados à oralidade de uma língua. É um ramo da
linguística preocupado em investigar a estrutura e organização dos constituintes
fonológicos que formam os sinais.
A partir de estudos de elementos básicos que formavam os sinais e as
unidades mínimas que sozinhas não apresentavam significado é que foi sendo
constituída a fonologia das línguas de sinais.
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De igual forma ocorre com a Libras, a qual tem nas sinalizações das mãos
seus articuladores primários, podendo produzir sinais com uma ou duas mãos em
um determinado espaço. Os principais parâmetros fonológicos são: Locação (L),
Movimento(M), Configuração de mão (CM). Assim como uma letra na língua
portuguesa poderá alterar o sentido de uma palavra caso seja substituída por outra,
uma locação de um sinal sendo modificado por outro também alterará o sentido em
língua de sinais.
Vejamos alguns exemplos de pares mínimos na Libras responsáveis por
essas distinções, os quais podemos observar nas figuras 1,2,3 e 4.
Na figura 1 temos mesmas configurações de mãos e lugar, sendo modificados
pelo movimento, o qual muda o significado dos sinais.

Estar de pé

Dançar

Figura 1: Modificação dos sinais pelo movimento(M).
Fonte: Elaboração própria

Na figura 2, os sinais são modificados pela configuração de mão, mantendo
mesmo movimento e locação da realização dos sinais.
Amarelo

Grátis

Figura 2: Modificação dos sinais pela configuração de mão (CM).
Fonte: Elaboração própria
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O mesmo ocorre com a figura 3, a qual possui mesmo movimento, mesmo
local de realização dos sinais, sendo modificados por configurações de mãos
distintas.
Falta

Verdade

Figura 3: Modificação dos sinais pela configuração de mão (CM).
Fonte: Elaboração própria

Na figura 4 temos uma mesma configuração de mão e sutil movimento, sendo
modificados pelo local de realização dos sinais.
1º ano do Ensino Médio

1º ano do Ensino Fundamental

Figura 4: Modificação dos sinais pela locação (L).
Fonte: Elaboração própria

Como observamos em cada um dos exemplos apresentados nas figuras
acima, na Libras também temos elementos constituintes que distinguem as palavras.

1.2.1 Configuração de mão (CM)
São as formas assumidas pelas mãos durante as realizações dos sinais.
Conforme vêm aumentando as pesquisas sobre a Libras e os sinais produzidos por
ela, novas configurações têm surgido e sendo registradas. Ferreira Brito, pioneira no
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estudo da gramática da Libras, apresenta em 1995 um modelo com o registro de 46
configurações, o qual é ilustrado na figura 5.

Figura 5: Configurações de Mãos
Fonte: Brito (1995).

Atualmente, estão registradas 79 configurações de mãos pelo grupo de
pesquisa do INES – Instituto Nacional de Educação de Surdos. Vide imagem.

Figura 6: Configurações de mãos atuais.
Fonte: INES (Grupo de pesquisa)

Como podemos observar, o registro das Configurações de mãos têm
aumentado de forma gradativa.
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Durante a realização dos sinais a configuração pode se manter a mesma ou
ser alterada para completar seu sentido, como podemos observar nos exemplos que
se seguem.
Na figura 7, a palavra aposentado assumiu duas configurações de mãos
distintas para completar o sentido do sinal, enquanto que para o sinal falar apenas
uma configuração de mão foi necessária.
Aposentado

Falar

Figura 7: Exemplo de sinal com duas configurações e uma configuração.
Fonte: Elaboração própria.

Na figura 8, observamos que neste caso, em sinais que usaram ambas as
mãos, uma poderá assumir uma postura ativa enquanto a outra fica de apoio, sendo
passiva.
Caderno

Assinar

Figura 8: Exemplo de mão ativa e passiva.
Fonte: Elaboração própria

Ainda na figura 8, percebemos que tanto no sinal da palavra caderno quanto
da palavra assinar, a mão de cima se mostra ativa enquanto a mão de apoio se
apresenta de forma passiva.
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1.2.2 Locação (L)

Refere-se ao local onde está sendo produzido o sinal, seja em alguma parte
do corpo ou em algum espaço neutro.
Na figura 9 vemos exemplos de imagens que ilustram dois sinais. O sinal para
a palavra “onde” é produzido afastado do corpo, em um espaço neutro, enquanto o
sinal da palavra “amigo” é feito em contato com a região do peito.

Onde

Amigo

(espaço neutro)

(local: peito)

Figura 9: Exemplo de locação dos sinais.
Fonte: Elaboração própria.

No exemplo da figura 9, vimos que o parâmetro locação também é um fator
importante na fonologia dos sinais.

1.2.3 Movimento (M)

Esse é um parâmetro complexo, pois muitos são os movimentos produzidos
na Libras e uma sutil mudança em um deles pode mudar um sinal de substantivo
para verbo. Temos na Libras a presença de sinais feitos com movimentos, os quais
variam dependendo do significado da palavra, como também sinais que não
apresentam movimentação. Nesse sentido Brito (1990) apresenta um modelo sobre
Categorias do parâmetro movimento em Libras, especificando aspectos como tipo,
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direcionalidade, maneira e frequência que são determinantes para a compreensão
dos sinais, como podemos observar no quadro a seguir.
Quadro 1: Categorias do parâmetro movimento em Libras
Categorias do parâmetro movimento na língua de sinais brasileira (Ferreira-Brito,
1990)
Tipo

Contorno ou forma geométrica: retilíneo, helicoidal, circular, semicircular, sinuoso, angular,
pontual.
Interação: alternado, de aproximação, de separação, de inserção, cruzado.
Contato: de ligação, de agarrar, de deslizamento, de toque, de esfregar, de riscar, de
escovar ou de pincelar.
Torcedura do pulso: rotação, com refreamento.
Dobramento do pulso: para cima, para baixo.
Interno das mãos: abertura, fechamento, curvamento e dobramento (simultâneo/ gradativo).
Direcionalidade
Direcional
- Unidirecional: para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para dentro, para
fora, para o centro, para a lateral inferior esquerda, para a lateral inferior direita, para a
lateral superior esquerda, para a lateral superior direita, para específico ponto referencial.
- Bidirecional: para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, para dentro e para
fora, para laterais opostas – superior direita e inferior esquerda.
Não direcional
Maneira
Qualidade, tensão e velocidade
- contínuo
- de retenção
- refreado
Frequência
Repetição
- simples
- repetido

Fonte: Quadros; Karnopp ( 2004)
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Na figura 10, temos o exemplo de sinal que não apresenta movimento para
expressar uma ideia.
De pé

Figura 10: Sinal sem movimento
Fonte: Elaboração própria

Neste sinal (figura 10) tanto a mão de cima quanto a de baixo mostram-se
passivas.
Além desses três primeiros exemplos que acabamos de citar, também fazem
parte dos Parâmetros fonológicos da Libras a Orientação da palma da mão e as
Expressões não manuais, os quais veremos a seguir.

1.2.4 Orientação da mão (Or)
A orientação da palma da mão indica a direção dos sinais, podendo ser um
fator determinante para tornar opostos ou modificar o significado dos sinais. As
orientações podem ser para cima, para baixo, para a frente, para a direita ou
esquerda. Vejamos alguns exemplos em Libras ilustrados nas figuras 11, 12 e 13:
Eu

Você

Figura 11: Exemplos de sinais que opõem-se pela direção.
Fonte: Elaboração própria
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Na figura 12, temos os exemplos das palavras ir e vir, as quais também
modificam-se pela direção e pela orientação da mão que são assumidas durante a
realização dos sinais.
Ir

Vir

Figura 12: Ir e vir.
Fonte: Elaboração própria.

Na figura 13, a modificação de um sinal para outro é bem sutil, como
observamos a seguir:
Amarelo

Imagem

Figura 13: Amarelo e Imagem.
Fonte: Elaboração própria.

Nestes exemplos a direção e orientação da palma da mão, nas realizações
dos sinais foram fatores determinantes para que se fizessem sinais de significados
diferentes. De acordo com Quadros & Karopp (2004, p. 59), “a orientação é a
direção para a qual a palma da mão aponta na produção do sinal”.

1.2.5 Expressões não-manuais (ENM)
As expressões não manuais são aquelas feitas nas produções dos sinais, tais
como faciais e corporais produzidas no rosto, na cabeça e no tronco, as quais
podem indicar sentimentos, sentidos ou até mesmo uma neutralidade, funcionando
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como um traço diferenciador, quando ocorrem sinais com a mesma configuração e
locação. Elas podem tanto marcar construções sintáticas como diferenciar itens
lexicais. Na figura 14, observamos uma expressão marcada e outra neutra.
Triste

Exemplo

Figura 14: Sinais que opõem-se pela expressão não manual e movimento.
Fonte: Acessibilidade Brasil (2005).

No exemplo da figura 14, as expressões faciais foram determinantes para que
houvesse mudança nos significados dos sinais, além também do parâmetro
movimento, mantendo, no entanto as mesmas configurações de mãos e locação das
realizações dos sinais.
As expressões-não- manuais não se restringem às expressões faciais, assim
como podemos observar no quadro a seguir, no qual Brito e Langevin (1995),
descrevem seus fatores constituintes.
Quadro 2: Expressões não-manuais da Libras
Expressões não-manuais da língua de sinais brasileira (Ferreira Brito e Langevin, 1995)
Rosto
Parte superior
Sobrancelhas franzidas
Olhos arregalados
Lance de olhos
Sobrancelhas levantadas
Parte inferior
Bochechas infladas
Bochechas contraídas
Lábios contraídos e projetados e sobrancelhas franzidas
Correr da língua contra a parte inferior interna da bochecha
Apenas bochecha direita inflada
Contração do lábio superior
Franzir do nariz
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Cabeça
Balanceamento para frente e para trás (sim)
Balanceamento para os lados (não)
Inclinação para a frente
Inclinação para o lado
Inclinação para trás
Rosto e cabeça
Cabeça projetada para a frente, olhos levemente cerrados, sobrancelhas franzidas
Cabeça projetada para trás e olhos arregalados
Tronco
Para frente
Para trás
Balanceamento alternado dos ombros
Balanceamento simultâneo dos ombros
Balanceamento de um único ombro
Fonte: Brito & Langevin (1995).

Todos esses parâmetros fazem parte de estudos fonológicos, os quais se
preocupam em entender a função que cumprem na língua de sinais como também o
que vem a diferir significados na mesma.

1.3 Morfologia da Língua Brasileira de Sinais
De acordo com Quadros e Karnopp (2004, p.19), morfologia é “o estudo da
estrutura interna das palavras, ou seja, da combinação entre os elementos que
formam as palavras quanto à categoria de número, gênero, tempo e pessoa”.
Envolve analisar a origem das palavras e verificar os elementos motivadores de
suas criações, de modo a tentar explicá-las. Existem no entanto algumas restrições
morfológicas, não sendo possível a criação de palavras aleatórias que não se
adequem a um princípio básico.
Na Língua Brasileira de Sinais a morfologia é responsável por estudar a
estrutura interna dos sinais e as regras determinantes para sua formação.
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1.4 Sintaxe da Língua Brasileira de Sinais
Estuda as unidades significativas da frase, sua estrutura interna e as
restrições aplicadas às sentenças de uma língua quanto à sua organização,
revelando se ela é gramatical ou agramatical.
A língua portuguesa é uma língua de base sujeito-predicado, suas sentenças
têm como ordem predominante o sujeito (S), verbo (V) e objeto (O), enquanto que
na Libras há múltiplas possibilidades devido a mesma ser flexível quanto a ordem de
suas frases. No entanto, “parece haver uma ordenação mais básica que as demais,
ou seja, a ordem Sujeito-Verbo-Objeto” (Quadros; Karnopp, 2004, p.139).
Como podemos observar nas frases a seguir:
1. Exemplo em língua portuguesa:
O ladrão roubou o motorista. (S V O)
Nessa frase a ordem sujeito-predicado determina o praticante da ação, que
no caso é o ladrão, deixando claro quem é o sujeito.
2. Exemplos em Libras:
El@ gosta chocolate (SVO)

Figura 15: SVO em Libras.
Fonte: Elaboração própria.

O exemplo ilustrado na figura 15, de sujeito, verbo e objeto é considerado
gramatical e esse tipo de construção comum. Foi usado o sinal @ na palavra El@,
pois na Libras ele pode tanto representar o sexo feminino quanto o masculino.
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Na figura 16, temos um exemplo de uma frase na ordem objeto, sujeito e
verbo.
Chocolate El@ gosta (OSV)

Figura 16: OSV em Libras.
Fonte: Elaboração própria.

Na figura 17, exemplo de frase na ordem sujeito, objeto e verbo.
El@ chocolate gosta (SOV)

Figura 17: SOV em Libras.
Fonte: Elaboração própria.

De acordo com Quadros & Karnopp (2004, p. 140) “as ordens OSV e SOV
ocorrem somente quando há alguma coisa a mais na sentença, como a
concordância e as marcas não-manuais”. Sendo mais comum então a ordem sujeito,
verbo, objeto.

1.5 Léxico da Língua Brasileira de Sinais
Entende-se por léxico o conjunto de palavras existentes em uma determinada
língua, seja ela de modalidade oral-auditiva ou visual-espacial.
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Na Libras, o aumento de vocábulos têm sido constante, vêm ocorrendo em
função das necessidades comunicativas surgidas em diferentes contextos, as quais
têm sido evidenciadas com a entrada dos surdos em diversos espaços educacionais
e laborais, cuja falta é o elemento motivador para criação de novos sinais.
Prova disso são os novos glossários que têm surgido em áreas mais
específicas, como científica, linguística, técnicas, resultado da inserção de alunos e
pesquisadores surdos nos espaços acadêmicos. O primeiro curso de Letras Libras
ofertado pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC em 2006 é uma
prova concreta disso. Quando passa a receber alunos e professores surdos, isso
contribui para o aumento do léxico na língua brasileira de sinais porque em função
de seu curso dá origem a muitos sinais que rapidamente foram lançados ao uso,
sendo bem aceitos nacionalmente a ponto de virarem uma forma padrão.
Na figura 18, a palavra fonologia na Libras era feita de forma soletrada
através de uso do alfabeto manual que a soletrava de acordo com a escrita da
língua portuguesa, mas a partir da criação do sinal para representar fonologia, a
datilologia dá lugar a uma própria forma de sinalização na Libras.
Fonologia

Figura 18: Sinal de fonologia.
Fonte: Elaboração própria.

Esse sinal foi criado com a necessidade de vocábulo correspondente ao curso
de Letras-Libras que começou no Brasil no ano de 2006. Com a criação deste curso,
o léxico correspondente a área de Letras teve um aumento considerável.
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2 PERSPECTIVAS HISTÓRICAS DA LÍNGUA DE SINAIS NO MUNDO E DA
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS
Na parte anterior vimos os aspectos linguísticos das línguas de sinais e mais
especificamente da Língua Brasileira de Sinais. Nesta parte, apresentamos breves
históricos das línguas de sinais em uma perspectiva mundial, bem como o início da
Língua Brasileira de Sinais-Libras no Brasil e nas cidades do Rio de Janeiro e
Macaé, de modo a entender seu processo histórico e sua aceitação social,
educacional e linguística .

2.1 Breve histórico do trabalho com surdos e das línguas de sinais
Falar sobre a origem da língua de sinais é também falar das primeiras
práticas

educacionais

aplicadas

às

pessoas

surdas,

que

auxiliaram

no

amadurecimento e estruturação das línguas de sinais mundialmente através do
aproveitamento dos sinais que eram produzidos naturalmente pelos surdos, através
de gestos muitas vezes considerados icônicos.
O relato que se tem dos primeiros educadores de surdos se baseiam em
criações de estratégias que objetivavam tirá-los da situação de marginalizados pela
sociedade, visto que por muito séculos foram tratados de forma depreciativa, quando
era comum considerar os surdos como seres incapazes, loucos, improdutivos, o que
influenciava diretamente em seus direitos civis como casar-se e herdar propriedade.
Na antiguidade, os mesmos foram percebidos como pessoas enfeitiçadas,
castigadas pelos deuses e por isso muitos foram sacrificados ou abandonados, o
que contribuiu para a anulação de suas línguas, culturas, suas formas de
comunicação e o mais sério, crenças em suas capacidades intelectuais. Exemplo
disso é que os gregos e romanos não consideravam a pessoa surda como um ser
humano, como podemos observar no relato a seguir:
Para os gregos e romanos, em linhas gerais, o Surdo não era
considerado humano, pois a fala era resultado do pensamento. Logo,
quem não pensava não era humano. Não tinham direito a
testamentos, à escolarização e a frequentar os mesmos lugares que
ouvintes. Até o século XII, os Surdos eram privados até mesmo de se
casarem. (HONORA; FRIZANCO, 2009, p.19)
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A partir do século XVI, começa a haver um novo rumo e surgem aqueles que
começam a ver os surdos como pessoas educáveis, até mesmo porque muitos deles
pertenciam a famílias de nobres e precisavam exercer sua cidadania casando-se ou
administrando a herança recebida para dar continuidade aos seus bens. Era comum
casamento entre pessoas da mesma família para a manutenção da herança. Sobre
este fato:
Nos castelos, os nobres, para não dividir suas heranças com outras
famílias, acabavam casando-se entre si, o que gerava grande
número de surdos entre eles. (HONORA; FRIZANCO, 2009, p.19)

Na Espanha, temos o exemplo do monge beneditino Pedro Ponce de Leon,
o qual, ensinou surdos filhos de pessoas nobres a:
falar grego, latim e italiano, além de ensinar-lhes conceitos de física e
astronomia. Ponce de Leon desenvolveu uma metodologia de
educação de surdos que incluía datilologia (representação manual
das letras do alfabeto), escrita e oralização e criou uma escola de
professores de surdos (GOLDFELD, 1997, p. 25).

Leon se dedicou ao ensino da fala, leitura e escrita para surdos. Segundo
Honora & Frizanco (2009, p.20), “foi tutor de muitos surdos e foi dado a ele o mérito
de provar que a pessoa surda era capaz”, desenvolvendo seu trabalho em um
mosteiro de ordem beneditina.
De acordo com Goldfeld (1997), publicações visando registrar a língua de
sinais para que pudessem ser feitos trabalhos com surdos começaram a surgir, tais
como o livro de Juan Martin Pablo Bonet, em 1620, intitulado Reduccion de las letras
y artes para enseñar a hablar a los mudos, o qual foi baseado no alfabeto manual de
Ponce de Leon. Nos anos de 1644 e 1648 foram publicados em inglês duas obras
sobre a língua de sinais de J. Bulwer. A primeira, Chirologia, considerava que a
língua de sinais era universal e icônica. A segunda, Philocopus, retratava que assim
como a língua oral a língua de sinais também pudesse expressar os mesmos
conceitos.
Ainda segundo Goldfeld (1997), houve na França uma figura importante na
educação de surdos, o Abade Charles Michel de L’Epée, que a partir de 1750, após
ter tido contato com pessoas surdas, acabou tendo o interesse em aprender com
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eles a se comunicar em língua de sinais, o que contribuiu para que posteriormente
viesse a desenvolver os “sinais metódicos”, uma mistura da gramática sinalizada
francesa com a língua de sinais. A partir de então, dá-se início no processo de
escolarização de pessoas surdas, usando sua própria casa como escola, recebendo
alunos de diversas classes sociais, aumentando gradativamente o número de
discentes surdos atendidos em sua escola que teve como característica ser pública
e gratuita.
L’Epée foi considerado o pai dos surdos, por se preocupar tanto com a
educação dos surdos como também o seu acesso, pois trabalhava de forma
filantrópica, atendendo também surdos que não tivessem condições financeiras,
além de defender o uso da língua de sinais como primordial para se estabelecer
comunicação com estes, tratando a língua de sinais como língua.
Goldfeld (1997) nos esclarece que ainda nesse período, na Alemanha,
através de Samuel Heinick, dá-se início à educação de pessoas surdas em 1750
através do método oral, sem o uso da língua de sinais, acreditando-se ser esse o
modo ideal de serem integrados à sociedade a qual pertenciam, vindo a fundar uma
escola pública com esta metodologia.
Com o surgimento de escolas voltadas para o público surdo, o que antes era
visto como impossível, passa a ser plenamente capaz de ser realizado, dando novos
rumos e possibilidades a essas pessoas que por um longo período da história foram
marginalizadas pela sua condição de surdez. De acordo com Sacks (1989):
Esse período que agora parece uma espécie de época áurea na
história dos surdos testemunhou a rápida criação de escolas para
surdos, de um modo geral dirigidos por professores surdos, em todo
o mundo civilizado, a saída dos surdos da negligência e da
obscuridade, sua emancipação e cidadania, a rápida conquista de
posições de eminência e responsabilidade – escritores surdos,
engenheiros surdos, filósofos surdos, intelectuais surdos, antes
inconcebíveis, tornaram-se subitamente possíveis (SACKS, 1989, p.
37).

Como podemos observar, surgem práticas distintas, uma através do uso da
língua de sinais e outra pela estimulação da língua oral que deram rumos
diferenciados à educação de surdos ao longo da história, influenciando outros
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países que começaram a pensar na possibilidade e concretização de ensino a estes
educandos.
Exemplo disso, Goldfeld (1997) nos esclarece que, ao interessar-se em iniciar
um trabalho de escolarização de surdos nos Estados Unidos da América- E.U.A.,
Thomas Gallaudet, professor americano, no ano de 1815 foi em busca de
metodologias que pudessem ser implementadas por ele. Sabendo da existência do
método desenvolvido na Inglaterra de oralização, procurou a família Braidwood, não
obtendo muito sucesso.
Foi então que decidiu viajar para Paris, em busca do trabalho desenvolvido
por L’Epée. Lá conhece o método manual e em parceria de Laurent Clerc, aluno da
instituição criada por L’Epée, o Instituto Nacional de Surdos-Mudos de Paris, retorna
com ele aos E.U.A. dando início a primeira escola pública para surdos neste país. A
origem da língua de sinais americana se dá através da língua de sinais francesa
que, “utilizava como forma de comunicação em salas de aula e conversas extraclasse um tipo de francês sinalizado, ou seja, a união do léxico da língua de sinais
francesa, adaptado para o inglês” (GOLDFELD, 1997, p.27) que aos poucos foi se
estruturando até tornar-se a Língua Americana de Sinais – ASL.
No ano de 1864, foi fundada a Universidade Gallaudet, em Whashington E.U.A. sendo fundada para atender o público surdo, a qual existe até os dias de
hoje, pessoas ouvintes que saibam se comunicar em ASL também podem ingressar
atualmente.
Apesar da grande influência da metodologia manual desenvolvida pelo
Instituto Nacional de Surdos-Mudos de Paris que foi levada para diversos países, no
intuito de difundir a educação de surdos, através do uso da língua de sinais, com o
advento da tecnologia ligadas à audição e aos avanços proporcionados por ela, a
educação de surdos passa a tomar um novo rumo, pois o método oral passa a
ganhar destaque e a ser desejado no processo de reabilitação da pessoa surda à
sociedade ouvinte, fazendo com que a língua de sinais passa-se a ser vista como
algo prejudicial à prática do aprendizado da língua oral. Neste momento, o desejo de
tornar o surdo uma pessoa ouvinte começou a ter força, ganhando muitos adeptos.
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Dentre os que apoiavam a metodologia oralista na educação dos surdos, uma
figura famosa destaca-se, Alexander Graham Bel (1847-1922), o inventor do
telefone, grande defensor do oralismo, foi um dos militantes dessa causa, o qual:

era filho de surda e casado com Mabel, que perdera a audição
quando jovem. Oralizada, ela não gostava de estar na presença dos
Surdos. Para ele, a surdez era um desvio. Os surdos deveriam se
passar por ouvintes encaixados num mundo ouvinte e um aluno ter
como professor um instrutor Surdo só serviria como empecilho para
sua integração com a comunidade ouvinte. Bell acreditava que os
Surdos deveriam estudar junto com os ouvintes, não como direito,
mas para evitar que se unissem, que se casassem e criassem
congregações. (...) Criou o telefone em 1876 tentando criar um
acessório para Surdos. (HONORA; FRIZANCO, 2009, p.24)

No ano de 1880, ocorre em Milão, o Congresso Internacional de Educadores
de Surdos, o qual promoveu uma votação para decidir qual seria a filosofia
educacional a ser utilizada na educação destes. Devido a grande influência do
oralismo promovido por Graham Bell, o mesmo é escolhido como metodologia a ser
aplicada nos estabelecimentos oficiais de ensino.
A educação de surdos passa por uma reviravolta então, pois a partir deste
momento

“acreditava-se que o surdo poderia se desenvolver como os ouvintes

aprendendo a língua oral” e “o aprendizado dessa língua passa a ser o grande
objetivo dos educadores de surdos” (Golfeld, 1997, p. 28). Os professores que
adotaram o ensino baseado no oralismo passaram a trabalhar como terapeutas da
fala, oferecendo treinamento oral a seus alunos.
Apesar da língua de sinais não ser mais aconselhada nos estabelecimentos
oficiais de ensino, após essa decisão do Congresso de Milão, a mesma não deixou
de existir, visto a resistência dos próprios surdos de continuar usando-as quando
estavam entre si interagindo.
Visto o não sucesso desta prática para todos os casos de pessoas surdas,
aos poucos os trabalhos usando língua de sinais vão sendo retomados.
As línguas de sinais por muito tempo foram vistas como linguagem, mesmo
sendo utilizadas para a comunicação com os surdos, pois não havia o
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reconhecimento de que eram uma língua natural, assim como a língua oral. Essa
crença perpassou por vários países, até que na década de 50 (século XX), o
linguista William Stokoe (1919-2000) ao trabalhar na Universidade Gallaudet
University localizada nos Estados Unidos, teve seu primeiro contato com alunos
surdos e durante suas experiências e necessidade de comunicação com esses
alunos,

foi

percebendo

que

o

que

os

surdos

sinalizavam

expressavam

peculiaridades e características também pertencentes às línguas orais. Foi com
Stokoe que começa a haver o reconhecimento linguístico da mesma, como língua
natural que expressavam os mesmos conceitos da língua oral, só sendo de
modalidades diferenciadas, pois de acordo com Viotti (2008):
Em 1955, ele se tornou professor do Departamento de Inglês do
Gallaudet College, hoje conhecida como Gallaudet University.
Nessa época, ele não sabia nada de ASL. Ele teve que aprender
alguns sinais, que ele usava ao mesmo tempo em que dava suas
aulas em inglês, como a maioria dos outros professores. Nessa
época, nem na Gallaudet havia aulas de ASL, pelo simples fato de
que ninguém, nem mesmo os surdos consideravam a sinalização
como parte de uma língua autônoma. Stokoe não demorou a
perceber que existia uma diferença entre a sinalização que ocorria
quando um surdo se comunicava com outro, e a que ele usava
como acompanhamento de palavras em inglês, durante suas aulas.
A partir daí, ele começou a observar cuidadosamente a sinalização
usada pelos surdos e demonstrou que aquela sinalização era uma
língua autônoma, que seguia uma gramática própria (VIOTTI, 2008,
p.13).

O contato de Stokoe com os alunos surdos foi primordial para o status
linguístico da língua de sinais como língua. Foi com Stokoe que os três primeiros
parâmetros fonológicos da língua de sinais foram propostos, são eles: as
Configurações de mãos, Locação e Movimento.
Outras metodologias surgiram, mesclando a língua oral com a língua de sinais
e também outras possibilidades de se alcançar a comunicação com surdos, como
exemplo, temos a Abordagem total, a qual utilizava a língua de sinais com língua
oral, com leitura labial, treinamento auditivo e alfabeto manual. A Comunicação Total
(1968) surge como uma nova roupagem da Abordagem total, objetivando “todas as
formas de comunicação possíveis na educação dos surdos, por acreditar que a
comunicação e não a língua deve ser privilegiada” (GOLDFELD, 1997, p. 29).
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A proposta em vigor, na educação dos alunos surdos, implementada por
muitos países é a do bilinguismo, o qual “tem como pressuposto básico que o surdo
deve ser bilíngue, ou seja, deve adquirir como língua materna a língua de sinais, que
é considerada a língua natural dos surdos e, como segunda língua a língua oficial de
seu país” (Goldfeld, 1997, p. 38).
Este conceito percebe a língua de sinais como língua que deve ser valorizada
e usada em momentos alternados à língua oral na modalidade escrita, por ser de
modalidade diferente, visual-espacial, respeitando a forma visual de os surdos
perceberem o mundo e as coisas ao seu redor.
Como podemos observar, as línguas de sinais passaram por um longo
processo em cada um dos países que começaram a adotá-las na educação de
pessoas surdas, passando de recomendada a desaconselhável, voltando a ser
aceita como uma possibilidade de comunicação, vindo a ganhar o status de língua a
partir de estudos desenvolvidos pelo linguista William Stokoe ao perceber que os
surdos usavam uma língua e não um código para conversarem entre si. Na
educação de surdos o bilinguismo é a prática educacional mais adotada por
respeitar tanto a língua natural do surdo como também a língua do país ao qual está
inserido em sua modalidade escrita e a prática da oralização fica como uma opção
geralmente ofertada em processos de reabilitação realizados por profissionais
fonoaudiólogos e não mais professores.

2.2 Perspectiva histórica da Língua Brasileira de Sinais no Brasil e cidade do
Rio de Janeiro/RJ
No Brasil, no estado e na cidade do Rio de Janeiro, o registro que se tem da
origem da língua de sinais, advém do trabalho que foi iniciado pelo atual Instituto
Nacional de Educação de Surdos - INES, localizado atualmente no bairro de
Laranjeiras, através de um professor surdo francês conhecido como E. Huet, quando
na época o Brasil era um império. Huet trouxe sua experiência como educador de
pessoas surdas, aprendida no Instituto Nacional de Jovens Surdos de Paris,
instituição essa renomada e responsável por ter formado um grande número de
professores surdos que levaram sua experiência a diversos países no mundo. No
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Brasil, por volta de 1855, Huet procurou o imperador D. Pedro II apresentando-lhe
um relatório escrito em língua francesa da intenção de criar um estabelecimento de
ensino para pessoas surdas no Brasil. Sobre este fato, Rocha (2008) nos relata que:
No relatório entregue ao imperador, Huet apresentou duas propostas
para que o governo ajudasse na criação do colégio, já que, segundo
ele, a maioria dos surdos pertencia a famílias pobres e, portanto,
sem condições de arcar com as despesas relativas à educação. Em
uma, o colégio seria de propriedade livre (particular), com uma
concessão de bolsas e alguma subvenção por parte do Império; em
outra, as despesas totais seriam assumidas pelo Império (pública).
Caberia ao imperador a decisão (ROCHA, 2008, p. 28)

A princípio o trabalho com surdos deu-se no início de 1856, no modelo
privado de Educação, no colégio de M. de Vassimon, recebendo ajuda financeira
para manter-se, mas seu espaço não era apropriado e era necessário uma sede
adequada para o instituto funcionar, daí a insistência de E.Huet pelo apoio do
imperador Pedro II, referente às despesas, para a efetivação do trabalho a ser
desenvolvido.
Em 26 de setembro de 1857, com a criação da Lei Nº 939, que definia as
despesas e receita do Império para custeios, o então Imperial Instituto dos SurdosMudos, passou a receber legalmente apoio financeiro do Império. A data da Lei, 26
de setembro de 1857, ficou como data de comemoração de aniversário do instituto,
que encontra-se em funcionamento até os dias de hoje, sendo também escolhida
para celebrar o dia nacional dos Surdos. Atualmente o instituto chama-se Instituto
Nacional de Educação de Surdos – INES.
Huet, em seu trabalho com educandos surdos foi o responsável pela
educação de meninos e meninas surdas, em idade entre sete e dezesseis anos. A
proposta do programa de ensino das disciplinas, eram “Língua portuguesa,
Aritmética, Geografia e História do Brasil, Escrituração Mercantil, Linguagem
Articulada aos que tivessem aptidão e Doutrina Cristã” (Rocha, 2008, p. 30).
Ficou a frente da direção do Instituto por alguns anos, sendo o fundador e
precursor da Educação de pessoas surdas no Brasil. No início e por um bom tempo,
o Instituto recebeu alunos de várias cidades do Rio de Janeiro e também de outros
Estados do Brasil, funcionando em formato de internato a princípio, o que contribuiu
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para que a língua de sinais trabalhada no Instituto pudesse ser amadurecida
enquanto língua, com a incorporação de novos vocábulos que foram sendo criados
de acordo com a necessidade de comunicação, posteriormente, conforme os alunos
iam voltando para suas respectivas cidades e estados, acabavam por auxiliar na
disseminação da língua pelo Brasil.
De início eles tiveram contato com a Língua de Sinais Francesa, que era a
língua usada pelo professor Huet - que permaneceu a frente do Instituto até
dezembro de 1861, mas como já tinham sua forma de sinalizar, acabou havendo a
influência de uma língua sobre a outra até vir a se estruturar e padronizar ao longo
dos anos no que hoje chamamos de Língua Brasileira de Sinais – Libras.
Com a saída de E. Huet, outros assumiram a gestão do instituto, inicialmente
não se obtendo muito êxito, até assumir Tobias Leite, cujo ofício será destacado
neste trabalho pela iniciativa de se traduzir livros franceses que eram usados no
Instituto de Surdos de Paris para auxiliar na educação de surdos brasileiros. Foi
Tobias quem se preocupou em criar materiais que pudessem ser distribuídos
nacionalmente, devido o Instituto Nacional de Surdos-Mudos não dar conta de
atender a todos os educandos surdos brasileiros, como podemos observar nesse
trecho:
Outra iniciativa importante do diretor foi fazer a tradução de livros
franceses utilizados no Instituto de Paris, principalmente os do
professor Valade-Gabe. Em 1871, a tradução para a língua portuguesa
de Gabel, Methode pour Enseigner aux Surds-Muets, foi publicada. Na
época, 500 exemplares foram enviados às províncias de Minas Gerais,
São Paulo, Paraná e Goiás, a fim de suprir as necessidades de
professores primários que eventualmente pudessem trabalhar com
alunos surdos. O Instituto no Rio de Janeiro, recebia surdos de outras
províncias, no entanto, sua estrutura não comportava atender ao
grande número de surdos existentes no Brasil (ROCHA, 2008, p.41).

Sua proposta não foi tão bem aceita pelas províncias como previsto e por
não terem demonstrado muito interesse de desenvolver um trabalho com surdos, se
limitou a ofertar ensino aos que pudessem frequentar o Instituto.
Durante o processo de escolarização de pessoas surdas, muitos materiais em
Língua de Sinais Francesa foram usados. Flausino da Gama, ex-aluno do INES,
publica em 1875 um livro em língua de sinais, através de desenhos que retratavam

44

os sinais usados na época chamado de “Iconographia dos Signaes dos SurdosMudos”. Flausino realizou esta obra baseada então na publicação do surdo francês
Pierre Pélissiere. Nesta obra além dos sinais reproduzidos, havia legenda na língua
portuguesa dos mesmos. Sobre este fato:
É importante destacar que a obra de Flausino constitui-se
basicamente de estampas, compostas por imagens referentes aos
sinais que foram escolhidos para compor o léxico e, também pelos
verbetes em Língua portuguesa correspondente ao significado
desses mesmos sinais. (SOFIATO, 2011, p. 56)

Com a produção de materiais desenvolvidos pelo Instituto, somado ao retorno
dos alunos surdos às suas casas durante as férias escolares e após concluírem
seus estudos, aquilo que vinha ganhando forma enquanto língua brasileira de sinais
passa a ser disseminado pelos mesmos, que ao conhecerem outros surdos,
auxiliaram na substituição de sinais caseiros ou gestos pela língua que aprendera
durante suas permanências na escola.
Já no século XX outros espaços escolares começaram a surgir visando
educar pessoas surdas, sendo o Instituto Nacional de Educação de Surdos- INES, o
mais famoso, por ter sido pioneiro e por continuar seus trabalhos até os dias de hoje.
Como foi visto anteriormente, sobre o Congresso de Milão, o INES também
recebeu influência do mesmo, só que mais tardiamente, decidindo por adotar o
método oral a partir de 1911, sendo adotado e apoiado na gestão de Ana Rímoli de
Faria Dória, a qual passou a publicar materiais de sua autoria sobre a prática da
oralização, tais como Ensino Oro-áudio-visual para os deficientes da audição;
Compêndio de educação da criança surda-muda, entre outros. Estas produções
eram voltadas especificamente para professores saberem como se portar ao lidar
com educandos surdos, devendo estes serem treinados para estimular e
desenvolver o aprendizado da fala e da língua oral portuguesa nos alunos surdos. E,
então a responsabilidade por tratar de questões fonoaudiológicas, passa a ser
também do professor, sendo exigido dele nem tanto o ensino da matéria, das
disciplinas, mas o ensino do modo ideal dos surdos falarem, assim como os ouvintes
também falam, através da crença de que se instigados obteriam uma boa fala e uma
boa impostação e colocação da voz.
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Os surdos percebem a imposição da língua oral como ouvicentrismo. No qual
a língua de sinais é rejeitada em prol do estímulo da língua oral. Nessa perspectiva,
os ouvintes passam a ser considerados como:

(...) ouvintes exterminadores que tentam acabar com a língua de
sinais e com todos os tipos de manifestações culturais advindas de
grupos surdos. Ao longo da história, sempre tivemos tais
experiências (os movimentos pelo oralismo, os programas de
educação com base na língua falada, os avanços da medicina tais
como os atuais implantes cocleares) (QUADROS; PERLIN, 2006,
p.173)

O preconceito manifestado através do “ouvicentrismo” esteve e em alguns
casos continua presente nos dias de hoje e costuma considerar a língua de sinais
como prejudicial ao ensino da oralização, preocupando-se, mais com a comunicação
do surdo com o ouvinte do que do ouvinte com o surdo, privilegiando nessa ação a
comunicação, mesmo que deturpada e em detrimento de uma língua própria ao
surdo - a dos sinais, que sob esse ponto de vista é tida como inadequada.
A prática do oralismo pelo professor perdurou por muito tempo, como sendo a
principal atividade desse seu ofício. Hoje em dia a prática da oralidade é feita por
profissionais fonoaudiólogos.
O Brasil também recebeu influência da Comunicação total (diversas formas
de se comunicar com o surdo) como mais uma metodologia.
E, através de pesquisas realizadas inicialmente na Suécia e Inglaterra,
começa-se a perceber que a língua de sinais e a oral poderiam ser usadas em
momentos alternados, dando início a uma nova possibilidade na educação de
surdos, a do bilinguismo.
No Brasil, o bilinguismo na educação de surdos foi apoiado pela linguista
Lucinda Ferreira Brito, a qual desenvolveu diversas pesquisas sobre a Libras,
reforçando também que a mesma é uma língua, devido a todos os componentes
peculiares a ela como semântica, estrutura gramatical e que portanto deve ser
respeitada e aceita como tal, desmistificando a então ideia de que se comunicar com
as mãos seria uma linguagem.
A língua de sinais no Brasil, primeiro ficou conhecida como LSCB (Língua de
Sinais dos Centros Urbanos Brasileiros) vindo a mudar depois para a atual
nomenclatura criada pela própria comunidade surda a “Língua Brasileira de Sinais -
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Libras”. Além dessa, ainda há a utilizada pelos índios Urubu Kaapor no Maranhão, a
LSKB (Língua de Sinais Kaapor Brasileira).
Através da aprovação da Lei 10.436 de 24 de abril de 2002, a Libras ganhou
seu status como língua a ser aceita oficialmente no Brasil sob respaldos de que
tenha estrutura gramatical própria, com um sistema linguístico de transmissão de
ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.
E na parte educacional é recomendada através da meta 4.7 do Plano
Nacional de Educação, de Lei Nº 13.005 de 25 de junho de 2014, como primeira
língua da pessoa surda, a qual deverá aprender a língua portuguesa na modalidade
escrita como uma segunda língua. Sendo a proposta do Bilinguismo a que está em
vigor na educação de pessoas surdas. Nesta Lei (2014), de acordo com esta meta,
deve-se:
4.7) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de
Sinais - LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da
Língua Portuguesa como segunda língua, aos (às) alunos (as)
surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos,
em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos
do art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos
arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para
cegos e surdos-cegos.

O bilinguismo como teoria e sua aplicação na educação de Surdos será
retomado em outro momento deste trabalho.

2.3 Breve histórico do trabalho com Libras na cidade de Macaé
Macaé, cidade localizada no Norte do estado do Rio de Janeiro, tem no ano
de 2017, uma população estimada de 244.139 pessoas, de acordo com informações
obtidas no site do IBGE. Em seu último Censo, realizado em 2010, sobre a
quantidade da população, houve a constatação de 206.728 habitantes, tendo um
ganho significativo de pessoas que optaram por viver nessa cidade.
Considerada capital do petróleo no estado do Rio de Janeiro, através da Lei
Nº 6.081, de 21 de novembro de 2011, possui um importante papel na economia do
estado e do país, devido a seu PIB estar na frente de muitas cidades, de acordo
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com o último Censo, quando comparados com outros municípios do mesmo estado
(9º de 92º) e de outros estados (49º de 5.570º) em esfera nacional. Cidade-sede das
operações da Petrobras na Bacia de Campos, foi considerada como cidade, através
da Lei Provincial Nº 364, de 15 de abril de 1846, quando até então era conhecida
como Vila de Macaé.
O acesso atual a este município se dá através de rodovias, ferrovia e
aeroporto. Pelas Rodovias Estaduais Amaral Peixoto (RJ-106) e Christino José da
Silva Júnior (RJ-168) e pelo trecho da Rodovia Federal BR-101 que dá acesso a
cidade . Pela ferrovia que é usada para transporte de cargas, não sendo usada
como meio de transportes de passageiros, e, pelo aeroporto de Macaé, o qual opera
com voos privados e charter.
Nesta cidade, que teve como característica receber pessoas de tantas
localidades diferentes, atraídas pelas possibilidades de empregabilidade, como
também de estudos, por possuir uma cidade Universitária, com três instituições
públicas de Ensino Superior em funcionamento, como a UFF – Universidade Federal
Fluminense, UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro e FEMASS –
Faculdade Municipal de Macaé Professor Miguel Ângelo da Silva Santos, foi se
tornando tão populosa ao longo dos anos, devido ao processo de migração,
refletindo diretamente na concentração e intensificação da população na área
urbana, representando de acordo com o Censo de 2010, o percentual de 98,1% de
pessoas residentes nessa área. Sobre este fato:
O fluxo migratório que atingiu o município de Macaé foi avassalador.
O crescimento populacional do município, desde a década de 70,
cresceu na ordem de 315,8%. Em 2010, segundo dados do IBGE,
Macaé apresentava uma população de 206.728 habitantes,
representando 0,1% do total de habitantes do Brasil, 24,3% da
Região Norte Fluminense e 1,3% da população do Estado do Rio de
Janeiro. Deste total, no município, mais de 42% eram migrantes. O
Censo 2010 mostrou que 42,6% das pessoas residentes no
município não nasceram neste e também que 82,3% são naturais do
Estado do Rio de Janeiro (ANUÁRIO DE MACAÉ, 2012, p. 133).

Como podemos observar, houve um grande fluxo de pessoas que vieram a
residir em Macaé. Pensando naquelas com necessidades especiais, que
representam 1,6% do total da população residente migrante na região urbana,
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especificamente as com surdez, que será destacado pela motivação deste trabalho,
o qual de acordo com o quadro 3, representado abaixo, corresponde a um
percentual de 8,82% de pessoas do município, de acordo com pesquisa feita entre
os anos de 2006 e 2007, depreendemos que há um número significativo de pessoas
surdas nesta cidade.
Quadro 3: Pessoas com deficiência na cidade de Macaé
Total de
deficiência (%)

Total Geral 2006-2007

Total Geral 2001-2003

Fonte: Anuário de Macaé (2012).

Além desses números, há de ser considerado também a população com
deficiência já existente no município antes do processo migratório, que somados
devem dar um número ainda maior.
Na ação de resgatar sobre como iniciou o trabalho através da Língua
Brasileira de Sinais- Libras em Macaé, muitos caminhos apontaram para um mesmo
lugar, a Amada - Associação Macaense de Deficiente Auditivo, que exerceu e
exerce uma influência positiva no desenvolvimento da linguagem das pessoas
surdas do Município. Essa Instituição se caracteriza por ser sem fins lucrativos e foi
criada visando atender o público de pessoas surdas e deficientes auditivas da
cidade de Macaé.
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Em site hospedado na internet, a Amada, relata que um de seus objetivos é:
Promover o desenvolvimento da Pessoa Portadora com Deficiência
Auditiva, numa perspectiva sócio-interacionista, dentro da filosofia
bilíngue, onde a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) deve ser
adquirida como a primeira língua (materna, cultural dos surdos) e a
Língua Portuguesa (oral e escrita) será adquirida como segunda
língua (AMADA, retirado do site)

Essa associação foi fundada em 17 de outubro de 2001, tendo como
presidente Marilene de Miranda Fernandes, a qual teve como inspiração sua própria
história de vida, por ser mãe, sogra e avó de pessoas com surdez, como podemos
observar no trecho a seguir:
Que bom ter tido o Júnior em Macaé! Nossa pedra preciosa e que
aguçou em nós, pais, a vontade de ajudar esse município que tanto
amamos! Por isso, fundamos em 17 de outubro de 2001, a
Associação Macaense do Deficiente Auditivo – Amada, uma
associação filantrópica, sem fins lucrativos. Um lugar onde
pudéssemos atender nossos anseios e de várias famílias. Aos pais...
hoje posso afirmar que, vocês assim como eu, temos um lugar de
afago para compartilhar os nossos desafios que não são poucos...
Como fundadora da Amada, venho lutando para fortalecer os elos
com os profissionais de saúde auditiva, compreender e promover os
avanços científicos e tecnológicos deste campo, para apoiar cada
vez mais as pessoas com perda auditiva e suas famílias. Eu sou mãe
de Lafayette de Miranda Fernandes, que é deficiente auditivo (DA),
sou sogra de Isabel Cristina da Torre Fernandes, também DA e avó
de Felipe da Torre Fernandes, DA/Implantado. (FERNANDES, 2016,
p. 25)

A Amada foi criada na expectativa de inserir o surdo na sociedade, os
assessorando e os estimulando a serem ativos e autônomos socialmente. Daí ser
pensada inicialmente com vários tipos de atendimento, dentre eles: Fonoaudiologia,
Serviço Social, Reforço escolar, Psicologia, Atividades esportivas, Inclusão digital,
Curso de Libras, entre outras que foram sendo agregadas ao longo de sua
existência, como de Projetos voltados a capacitar o surdo para o mercado de
trabalho.
Com o apoio da prefeitura de Macaé, através de parceria com a Secretaria
Municipal de Educação, teve em seu espaço por alguns anos, o funcionamento do
Centro Educacional Municipal Professora Iracema Miranda durante o turno da
manhã, com a proposta de alfabetização

dos alunos com deficiência auditiva,
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visando os incluir na rede regular de ensino. Esse Centro foi criado através da Lei Nº
2.753 de 24 de abril de 2006, com subvenção da prefeitura de Macaé, como
podemos observar a seguir:
Art.1º Fica instituído o Centro Educacional Municipal Professora
Iracema Miranda, nas dependências da Associação Macaense do
Deficiente Auditivo, estabelecida na rua Barão de Mauá, nº 46, onde
serão ministradas aulas de Educação Especial para Deficientes
Auditivos;
Art. 2º A Unidade escolar de que trata o artigo anterior integrará a
Rede Municipal de Ensino de Macaé, ficando, portanto, vinculada à
Secretaria Municipal de Educação;
Art.4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à
conta orçamentária da Secretaria Municipal de Educação.

Esta Unidade Escolar funcionou no espaço da Amada desde sua criação, até
serem encerradas suas atividades como Centro Educacional quando os alunos
passaram a frequentar turmas de inclusão em escolas da rede municipal. Com esse
encaminhamento, houve a proposta de criação de Escolas Polos que pudessem
desenvolver um trabalho específico com alunos com deficiência auditiva e surdez,
com o apoio de profissionais especializados em Libras, sendo os alunos
direcionados para duas escolas especificamente, o Colégio Municipal Lions,
localizado no bairro da Glória, o qual atende alunos do 1º segmento do ensino
fundamental e para o Colégio Municipal Ancyra Gonçalves Pimentel, atendendo o 2º
Segmento do ensino fundamental e EJA, localizado no bairro Miramar, ambos na
área urbana da cidade.
Em 2012 a Amada firma junto à prefeitura o Convênio nº 01/2012 de
cooperação técnica e funcional para que continue desenvolvendo suas atividades na
área da Surdez com o apoio funcional da Secretaria Municipal de Educação.
Com a proposta da educação inclusiva no município de Macaé, houve em
2009 o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Macaé/RJ para o Magistério,
EDITAL 001/2009, no qual houve a previsão de cargos específicos para professores
A: Intérprete de Libras, Professor de Libras, bem como Braille e Atendimento a
Educação Especial, profissionais esses que começaram a atuar com os alunos que
deixavam de estudar em escolas de caráter de classes especiais para serem
inseridos em escolas regulares e assim fomentar a educação na perspectiva
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inclusiva na rede municipal de ensino de Macaé. Sobre este fato, Fernandes (2010)
nos relata que:
Implantada há três meses no Colégio Municipal Lions, no Bairro da
Glória em Macaé, a escola bilíngue da Secretaria Municipal de
Educação tem surpreendido pais, professores e educadores com
resultados positivos ao oferecer um espaço de referência em
aprendizado para alunos deficientes auditivos e ouvintes (não
deficientes), levando mais inclusão na rede e socializando a
comunidade escolar na Política Nacional de Educação Especial do
Ministério da Educação.
Nos últimos anos a secretaria de Educação ampliou a oferta de
ensino aos alunos especiais. Em 2009, foi realizado pela 1ª vez,
concurso público para professor de Libras, Braille, Intérprete e
Professor Especializado para atender nas salas multifuncionais,
suprindo as necessidades de acesso ao conhecimento,
disponibilizando o ensino de linguagens e de códigos específicos de
comunicação
e
sinalização.
Desde então, 21 alunos deficientes auditivos, que antes estudavam
no Centro Educacional Iracema Figueira Miranda, passaram a
receber aulas juntamente com ouvintes, em uma sala com dois
professores: ouvinte e libras (sigla de Língua Brasileira de Sinais).
A escola de horário integral Lions foi a primeira a adotar a proposta
na rede. Para isso, foi elaborado desde o ano passado um adequado
processo logístico e pedagógico para atender os alunos interessados
em fazer parte da ação da secretaria que tem adotado as
determinações do MEC. Segundo a orientadora pedagógica Ildete
Soares, também deficiente auditiva, “a proposta levada para a escola
tem como objetivo construir uma unidade de ensino bilíngue, onde a
educação possa ser levada em condições iguais e sem restrições,
procurando oferecer acima de tudo um novo modelo de educação
para Macaé”.

Tendo em vista esse ter sido o único e último concurso prevendo esses
professores especialistas, pois de 2010 à data atual, o número desses profissionais
não foram ampliados, ocorre de nem todos os alunos estarem contemplados com a
educação bilíngue em Libras/Língua portuguesa.
Os encaminhamentos às escolas-polo foram sendo dados, mas isso não
impediu que alunos com surdez e deficiência auditiva pudessem optar por outras
Unidades Escolares que não essas, como alguma que fosse próxima à sua
residência, por exemplo, ou então alguma da rede particular de ensino.
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A partir do início do ano letivo de 2017, o Colégio Municipal Lions deixa de se
caracterizar como escola Polo, passando o trabalho a ser desenvolvido no Colégio
Municipal Jofre Frossard, no bairro Aroeira, devido à sua localização ser mais
central, o que atenderia melhor aos alunos do 1º segmento. Noronha (2017) nos
relata que:
Um pequeno grupo de crianças começa a mudar o universo de uma
escola inteira. Transformada em novo polo para atender alunos com
deficiência auditiva, a Escola Municipal Jofre Frossard, na Aroeira,
tem orgulho de agora estar se transformando numa unidade bilíngue.
Os 298 alunos do 1° ao 5° ano e a equipe de funcionários vão
aprender Libras(...). Nas salas de aula e na entrada da escola,
cartazes com o alfabeto em libras dão as boas vindas neste início de
ano letivo.

As escolas municipais ao longo dos anos, foram tornando-se em
complemento à Amada mais um espaço em que a Libras pudesse ser amplamente
usada e divulgada na cidade de Macaé, município este que sofreu com um grande
processo migratório recebendo pessoas dos mais diversos locais, seja de dentro do
estado do Rio de Janeiro, como também de outros estados e países. Espaços
informais, também exerceram um papel importante na difusão da Libras, a exemplo
de Ministérios com Surdos que foram surgindo em igrejas católicas e evangélicas.
Cursos de Libras implementados pela Secretaria de Educação e por algumas
igrejas, contribuíram também para que mais pessoas tivessem acesso à Libras e
soubessem se comunicar com pessoas surdas.
De acordo com o Decreto Nº 5.626 de dezembro de 2005, cursos de
licenciatura estão obrigados a ofertar a disciplina de Libras para que futuros
professores tenham conhecimento da peculiaridade linguística da pessoa surda e
assim se sensibilizem para caso venham a atuar com discentes surdos. Em Macaé,
a disciplina é ofertada na Cidade Universitária, onde duas instituições públicas as
oferecem a seus graduandos, a UFRJ- Campus Macaé e a FEMASS- Faculdade
Miguel Ângelo da Silva Santos, como também na instituição privada FAFIMAFaculdade de Filosofia Ciências e Letras de Macaé.
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2.3.1 O pioneirismo da Associação Macaense de Deficientes Auditivos em
Macaé
Em relação ao pioneirismo da Associação Macaense de Deficientes AuditivosAmada, além da presidente fundadora da Associação, uma outra figura se destaca
neste trabalho, a instrutora surda de Libras Isabel Torre Fernandes, que ao se
mudar com seu marido, também surdo, da cidade do Rio de Janeiro para a cidade
de Macaé em 1997 percebe na cidade uma possibilidade de promover um espaço
em que a Libras pudesse ser usada e divulgada. Através de uma entrevista que foi
realizada com ela em Libras, nos foi relatado que ao chegar no município foi em
busca de pessoas surdas as quais pudessem interagir e se comunicar em sinais,
mas sua busca foi um pouco frustrante, visto no início não se deparar com nenhum
surdo, chegando a achar que não haviam outros surdos sinalizantes na cidade, foi
então que em contato com uma amiga surda, marcou um encontro com os surdos
que ela conhecia em uma praça localizada no centro. Chegando lá conhece um
grupo que até então não era de seu conhecimento, composto por surdos adultos que
se comunicavam através da língua oral, gestos e alguns poucos sinais que
conheciam e Isabel, vindo da cidade do Rio de Janeiro, acostumada a sinalizar tão
naturalmente viu que precisava fazer algo em prol dos demais surdos.

A partir

desse primeiro encontro, os encontros tornaram-se frequentes e a Libras começou
a ser difundida por ela, que tornou-se precursora na difusão da língua de sinais no
município. Percebendo essa grande movimentação, sua sogra e cunhada que é
fonoaudióloga, começaram a pensar na possibilidade de se abrir uma instituição em
que as pessoas surdas e com deficiência auditiva pudessem ter um local de
referência e acompanhamento na área e assim em outubro do ano de 2001 é criada
a Amada.
Isabel e seu esposo vão em busca de formação para atuarem na Associação
com seus demais pares surdos. Ela se forma em instrutora de Libras pela Feneis Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, tendo se capacitado
também com o surdo professor de Libras e ator Nelson Pimenta. Seu esposo se
especializa em informática e juntos passam a compor o quadro de profissionais da
Instituição.
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A Instituição passa a se consolidar atendendo pessoas com surdez de diversas
faixas etárias, trabalhando com duas opções de comunicação: a oral, através de
terapia fonoaudiológica e a sinalizada, através do contato com a Libras ensinada
pela instrutora surda. Ao perguntar sobre a aceitação da língua de sinais pelos
familiares, nos foi relatado que algumas famílias apresentam certa resistência na
aceitação da língua de sinais, por preferir que os surdos oralizem e entendendo que
a língua de sinais é a língua natural da pessoa surda é feito uma orientação em
equipe a estes familiares sobre as várias possibilidades de comunicação, sendo a de
sinais mais uma delas.
Começa a ser ofertado o curso de Libras para a comunidade surda, bem como
para seus familiares, recebendo uma demanda não só de Macaé como também de
municípios vizinhos, como Rio das Ostras, Conceição de Macabu, entre outros.
Vários eventos são realizados promovendo um espaço de interação da língua de
sinais passando a ser comum entre eles marcar encontros de Surdos em outros
espaços como praia, praças, festividades, competições esportivas, viagens em
grupo de modo a promover a manutenção da língua de forma natural.
Foi realizado também entrevista com a professora e pedagoga Juliana, também
surda, usuária tanto da língua oral como também de sinais que começou a atuar na
Amada dando reforço escolar e também aula de Libras. Ao perguntar sobre como
se deu o trabalho com língua de sinais no município, nos foi relatado que o mesmo
iniciou com a Amada, através do trabalho desenvolvido pela instrutora Isabel que
trouxe seu conhecimento da língua para ensinar os surdos, muitos dos quais não
tinham uma língua estruturada, se comunicando através de sinais caseiros e
apontamentos, muitos deles vivendo de forma isolada de seus pares surdos, até
mesmo por falta de conhecimento de seus familiares em relação a surdez. Quando
estudavam em escola regular era sem acompanhamento de profissional que
soubesse Libras e as aulas eram sempre ministradas pela língua oral do professor.
Na Associação, os materiais utilizados para o ensino da Libras eram baseados
no que eram usados por Instituições como INES - Instituto Nacional de Educação de
Surdos, FENEIS - Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos e
APADA - Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Audição, de modo a
tornar os sinais padronizados em Macaé em consonância aos que eram usados na
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cidade do Rio de Janeiro. E assim os surdos que só usavam gestos para se
comunicar passaram nesse contato a ter uma língua estruturada e desenvolvida,
sendo essa uma grande contribuição linguística aos surdos e deficientes auditivos
de Macaé.
A crise econômica que atingiu o país teve seus reflexos também na capital do
Petróleo, gerando muito desemprego e corte de verbas, fato esse que influenciou no
trabalho desenvolvido pela Amada, a qual atende atualmente com parte de sua
equipe realizando trabalho voluntário, a qual luta pelo não fechamento da instituição
e sua manutenção.
Finalizando, trazemos à luz um depoimento da presidente da Amada, como uma
homenagem pela criação da instituição, sobre o que a motivou a fundar a
Associação, suas palavras dizem: “Feliz daquele que descobre e luta por esta
causa! Quando nos é dado um desafio, nunca pergunte o porquê e sim para quê?”
(Fernandes, 2016, p. 26).
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3 OS PRESSUPOSTOS DA SOCIOLINGUÍSTICA
Nesta parte serão discutidos os pressupostos da sociolinguística, no qual
apresentamos e discutimos questões como: definição de sociolinguística e
preconceito linguístico. Ao falarmos de variação linguística e bilinguismo, trazemos
alguns exemplos que ocorrem com línguas orais, ilustrando também exemplos que
acontecem com a língua de sinais em geral e mais especificamente com a Língua
Brasileira de Sinais, fazendo uma breve antecipação do tema que será mais
aprofundado em outra parte deste trabalho.

3.1 O que é Sociolinguística
No século XX haviam duas correntes fortes na Linguística, o Estruturalismo
Saussureano e o Gerativismo Chomskyano.
Saussure, no início do século XX fazia distinção entre os fatos sincrônicos e
diacrônicos, procurando estudar seus elementos e como os mesmos se relacionam,
não levando em conta os fatores externos à língua, por considerar isto como algo
secundário. Para ele, deveria-se “isolar o estudo da língua de tudo que é exterior a
ela o que inclui os pontos de vista da história, da antropologia, da etnografia, da
sociologia e da psicologia, segundo seu modo de ver a linguística” (Chagas, 2002, p.
148).
Já Chomsky, com a ideia do Gerativismo, vê a língua como um processo
criativo de seus falantes e não como uma simples imitação daquilo que já se ouviu,
seguindo uma perspectiva de considerar algo interno ao falante.
Saussure e Chomsky acabaram por não considerar primordial analisar a
língua sobre o viés da sociedade e da sua história, pois “nem a visão estruturalista,
descendente de Saussure, nem a visão gerativista, iniciada por Chomsky,
pretendem relacionar a língua, suas variações e alterações com a heterogeneidade
da sociedade” (Chagas, 2002, p. 149).
Em contrapartida, surge uma nova abordagem para se estudar a linguística, a
sociolinguística.
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Sociolinguística é uma ramificação da linguística, a qual preocupa-se em
estudar a língua usada pelas comunidades de fala, considerando seus aspectos
linguísticos e sociais, para poder entender como a mesma se comporta. É uma área
que não se fecha em si mesmo, pois a conversa com outras áreas de conhecimento,
através de estudos de fenômenos que possam vir a influenciar nas línguas em
estudo, a torna interdisciplinar. Uma das preocupações da sociolinguística é
investigar a variação linguística, algo comum nas línguas naturais humanas,
desvendando seus motivadores estruturais e sociais.
Esse campo de estudo tem como precursor o pesquisador William Labov, que
fundou a teoria Sociolinguística variacionista, propondo uma forma diferenciada de
se analisar a estrutura da língua e também os fenômenos de variação e mudança
linguística que ocorrem com ela. Para Labov, os falantes da língua não apresentam
uma unidade homogênea, mas sim heterogênea. De acordo com ele não tem como
estudar a língua sem considerar o componente social, pois ele a estuda em seu
contexto social levando em conta os aspectos sociais e históricos que Saussure e
Chomsky passaram a manter fora da análise da língua.
Para ele, variação faz parte de toda língua, sendo um elemento contribuidor
para uma posterior mudança. A mudança não ocorre imediatamente, mas
gradativamente vem passando pelo processo transitório de uma variação. Em uma
entrevista com Labov (2007), quando perguntado sobre qual seria seu objeto de
estudo, responde que é:
a língua , o instrumento que as pessoas usam para se comunicar
com os outros na vida cotidiana. Esse é o objeto que é o alvo do
trabalho em Variação Linguística. Existem outros ramos da
Sociolinguística que estão preocupados primordialmente com
questões sociais: o planejamento linguístico, a escolha pela
ortografia oficial e outros que se preocupam com as consequências
das ações de fala. Todas essas são importantes áreas de estudo,
mas eu sempre tentei abordar as grandes questões da Linguística,
como determinar a estrutura da linguagem – suas formas e
organizações subjacentes – e conhecer o mecanismo e as causas da
mudança linguística. Os estudos da linguagem usada no dia-a-dia
provaram ser bastante úteis para alcançar esses objetivos (LABOV,
2007, p. 02)

Além da variação, também é de interesse de Labov, de acordo com Mollica
(2004) estudar sobre o “contato entre as línguas, questões relativas ao surgimento e
extinção linguística, multilinguismo, variação e mudança” (MOLLICA, 2004, p. 10).
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Os estudos sociolinguísticos ao levar em conta a linguagem em uso na
sociedade, compreende melhor o que levou a uma determinada variação a ocorrer.
Dentro da variação, têm as variantes que são “as diversas formas alternativas
que configuram um fenômeno variável” (MOLLICA, 2004, p. 11). As variantes
encontram-se presentes em todas as línguas naturais, faz parte da dinamicidade da
língua. Os termos sobre variação linguística são muito próximos, Coelho et al. (2015)
nos esclarece sobre cada uma de suas especificidades, como podemos observar a
seguir:
Variável: O lugar na gramática em que localizamos variação;
Variantes: As formas individuais que “disputam” pela expressão da
variável; Variedade: A fala característica de determinado grupo;
Variação: Duas formas podem ocorrer no mesmo contexto com o
mesmo valor referencial/representacional (COELHO, 2015, p. 14-17).

Como exemplo, podemos citar: variável de gênero/sexo, variável de
escolaridade, variável fonológica, variável morfossintática, variável semântica,
variável discursiva sendo várias as suas possibilidades.
Quando iniciou suas pesquisas em Sociolinguística, Labov pesquisou as
variações fonológicas existentes na língua inglesa. Seu trabalho veio a romper com
os pensamentos de Saussure e Chomsky, que tratavam a língua como um sistema
homogêneo. Para tratar as informações obtidas em suas pesquisas, utilizou-se do
instrumento de análise de base quantitativa. Essa justifica-se, pois:
A realização de análises quantitativas possibilita o estudo da
variação linguística, permitindo ao pesquisador apreender sua
sistematicidade, seu encaixamento linguístico e social e sua eventual
relação com a mudança linguística. (...) Antes do advento da
metodologia de quantificação, a variação linguística era considerada
secundária, aleatória ou mesmo impossível de ser cientificamente
apreendida. (GUY; ZILLES, 2007, p. 73)

Para a análise quantitativa, três fases lhes são primordiais, sendo elas: “A
coleta de dados; Redução e apresentação de dados; Interpretação e explicação de
dados” (GUY; ZILLES, 2007, p. 21). Como este trabalho tem por base falar de variação
linguística, este assunto será retomado em outro momento.
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3.2 Os mitos linguísticos à luz de Bagno

Falar de preconceito linguístico no Brasil é uma tarefa que exige reflexão
sobre as práticas tradicionais que tomaram conta do inconsciente coletivo da
sociedade brasileira ao longo da existência do ensino da língua portuguesa no país.
As gramáticas normativas, por tradição, baseiam-se segundo Bagno (2002)
na escrita literária de Portugal, considerando o português falado neste país como
uma verdade absoluta a ser ensinada e exigida.
A língua portuguesa que chegou ao Brasil, na época da colonização de
Portugal sobre o mesmo, já não é mais a mesma, tendo passado por várias
transformações ao longo do tempo, tanto na escrita quanto na fala.
E, linguisticamente falando, já se pode se referir a uma nova roupagem da
língua, que Bagno (2007) chama de português brasileiro.
A norma culta tão elitizada e cobrada nos textos dissertativos está longe de
fazer parte da escrita de milhões de brasileiros, visto a grande disparidade que há
entre a língua escrita com a língua falada.
No entanto, ocorre que a forma abrasileirada da língua portuguesa não
agradou muitos gramáticos normativos que consideraram essa nova roupagem da
língua, como um empobrecimento da mesma, que acabou se deixando levar pelas
influências dos falantes populares.
A gramática tradicional não deixou de existir, pelo contrário, permanece
constante e forte ao longo da história, servindo como um instrumento de dominação
social, quando se tem por trás dela um tipo de controle de uma parte da sociedade
sobre as demais. Bagno (2002) chama atenção para este fato, alertando que fatores
sociais estão por trás desse tipo de dominação que acontece socialmente e que é
preciso ter uma postura crítica para reconhecê-las.
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A não aceitação ao que destoa dessa tradição de ideologia linguística é uma
manifestação de exclusão social. Sobre esse tipo de ideologia, Bagno (2002),
esclarece que:
A gramática tradicional funcionando como uma ideologia linguística,
foi e ainda é, como toda ideologia, o lugar das certezas, uma doutrina
sólida e compacta, com uma única resposta correta para todas as
dúvidas. Por isso, o que não está abonado na gramática normativa é
“erro” ou simplesmente “não é português” (BAGNO, 2002, p. 150).

Com a supervalorização da gramática tradicional, as manifestações que
destoassem destas, passaram a sofrer rejeição e depreciação, surgindo o que
conhecemos por “preconceito linguístico”, o qual nada mais é do que a não
aceitação de uma forma linguística sobre a outra.
Junto deste preconceito, acabaram surgindo alguns mitos em relação à língua
portuguesa, quando se confunde língua com gramática normativa.
Na tentativa de desfazer esses equívocos, Bagno (2002) nos apresenta
alguns dos mitos presentes na sociedade, ao se pensar em língua portuguesa.
De acordo com o autor, existem alguns mitos que denotam em preconceito
linguístico no Brasil, o qual faz parte de uma mitologia que se manifesta no
pensamento coletivo da sociedade. O primeiro deles, de que “A língua falada no
Brasil apresenta uma unidade surpreendente” (Bagno, 2002, p. 15) é o mais sério e
maior deles, segundo o pesquisador, pois é algo que está tão enraizado no
pensamento da população brasileira, que acaba por discriminar

as variações

linguísticas que ocorrem na língua, principalmente as diatópicas, pois acredita-se
que há uma unidade linguística no Brasil, a qual é comum a todos os brasileiros.
O segundo mito “Brasileiro não sabe português, só em Portugal se fala bem
português” (Bagno, 2002, p. 20). Sabemos que o português falado no Brasil não é o
mesmo de Portugal, podendo considerar que já existe o português brasileiro que é
diferente do que é falado por lá.
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Bagno (2002) rebate o pensamento de que só os portugueses sabem falar
bem a língua portuguesa, apontando que os brasileiros sabem português sim,
explicando que o que ocorre é que:
As diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil
são tão grandes que muitas vezes surgem dificuldades de
compreensão: no vocabulário, nas construções sintáticas, no uso de
certas expressões (...). E muitos estudos têm mostrado que os
sistemas pronominais (...) são totalmente diferentes. (BAGNO, 2002,
p. 24)

O autor esclarece que o ensino da língua portuguesa no Brasil ainda pauta-se
nos moldes da norma linguística de Portugal, o que vem a reforçar este mito, pois as
regras gramaticais exigidas como corretas, são as que são usadas lá, se encaixando
bem na língua falada pelos portugueses, ressaltando ainda que não tem como
ambas serem expressas da mesma forma, devido a vários fatores, tais como:
dimensão territorial, quantidade da população, cenário político-econômico e as
próprias variantes do português de Portugal e que os brasileiros sabem muito bem o
seu português, o do Brasil.
O terceiro mito, que “Português é muito difícil” (Bagno, 2002, p. 35), vem
como consequência do anterior, pois devido a ter como norma padrão, a norma
gramatical de Portugal, que é diferente da língua falada no Brasil, tem-se essa
impressão.
O autor faz uma crítica a essa afirmação considerando que os brasileiros
veem a língua portuguesa como difícil, porque “temos que decorar conceitos e fixar
regras que não significam nada para nós” (Bagno, 2002, p. 35). Ele aponta que se o
ensino da língua portuguesa fosse baseado na língua portuguesa do Brasil e não no
ensino tradicional, “de uma norma gramatical que não corresponde à realidade da
língua falada no Brasil” (Bagno, 2002, p. 37), não haveria essa dificuldade.
No quarto mito, “As pessoas sem instrução falam tudo errado” (Bagno, 2002,
p. 40) , há uma exemplificação de que muitas palavras na língua portuguesa tinham
em sua origem a letra “l” que posteriormente modificou-se para a letra “r”.
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Sobre a troca da letra “l” pela letra “r”, podemos observar no quadro 4, um
exemplo desse fenômeno de transformação da língua, conforme apresentado por
Bagno (2002, p. 41):
Quadro 4: Exemplo de palavras com trocas da letra “l” por “r”
Português padrão

Etimologia

Origem

Branco

Blank

Germânico

Brando

Blandu

Latim

Cravo

Clavu

Latim

Dobro

Duplu

Latim

Escravo

Sclavu

Latim

Fraco

Flaccu

Latim

Frouxo

Fluxu

Latim

Grude

Glúten

Latim

Obrigar

Obligare

Latim

Praga

Plaga

Latim

Prata

Plata

Provençal

Prega

Plica

Latim

Fonte: Bagno (2002).

De acordo com esses exemplos, se justificariam as trocas de letras nos
seguintes fenômenos fonéticos:
- flamengo

framengo

- planta

pranta

Na visão do autor, essas manifestações linguísticas não seriam consideradas
como erro, mas como um fenômeno da língua. No entanto, o que vemos é que
muitas dessas manifestações sofrem com preconceito linguístico, decorrentes de
preconceito social, quando se considera que as mesmas são faladas por uma classe
social menos favorecida ou com pouco estudo.
O quinto mito, “O lugar onde melhor se fala português no Brasil é o
Maranhão” (Bagno, 2002, p. 46). O autor coloca que esse mito possivelmente veio
da dependência do português de Portugal, citando como exemplo as formas
empregadas do pronome ter, com as tradicionais terminações em “s” das formas
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verbais clássicas, como em: tu vais, tu dizes. Sendo esse uso já diferente na maior
parte do Brasil, quando se tem o pronome tu sendo substituído pelo pronome você.
O sexto mito proposto por Bagno, “O certo é falar assim porque se escreve
assim” (2002, p.52). O autor considera que cobrar uma escrita da forma como se é
falado é um equívoco, haja vista as variações existentes na pronúncia, pois
“nenhuma língua é falada do mesmo jeito em todos os lugares, assim como nem
todas as pessoas falam a própria língua de forma idêntica” (Bagno, 2002, p. 50)
Ele trata como preconceito linguístico a supervalorização da língua escrita em
detrimento da língua falada, questionando também que a escrita é uma tentativa de
representação da língua falada e não a língua propriamente dita, pois não tem como
reproduzir a fala com uma fidelidade total, devido à língua escrita ser artificial e exigir
uma prática de treinamento para sua aprendizagem, enquanto que a língua falada
ocorre de forma natural.
No sétimo mito de que “É preciso saber gramática para falar e escrever bem”
(2002, p. 62), o autor cita como exemplo que “os escritores são os primeiros a dizer
que a gramática não é com eles” (2002, p. 63). Bagno diz haver uma inversão
histórica, visto a gramática ter surgido em função da língua e não o contrário. O que
ocorreu, foi que a gramática passou a representar “um instrumento de poder e
controle” (2002, p. 64), em decorrência disso, veio a ideia de que os falantes é que
precisariam da gramática, surgindo então a dependência da língua falada à ela. E
tudo o que viesse a destoar do que é tido como verdade pela gramática normativa é
vista com maus olhos, sendo essa mais uma das manifestações do preconceito
linguístico.
O último e oitavo mito “O domínio da norma culta é um instrumento de
ascensão social” (2002, p. 69). Esse mito, ligado também a questão de poder, o qual
a gramática passou a apresentar, vê a língua como algo capaz de oferecer uma
ascensão social, a quem a perfeitamente a dominar. Pensamento este, que não
passa de uma falsa ideia, principalmente se considerarmos toda uma situação social
econômica ao qual o país tem passado ao longo de sua existência, pois de acordo
com esta afirmação estaria desfrutando de uma boa condição financeira

quem

dominasse a norma culta, fato este que não é verdade, a exemplo dos professores
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de língua portuguesa, dos próprios gramáticos normativos, entre outros, visto esse
não ser um pré-requisito estabelecido para a tão almejada ascensão.
Bagno (2002) ao discutir sobre a língua e os mitos que a perpetuam e causam
o preconceito linguístico existente em nossa sociedade, coloca que não tem como
discuti-la sem refletir sobre as questões políticas e sociais que interferem
diretamente sobre ela, pois quando se fala em variações, em poder proporcionado
pelo conhecimento da norma culta, em classes sociais e seu modo de falar, tudo
isso se torna necessário questionar, sobre até onde uma “verdade” afirmada é uma
realidade de fato ou fruto da não aceitação em debater as problemáticas que aqui
foram tratadas.

3.3 Variação linguística

Antes de entrarmos no tema em questão, será abordado um assunto que tem
ligação direta com a temática da variação linguística, pois os estudos iniciais
remetiam primeiramente a ela.
Mudança linguística é um campo de pesquisa da linguística que foi estudada
durante o século XIX, o qual analisava e classificava as línguas em grupos de
família, de acordo com suas semelhanças, como se fossem por um grau de
parentesco. Conhecida como linguística comparativa e histórica, “sua metodologia
de trabalho está baseada na comparação entre fenômenos linguísticos que se
realizam em línguas distintas” (Pietroforte, 2002, p. 78). Sendo históricas ao se
analisar semelhanças em uma língua de origem com as línguas que dela se
originaram.
Na língua oral temos o exemplo do Latim que é a língua mãe do “português,
do espanhol, do francês e do italiano que entre outras línguas românicas, são suas
línguas-filhas” (PIETROFORTE, 2002, p. 78).
Como exemplo de língua de origem e suas derivações, observamos no
quadro 5, a palavra “pão” que no latim é pane e a mudança fonética que condiciona
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a ortografia da “nova” palavra que foram surgindo em diversos países, conforme
ilustrado no quadro abaixo:
Quadro 5: Língua mãe e suas línguas-filhas
Latim

Italiano

Português

Espanhol

Francês

Pane

Pane

Pão

Pan

Pain

Fonte: Pietroforte (2002)

Como pudemos observar, as palavras que se originaram são muito próximas
a original. Pelo método comparativo pode-se perceber suas semelhanças e
identificar a origem em comum em latim.
Na língua de sinais, também temos um exemplo de língua-mãe e suas
línguas-filhas. A Língua de Sinais Francesa - LSF é a originadora da Língua de
Sinais Americana - ASL e da Língua Brasileira de Sinais- Libras, pois foi a partir do
trabalho iniciado no Instituto Nacional de Surdos-Mudos de Paris (atual
Instituto Nacional de Jovens Surdos de Paris) que a LSF foi disseminada para outros
países que adotavam a metodologia manualista para fundar seus próprios institutos
através de surdos franceses que atuavam como professores desta língua, conforme
vimos na segunda parte deste trabalho.
Devido ao caráter pioneiro da instituição educacional para surdos de Paris, a
língua de sinais propagada foi a francesa e os materiais introduzidos na educação
desses novos alunos compreendia o léxico desta língua. Com o tempo, os sinais
foram sofrendo transformações e outros novos passaram a surgir, tomando forma no
que hoje conhecemos como Libras e ASL. Através do método histórico comparativo
é possível verificar a semelhança também existente nas origens das línguas de
sinais.
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A figura 19 mostra um exemplo do alfabeto manual que foi originado na LSF
com o que temos na ASL e na Libras, conforme observamos a seguir:

Alfabeto Manual da LSF

Alfabeto Manual da ASL

Alfabeto Manual em Libras

Figura 19: Exemplos em línguas de sinais de língua-mãe e línguas-filhas.
Fonte: Pesquisa do Google.

Como podemos observar muitas são as semelhanças na língua-mãe (LSF)
para suas línguas-filhas, possuindo configurações de mãos semelhantes em muitas
das letras desses alfabetos manuais.
Na produção de alguns sinais também é possível verificar a influência da
língua de origem nessas línguas em questão, cabendo a linguística comparativa e
histórica analisá-las.
O estudo das mudanças que ocorrem com as línguas ao longo do tempo é
chamado por Saussure (1969) de linguística diacrônica.

No entanto também

ocorrem aquelas que ocorrem em um dado momento do tempo, sincronicamente,
sendo essa sincronia estudada também pela linguística. Se fizer um estudo
sincrônico de uma língua em diversos séculos, vai se observar que a diacronia
revela a sucessão dessas sincronias.
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De acordo com o pensamento de Saussure, ilustrado por Pietroforte (2002):
Se na dicotomia sincronia versus diacronia se estabelecem duas
maneiras de estudar a língua, na dicotomia língua versus fala há a
definição do conceito de língua. Para Saussure, língua opõe-se a
fala, porque a língua é coletiva e a fala é particular, portanto, a língua
é um dado social e a fala é um dado individual. (...) Pessoas que
falam a mesma língua conseguem comunicar-se porque, apesar das
diferentes falas, há o uso da mesma língua (PIETROFORTE, 2002,
p. 81)

A mudança linguística é o estágio final das variações linguísticas. Saussure
conseguiu perceber e analisar que as línguas não eram as mesmas desde suas
criações, pois foi sofrendo transformações que a levaram ter mudanças. E mesmo
em casos de variação linguística, há a compreensão do que os sujeitos estão
falando, pois estão usando a mesma língua.
Contrariando a ideia de Saussure, o autor Coseriu (1987) ao comparar língua
e fala, nas palavras de Pietroforte (2002) observa que:
quando se presta atenção na fala, é possível determinar as formas
de realização que não são de natureza individual, mas também não
são realizadas por todos os falantes de uma mesma língua. Os
diferentes sotaques, o uso de vocabulários próprios de alguns grupos
sociais, a presença ou não de concordâncias verbais e nominais
caracterizam modos de realização linguística que não são próprios
nem de um só indivíduo nem de todos os falantes de uma língua,
mas caracterizam variantes linguísticas de uma mesma língua.
(PIETROFORTE, 2002, p. 92)

Mudança e variação linguística são temas muito parecidos, o que pode levar à
confusão de seus conceitos. No entanto, para diferenciá-las é só pensar que
“toda mudança pressupõe variação, ou seja, para que a mudança ocorra a língua
tem necessariamente de passar por um período em que há variações, em que
coexistem duas ou mais variantes” (CHAGAS, 2002, p. 152).
As diferenças no modo de se falar uma mesma língua, não impede que haja
uma boa comunicação, pois a mesma continua sendo compreensível. De um estado
para o outro podem ocorrer mudanças a nível lexical devido a influências culturais
que denotam em características peculiares a uma determinada região. Um exemplo
muito comum é do aipim, mandioca, macaxeira, palavras usadas na língua
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portuguesa do Brasil e que exprimem a mesma ideia, sendo esse um exemplo de
variação no léxico.
A Língua Brasileira de Sinais também sofre com esse tipo de variação,
reforçando mais uma vez sua característica de língua autônoma. Como exemplo de
variação lexical na Libras, temos:
Cor verde

Figura 20: Variação lexical na Libras.
Fonte: Capovilla (2006)

Ambos os vocábulos podem ser usados para fazer referência ao que
propõem, sendo esses uns dos exemplos de como a língua de sinais também pode
demonstrar variação. No primeiro exemplo a cor verde é realizada em sinais com
duas mãos, sendo a de cima ativa e a de baixo passiva, a qual é realizada nas
seguintes localidades: Rio de Janeiro/RJ, Minas Gerais/MG, Mato Grosso do
Sul/MS, Paraná/PR, Bahia/BA, Ceará/CE e no Distrito Federal/DF. Já a segunda
forma é realizada em São Paulo/SP e no Rio Grande do Sul/RS, sendo feita com
configuração de mão diferente da primeira e com apenas uma mão.
Um mesmo vocábulo de uma língua pode ser pronunciado de formas
diferentes, gerando outros tipos de variações. A exemplo da variação diatópica - que
se dá conforme o lugar e da variação diafásica – a qual ocorre de acordo com o uso
formal ou informal da língua.
O exemplo dado anteriormente de palavras que mudam de acordo com o
lugar em que é falado configura-se como uma variação lexical, mas também
diatópica. Por isso, conclui-se que “a variável linguística é, portanto, um conjunto de
duas ou mais variantes. Estas, por sua vez, são diferentes formas linguísticas que
veiculam um mesmo sentido” (Beline, 2002, p. 122).
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Existem também outros fenômenos que contribuem para que haja uma
variação na língua. Coseriu (1987) revela quatro tipos de variantes linguísticas, as
quais na palavra de Pietroforte (2002) são:
As diatópicas, que dizem respeito às variantes regionais do uso da
língua; as diastrásticas, que concernem às variantes de uso de
diferentes grupos sociais de falantes; as diafásicas, que dizem
respeito às variantes em situações de uso formal ou informal do
discurso; e as diacrônicas, que concernem às diferenças linguísticas
que, em um determinado grupo, aparecem em decorrência da faixa
etária dos falantes. As variantes diatópicas são geográficas, as
variantes diacrônicas são históricas e as variantes diastráticas e
diafásicas, sociais (PIETROFORTE, 2002, p. 92).

Um exemplo de variação diacrônica na língua portuguesa é a escrita da
palavra “pharmácia” que se modificou com o tempo, em sua forma atual perde as
letras “ph” que são substituídas pela letra “f” de “farmácia”.
Em Libras, temos como exemplo desse tipo de variação, o sinal produzido
para a palavra água. O antigo sinal simula uma água sendo retirada do poço,
enquanto o atual faz uma aproximação com a água bebida no bebedouro. Na figura
21, podemos observar a atual sinalização para a palavra água:

Figura 21: Sinal atual da palavra água.
Fonte: Acessibilidade Brasil (2005).

Nesta figura o sinal é feito próximo a boca e não mais como se estivesse
puxando água de um poço.
Como exemplo de variação diafásica temos na língua portuguesa o uso das
palavras “nós” e “a gente”. Sendo o primeiro usado mais formalmente enquanto o
segundo mais informal.
Na Língua Brasileira de Sinais, a formalidade se dá quando se realiza um
sinal mais próximo possível do que são registrados em dicionários e glossários de
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sinais, tendo a tendência de serem feitos com ambas as mãos, respeitando seus
pontos de articulação, enquanto em uma situação informal e descontraída o sinal
tende a ser feito com apenas uma mão, como observamos nas figuras 22 e 23.

Figura 22: Boa tarde realizado de modo informal.
Fonte: Elaboração própria

Figura 23: Boa tarde realizado de modo formal.
Fonte: Elaboração própria

Nos exemplos acima, os sinais feitos de modo mais formal tendem a manter
tanto a mão passiva quanto a ativa, respeitando os parâmetros fonológicos da língua
de sinais, diferente do modo mais informal de se comunicar, o qual não fica preso a
estas regras.
Como vimos em outro momento, sobre o campo de estudo que se interessou
por estudar as variações existentes na língua, nos remetemos novamente à
Sociolinguística:
essa área da ciência da linguagem que procura, basicamente,
verificar de que modo fatores de natureza linguística e
extralinguística estão correlacionados ao uso de variantes nos
diferentes níveis da gramática de uma língua – a fonética, a
morfologia e a sintaxe – e também no seu léxico. (BELINE, 2002, p.
125).

71

Compreender que a língua é dinâmica e passível a sofrer transformações é o
ponto chave dessa área da ciência da linguagem, para assim entendermos que os
processos de variações linguísticas, fazem parte de toda língua natural humana e
devem ser respeitados como mais uma de sua característica.

3.4 Bilinguismo
De acordo com o dicionário Aurélio (2010, p. 104), entende-se por
Bilinguismo, como “a utilização regular de duas línguas por indivíduo, ou
comunidade, como resultado de contato linguístico”.
De um modo geral podemos definir esse conceito como a habilidade que uma
pessoa tem de se comunicar em duas línguas distintas. No entanto, há várias
possibilidades para este termo, dependendo da competência comunicativa que se
desenvolva, pois é um processo que pode estar em transformação, alterando o seu
tipo. Diversos autores abordam esta temática como também diversas perspectivas o
analisam, não sendo um tema que se fecha em si mesmo, daí sua amplitude e
possibilidades de discussões.
Por este motivo, foi escolhido neste trabalho falar sobre aquele que segue
critérios definidos, os quais baseados em Flory & Souza (2009), são:
- Critério “proficiência nas línguas em questão”: o qual pode acontecer de
forma balanceada ou dominante, ou seja, quando há uma competência similar
(falante bilíngue similar) e outra melhor (falante bilíngue dominante) no uso das
línguas;
- Critério “idade de aquisição da segunda língua”: depende da idade a que foi
exposto ao aprendizado de segunda língua, podendo ser precoce ou tardio. O
primeiro se dá na infância (falante bilíngue precoce), podendo ser

bilinguismo

simultâneo e sequencial, junto com a aquisição de primeira língua, ou após a ter
adquirido. Já o segundo ocorre na adolescência ou na vida adulta (falante bilíngue
tardio);
- Critério “organização dos códigos linguísticos”: ligado à organização
cognitiva pelos falantes. Neste são previstos três tipos, o bilinguismo composto (dois
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códigos linguísticos para um mesmo significado), o bilinguismo coordenado (códigos
organizados separadamente em duas unidades de significados) e o bilinguismo
subordinado (código da segunda língua baseado na compreensão da primeira
língua);
- Critério “status das línguas em questão”: influenciado pelo status político e
social das línguas faladas socialmente (bilinguismo de elite e popular);
- Critério “manutenção da língua materna”: nesse, a língua materna poderá
ser suprimida (bilinguismo subtrativo) ou não (bilinguismo aditivo), no momento de
aprendizagem de segunda língua;
- Critério “identidade cultural do indivíduo bilíngue”: diz respeito à ligação do
indivíduo com a cultura da língua que está interagindo, havendo quatro tipos, o
bilinguismo bicultural (identificação com ambas as línguas faladas), monocultural
(identificação com a língua materna), aculturado (adota a cultura da segunda língua
aprendida), deculturado (há a renúncia de sua identidade cultural).
Como podemos observar, há uma gama de conceitos e possibilidades para o
termo em questão, mas neste trabalho focaremos o Bilinguismo para pessoas
surdas.
Bilinguismo para pessoas surdas e deficientes auditivas no Brasil é
contemplado como proposta educacional previsto na Meta 4.7 da Lei Nº
13.005/2014, a qual prevê que a Libras e a língua portuguesa na modalidade escrita
sejam suas línguas de instrução. Devendo a Libras ser tratada como primeira língua
e a língua portuguesa, como segunda língua.
O Bilinguismo nesta perspectiva surgiu mediante a não mais aceitação da
influência da área médica na educação de pessoas surdas, pois por causa desta, e
sua recomendação, de a língua de sinais ser algo prejudicial à prática da aquisição
da língua oral, os surdos tiveram muitos prejuízos linguísticos, pois sua língua não
tinha valor social, era discriminada em espaços educacionais sendo muitas vezes
não aceita por seus familiares.
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Estudos antigos já apontavam para o Bilinguismo como a melhor proposta a
ser desenvolvida. De acordo com Brito (1989):
Os surdos, devido à falta de audição, requerem educação especial
bilíngue. O tipo de bilinguismo é o diglóssico, isto é, o uso em
separado de duas línguas, mesmo que de modalidade diferente,
cada uma em situações distintas. A língua dos sinais será usada em
todas as situações em que uma língua materna é usada nas escolas,
exceto no que se refere à escrita e à leitura, onde ela pode ser o
meio, mas não o objetivo. A língua oral será ensinada enquanto
segunda língua e será o veículo de informação da tradição escrita.
(BRITO, 1989, p. 98)

É importante que a sua primeira língua possa ser aprendida naturalmente em
ambientes que favoreçam esse aprendizado, o mais cedo possível, para que não
fique comprometido o processo natural de aquisição de linguagem.
Mesmo com a Lei que garanta uma educação bilíngue, o que observamos são
práticas ainda muito incipientes neste quesito, sendo necessário o real cumprimento
desta, através de ações por parte do Poder Público, Instituições privadas e
sociedade que garantam a efetivação deste direito através da contratação de
profissionais bilíngues, bem como capacitação do corpo social dos espaços
escolares, para que de fato o bilinguismo para surdos ocorra e assim possa ser
manifestado socialmente.
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4 Variação linguística na Língua Brasileira de Sinais

Nesta parte, demonstramos que assim como a língua portuguesa sofre com o
fenômeno da variação linguística, assim também o é com a Língua Brasileira de
Sinais- Libras. Iniciamos a discussão apresentando alguns mitos que circundam a
Libras para então discutirmos sobre suas variações linguísticas.

4.1 Mitos sobre a Língua Brasileira de Sinais
A Língua Brasileira de Sinais – Libras, ainda nos dias de hoje, sofre com
concepções equivocadas a seu respeito. Quadros & Karnopp (2004) e Gesser
(2009) nos esclarecerá sobre algumas crenças que ainda se fazem presentes
socialmente ao se pensar nesta modalidade de língua espacial-visual.
Quadros & Karnopp (2004) nos apresenta seis mitos, os quais estudaremos
a partir de então:
O primeiro mito “A língua de sinais seria uma mistura de pantomima e
gesticulação concreta incapaz de expressar conceitos abstratos” (p. 31). A respeito
deste, muitas pessoas confundem os sinais produzidos nas línguas de sinais e as
expressões faciais/corporais, características estas integrantes da língua, como
sendo uma produção de mímicas, teatralizações, não considerando seus aspectos
linguísticos.
Esse fato advém por diversos motivos. Dentre eles, podemos citar a
ignorância que se tem sobre a mesma, como também a iconicidade presente na
língua em relação a seus referentes, como se essa característica fizesse parte de
um todo da língua, o que não é verdade, pois além desta há também os sinais
arbitrários, que não apresentam nenhuma relação da sua forma com seu significado.
Ainda sobre esse mito, o qual diz da incapacidade de se expressar conceitos
abstratos, pode-se dizer que hoje, mais do que nunca é possível observar que os
mais diversos assuntos são discutidos e discussíveis em qualquer língua de sinais,
mesmo os mais específicos, como de áreas mais técnicas que nos últimos anos vêm
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tendo um aumento considerável de seu léxico, através de pesquisas e criações de
glossários.
O segundo mito, de que “Haveria uma única e universal língua de sinais
usada por todas as pessoas surdas” (p. 33). É um pensamento muito comum ainda
nos dias de hoje, quando nos deparamos com essa afirmação sendo proferida por
muitas pessoas que se espantam ao descobrir que isso não é real, chegando a
questionar tal fato.
Essa crença é muito ligada ao primeiro mito, quando se pensa que a língua
de sinais é um código usado na comunicação com as pessoas surdas, ou uma
pantomima unificada universalmente. Vem do inconsciente coletivo da não aceitação
da língua de sinais como língua.
Cada país tem sua língua oral ou línguas orais, já que muitos países não são
só monolíngues mas também bilíngues, multilíngues. Da mesma forma, cada país
tem a sua ou as suas línguas de sinais, pois “as mesmas razões que explicam a
diversidade das línguas faladas se aplicam à diversidade das línguas de sinais”
(Quadros & Karnopp, 2004, p. 33).
O terceiro mito diz que “Haveria uma falha na organização gramatical da
língua de sinais, que seria derivada das línguas faladas, sendo um pidgin sem
estrutura própria, subordinado e inferior às línguas orais” (p. 34). De acordo com
Quadros & Karnopp (2004) “é um erro pensar que as línguas de sinais são
subordinadas às línguas faladas”, pois cada qual tem sua própria estrutura que
independem uma da outra, mesmo em caso de países que falam uma mesma língua
oral em comum, como Portugal e Brasil, possuem línguas de sinais distintas, a
Língua Gestual Portuguesa e a Língua Brasileira de Sinais. Como já visto em outro
momento deste trabalho, a Libras teve sua origem com a língua de sinais francesa,
língua falada na França e não em Portugal. E quanto a sua organização gramatical,
ela possui autonomia e independência, não sendo subordinada de nenhuma forma à
língua oral.
O quarto mito de que “A língua de sinais seria um sistema de comunicação
superficial, com conteúdo restrito, sendo estética, expressiva e linguisticamente
inferior ao sistema de comunicação oral” (p. 35). Podemos depreender dessa
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afirmação, que a mesma surgiu como fruto de um grande preconceito linguístico,
tendo muito a ver com a forma como a língua de sinais é vista, pois quando a
mesma é chamada de linguagem de sinais, desconsidera anos de estudos e de luta
pelo reconhecimento linguístico da língua de sinais como língua. É verdade que com
as línguas de sinais sendo vistas por muitos anos como algo prejudicial ao
aprendizado das línguas orais, o que contribuiu para que a mesma fosse
desconsiderada de ser usada nos estabelecimentos oficiais de ensino, seu léxico
ficou muito comprometido, pois com a falta ou restrição de seu uso, palavras que
poderiam estar sendo criadas ficaram estagnadas no tempo por muitos anos. Sobre
este fato, Quadros & Karnopp (2004) nos esclarece que:
A alegação de empobrecimento lexical nas línguas de sinais surgiu a
partir de uma situação sociolinguística marcada pela proibição e
intolerância em relação aos sinais na sociedade e, em especial, na
educação. Entretanto, sabe-se que tais línguas desenvolvem itens
lexicais apropriados a situações em que são usados. À medida em
que as línguas de sinais garantem maior aceitação, especialmente
em círculos escolares, registra-se aumento no vocabulário denotando
referentes técnicos (QUADROS & KARNOPP, 2004, p. 35).

Hoje em dia, essa realidade tem mudado, pois com o ingresso dos surdos nos
mais diversos espaços acadêmicos, técnicos e laborais, o aumento do léxico tem
ocorrido

em

várias

áreas

e,

com

o

auxílio

da

tecnologia,

aumentou

consideravelmente o registro desses novos sinais, através de dicionários digitais,
glossários e manuários, que têm sido registrados em formatos de vídeos e sendo
jogados ao uso pela comunidade surda, o que facilita para que esses sinais possam
ser amplamente aproveitados quando em sua ausência.
O quinto mito, de que “As línguas de sinais derivariam da comunicação
gestual espontânea dos ouvintes” (p. 36). Sobre este fato, Quadros & Karnopp
(2004) coloca que:
A ideia de que as línguas de sinais não são línguas, mas sim apenas
“gestos” que se originaram na comunicação gestual espontânea, e,
portanto, universal, inferior e limitada, advém de longa data, quando
acreditava-se que a linguagem estava associada à capacidade do
ser humano de “falar” (QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 36).

Este mito lembra o primeiro quando se considera a língua de sinais como uma
pantomima, uma forma teatralizada de se expressar, que foi adaptada dos ouvintes
para a língua usada pelos surdos.

77

Sabemos que este mito é equivocado, pois as línguas de sinais são
espontâneas

de

sua

própria

modalidade,

a

visuoespacial,

e,

totalmente

independentes da comunicação gestual dos ouvintes.
O sexto mito “As Línguas de Sinais, por serem organizadas espacialmente,
estariam representadas no hemisfério direito do cérebro, uma vez que esse
hemisfério é responsável pelo processamento de informação espacial, enquanto que
o esquerdo pela linguagem” (p. 36). Até o presente, este mito faz parte do
inconsciente

de muita gente, mas pesquisas revelam que independente da

modalidade da língua, a parte do cérebro responsável pela linguagem é o esquerdo.
Gesser (2009) também discorre sobre as crenças e preconceitos em torno da
língua de sinais, acrescentando

também as existentes em relação às pessoas

surdas e suas realidades, apresentando algumas discussões na tentativa de
desmistificar e esclarecer muitos mitos em relação à surdez e à língua dos sujeitos
surdos. Muitos dos quais, já abordados direta ou indiretamente neste trabalho à luz
de Quadros & Karnopp (2004), sendo destacado então apenas alguns deles, afim de
evitarmos repetir o que já foi discutido.
Discutiremos dois mitos apresentados por Gesser (2009), os quais se
apresentam a partir dos seguintes questionamentos: A língua de sinais tem
gramática? (p. 13); A Libras “falada” no Brasil apresenta uma unidade? (p.39)
Respondendo a primeira pergunta, como dito anteriormente, haviam várias
crenças sobre as línguas de sinais, tais como: de que eram gestos que não
expressavam conceitos abstratos, que eram universais, um pidgin subordinado à
língua oral, um sistema de comunicação superficial, todas essas voltadas a um
pensamento, de que a língua de sinais não era uma língua.
Alvo de preconceito linguístico por muito tempo, foi banalizada socialmente
desde seu surgimento, tendo demorado a haver um reconhecimento linguístico da
mesma, que só veio através de estudos iniciais de Stokoe, que na década de 1960,
ao ter contato com alunos surdos da Universidade Gallaudet, nos E.U.A, onde era
professor, começa a perceber que o que os surdos sinalizavam se tratava de uma
língua e não de um código para a comunicação. É por meio das observações desse
linguista americano, que é descrito os níveis fonológicos e morfológicas da Língua
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Americana de Sinais. Na ocasião apresentou três parâmetros que compõe os sinais,
são eles: Configuração de mão, Locação e Movimento. Depois, outros parâmetros
foram somados, a Orientação da palma da mão e as Expressões não manuais por
outros pesquisadores. Esses constituintes representam pares mínimos que são
capazes de distinguir um sinal de outro, assim como na língua portuguesa, a
alteração de um fonema é responsável por diferenciar palavras.
Aos poucos vários aspectos gramaticais foram sendo estudados, reforçando
mais uma vez o status linguístico da língua de sinais, que tem como ponto-chave
diferenciar-se da língua oral, por ter como característica ser uma língua de
modalidade visual-gestual e ter em sua estrutura muitas incorporações de palavras
simultaneamente, enquanto que nas línguas orais há uma tendência de organizar
suas sentenças de modo sequencial e linear.
Estudos sobre a língua de sinais são ainda recentes e escassos, dado o
pouco tempo de seu reconhecimento. No entanto, não impede de considerar que a
mesma é uma língua natural e possui uma gramática própria.
Sobre o segundo ponto, de a Libras falada no Brasil apresentar uma unidade,
a mesma será respondida à luz de Bagno (2002) e seu livro Preconceito linguístico,
o qual entre diversos autores ganha destaque quando responde sobre a crença da
unidade portuguesa falada no Brasil. O autor considera ser esse o maior e mais
sério dos mitos, pois segundo ele (2002, p. 16) “a verdade é que no Brasil, embora a
língua falada pela grande maioria da população seja o português, esse português
apresenta um alto grau de diversidade e de variabilidade”, o autor aponta que isso
ocorre tanto pela grande dimensão territorial do país, como também pela injustiça
social no qual muitos não tem acesso a uma educação escolar, discutindo também
aspectos sociais como a má distribuição de renda.
Ao trazer a reflexão de Bagno para a Língua Brasileira de Sinais, também é um
mito considerar que a mesma apresenta uma unidade única em todo o país, mesmo
ela tendo uma mesma origem que é a Língua de Sinais Francesa, pois ela veio
sofrendo transformações ao longo do tempo, até vir a tornar-se no que hoje
conhecemos como Libras, e, até hoje vem tendo várias contribuições para o
aumento de seu léxico, mas como algumas delas ocorrem sem ser divulgadas para
uso, permite que variações se façam presentes na mesma.
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4.2 Variação linguística na Libras

Como podemos perceber ao longo do trabalho, a variação linguística é uma
característica das línguas naturais humanas, tanto as faladas quanto às sinalizadas.
A própria natureza das línguas as tornam heterogêneas e passíveis de sofrerem
variações. Tal questão já foi observada ao longo de muitos anos nas línguas orais,
que foram sofrendo transformações motivadas muitas vezes por questões políticas,
sociais e religiosas, a exemplo do latim e das línguas que surgiram com base nela.
De igual modo, as línguas de sinais, são também línguas naturais,
reconhecida pela linguística através de estudos iniciais de William Stokoe, linguista
americano, pioneiro nos estudos linguísticos da Língua de Sinais Americana, o que
alavancou pesquisas na área sobre os elementos constitutivos da mesma. Foi uma
língua alvo de preconceito por muitas décadas, pelos mais diversos motivos, tais
como: ser considerada um código artificial para a comunicação com os surdos, ser
vista como uma linguagem e não uma língua, ser vista como prejudicial ao
aprendizado da língua oral, entre outros motivos. Alguns destes permanecendo até
os dias de hoje, por falta de conhecimento e até mesmo de aceitação em relação a
língua natural da pessoa surda.
Vale lembrar que na antiguidade os surdos perdiam suas vidas pelo simples
fato de terem nascidos surdos, quando o diferente assustava e sofria como
condenação à morte. Havia ainda uma crença de que estavam possuídos por
demônios ou que haviam sido castigados pelos deuses, sendo consideradas justas
suas condenações.
Como vimos anteriormente neste trabalho, na parte sobre a perspectiva
histórica das línguas de sinais, foi um árduo e penoso processo até o
reconhecimento e aceitação da mesma como língua natural dos sujeitos surdos. No
entanto, mesmo com a aceitação, ainda é alvo de muito preconceito linguístico
causado muitas vezes pela ignorância da sociedade a estas línguas.
Na Língua Brasileira de Sinais, assim como ocorre com as línguas orais,
como também de sinais, temos vários tipos

de variações, algumas

relativas a
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regiões diferentes, a diatópica, como também por idade, algumas passíveis de sofrer
mudança linguística, a exemplo de sinais feitos por surdos idosos que os jovens
surdos os estranham e não as usam, podendo ser suprimidos ao longo das
gerações.
Por desconhecimento de que haja variações linguísticas em Libras, membros
da própria comunidade surda tem dificuldade em aceitar o que é diferente,
assumindo muitas vezes uma postura preconceituosa e discriminatória em relação
aos sinais produzidos que não são usados pelo seu grupo linguístico, fato esse já
observado por diversas vezes no contato entre membros da comunidade surda de
regiões diferentes, por isso, será abordado então as diversas manifestações de
variações linguísticas na Libras, à luz da sociolinguística variacionista, no intuito de
esclarecer que as variações fazem parte de toda língua humana.
Vimos na parte sobre variação linguística, que esta é um fator constituinte de
toda a língua natural humana, independente de sua modalidade, seja ela oral ou
sinalizada. No entanto, ainda é muito incipiente e recente, trabalhos que abordam
sobre a variação linguística existentes nas línguas de sinais, a exemplo da própria
Libras, a qual nos últimos anos tem atraído a atenção de pesquisadores para essa
temática.
Diniz (2011) nos apresenta um estudo sobre mudanças fonológicas e lexicais
da Libras, mostrando que a mesma passou por um processo que é comum também
nas línguas visuoespaciais, apresentando questões sobre variações que levaram a
ocorrer essas mudanças. Seus estudos apontam sobre a variação diacrônica, a
qual vai se estabelecendo de acordo com o passar do tempo. Na Libras ela também
se manifesta, quando pegamos para comparar por exemplo, alguns sinais mais
antigos que aos poucos vão caindo em desuso, podendo vir a desaparecer ou a
ganhar uma nova roupagem.
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Essa variação vai ocorrendo lentamente e gradativamente até vir a surgir uma
nova forma linguística. Como exemplo, podemos citar os sinais feitos para
representar o conceito café, conforme ilustrados na figura 24.
Mudança lexical da palavra café

Figura 24: Mudança lexical em relação à palavra café.
Fonte: Diniz (2011).

Na primeira imagem, a motivação do sinal provavelmente foi do moedor de
café existente na época, já que o mesmo não vinha moído e em pó como
atualmente. No entanto, com a industrialização e modernização, os cafés passaram
a vir prontos em pacotes e aos poucos esse sinal foi caindo em desuso, havendo
uma mudança no sinal a nível lexical, quando o sinal inovador apresenta-se com
uma nova forma, assemelhando-se a uma xícara de café sendo levada à boca.
Essa é uma clara demonstração que a Libras também sofreu transformação,
prova de que a mudança ocorre em qualquer língua humana, podendo ter passado
despercebido essas duas formas (formas variantes) que ficaram concorrendo entre
si, até uma vir a sobrepor a outra.
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Na figura 25, temos o exemplo da transformação da palavra café em Libras.
Mudança lexical

Figura 25: Mudança lexical no primeiro e segundo exemplo.
Fonte: Diniz (2011).

Diniz (2011) usou como base três fontes de épocas distintas para comprovar
a mudança lexical ocorrida. Da segunda imagem para a terceira (figura 27), já
podemos observar a perda da mão passiva. Da primeira para a última, a modificação
de uma configuração de mão por outra.
Outro exemplo de variação diacrônica é a do sinal da palavra e-mail, surgida
através do empréstimo da palavra em português para a Libras, “inicialmente
estruturada com as configurações de mão em “e” e em “m” e com o movimento da
mão direita sendo realizado no meio da mão esquerda, iconicamente representando
a palavra meio do português”. (Diniz, 2011, p. 58-59)
A figura 26 ilustra o processo de mudança da palavra e-mail:
E-mail em processo de mudança

Figura 26: Processo de mudança de sinal.
Fonte: Diniz (2011).
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Com o tempo, começa a haver a diminuição da iconicidade rumo à
arbitrariedade. Essa é uma mudança observável, que talvez tenha ocorrido pelo
conforto linguístico que a língua vai pedindo, sendo muito mais confortável realizar
um sinal usando a configuração de mão em “C” do que com a letra “E”.
No entanto, conforme podemos observar na figura 27, de um vídeo do
youtube, de um sinalizante, vemos que a forma inicial do sinal, que representa a
letra “e”, ainda é mantida, sendo essa uma mudança observável a nosso tempo.

E-mail

Figura 27: Sinal da palavra e-mail por um sinalizante.
Fonte: Youtube (2013)

Porém a letra “m” é substituída por uma nova configuração de mão , no qual
se usa agora quatro dedos para produzir o sinal. Podemos depreender que as
variantes estão concorrendo entre si, mas já sendo mais frequente a nova forma do
sinal.
Outro exemplo de variação, que ocorre na Libras é a diatópica, que nada mais
é do que uma variação regional, no qual há um mesmo sentido para formas
diferentes de serem feitos sinais de uma região para a outra.
Estamos bem acostumados a esse tipo de variação na língua oral, tais como
ocorrem com a palavra tangerina e mexerica.
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Na Libras, ao compararmos os sinais que são feitos para a palavra
“professor”, apesar da semelhança na configuração de mãos, diferem-se nos
estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, como podemos observar a seguir na
figura 28:
Professor no Rio de Janeiro

Professor em Minas Gerais

(Acessibilidade Brasil)

(Incluir Tecnologia)

Figura 28: Exemplo de variação regional.
Fonte: Acessibilidade Brasil (2005); Incluir tecnologia (2012).

Na primeira imagem o sinal sendo feito com apenas uma mão, enquanto que
na segunda observa-se o uso de duas mãos.
Temos a variação diastrástica, a qual ocorre de um grupo social para outro,
sendo uma variação social. Gírias e jargões fazem parte desse tipo de variação e
também estão presentes na Libras.
Na figura 29 observaremos um exemplo de gíria LGBT em Libras:
Gíria LGBT em Libras
(Passada)

Figura 29: Exemplo de gíria em Libras.
Fonte: Youtube (2016).
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Por último, ficaremos com a variação diafásica, a que ocorre dependendo do
uso mais formal ou informal da língua. Em um Congresso, em que se tenha
trabalhos em Libras sendo apresentados ou interpretados, a tendência é pelo uso
mais formal da língua seguindo o que podemos chamar de norma padrão.
Na figura 30, temos o uso formal da Libras de um vídeo feito para um
Processo Seletivo de acesso a um curso de Letras-Libras.
Uso formal da Libras

Figura 30: Exemplo de uso formal da Libras em Processo seletivo.
Fonte: Youtube (2015)

Diferente do modo mais descontraído e menos pretensioso de se comunicar,
como é o caso da informalidade da língua, em contexto familiar ou entre amigos por
exemplo.
Na figura 31 temos um exemplo de uso descontraído da Libras, como
verificamos a seguir:
Uso descontraído da Libras

Figura 31: Momento de uso descontraído da Libras.
Fonte: Youtube (2017)

Estudar sobre as variações linguísticas presentes na Libras, nos ajuda a
ampliar a visão sobre a mesma, principalmente no tocante ao preconceito linguístico,
que ainda se encontra bem forte.
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Esse estudo vem na contrapartida, apresentando algumas de suas variações
no desejo que a língua seja mais difundida e aceita socialmente, conforme prevê as
legislações atuais referentes à difusão da Libras em diversos espaços na sociedade,
de modo a contribuir para o respeito à língua materna do surdo e suas
características peculiares.
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5 Procedimentos Metodológicos e Resultados
Nesta parte, apresentamos em um primeiro momento os procedimentos
metodológicos aplicados neste trabalho para a de coleta de dados. A metodologia
escolhida foi a de natureza quali-quanti de cunho exploratório. O Corpus foi
constituído com falantes surdos das cidades de Macaé e do Rio de Janeiro.
Inicialmente, é feito uma introdução com dados de duas entrevistas que foram
realizadas com informantes surdas que atuam diretamente na Associação Macaense
de Deficientes Auditivos – Amada. Essa escolha ocorreu devido a Associação ter
tido uma grande importância linguística no desenvolvimento da Língua Brasileira de
Sinais- Libras no município de Macaé, atuando como referência linguística para a
comunidade surda desde a sua fundação. Os dados obtidos nas entrevistas,
serviram tanto para fazer um pequeno resgate histórico da Libras no município,
como também para análises das sinalizações em Libras produzidas durante esses
momentos. Foram realizadas também filmagens de outros informantes surdos
residentes em Macaé, estes seguindo um protocolo de coleta de dados que será
detalhado no decorrer desta parte. Para a cidade do Rio de Janeiro, foram
verificados vídeos disponibilizados pela internet, bem como dicionário em formato de
CD-Rom, os quais serviram para a coleta de dados desta cidade.
Em um segundo momento, os resultados são apresentados, a partir das
observações feitas dos dados obtidos com a pesquisa, no intuito de verificar se
houve manifestação do fenômeno da variação linguística do tipo diatópica. Para
análise dos resultados, buscou-se dos embasamentos teóricos trabalhados na
terceira e quarta parte deste estudo, os quais trataram tanto a estrutura linguística
da Libras, como também do fenômeno da variação linguística, para então verificar os
elementos constituintes dos sinais e assim delimitar os critérios distintivos de
variantes e variações, mostrando em que níveis elas ocorrem. Vale ressaltar que
são ainda incipientes obras com estas temáticas.
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5.1 Metodologia de coleta de dados
A metodologia escolhida foi de natureza quali-quanti, de modo a quantificar
alguns dados da amostra, como também os explorar, no intuito de verificar as
variantes apresentadas pelos informantes pesquisados de Macaé, contrastando com
os sinais dos vídeos produzidos na cidade do Rio de Janeiro, tendo como foco
descobrir a variação diatópica (variação regional ou geográfica) apresentada por
pessoas de localidades diferentes, mas que falassem a mesma língua. Diferenças
essas que podem ser resultantes de costumes ou culturas locais. Foi baseada nos
estudos da Sociolinguística Variacionista, que tem como precursor o pesquisador
William Labov (2008), o qual percebe a língua como heterogênea e dinâmica e por
isso, capaz de produzir variações, levando em conta os fatores sociais apresentados
pela comunidade de fala.
Para a coleta de dados que serão analisados a seguir, este trabalho
subdividiu-se em duas partes. A primeira visando coletar informações históricas e
linguísticas da Língua Brasileira de Sinais- Libras, no município de Macaé. E a
segunda, uma análise de vídeos em Libras produzidos na cidade do Rio de Janeiro
– Rio, em diversos meios, como por instituições, tais como INES- Instituto Nacional
de Educação de Surdos, Fundação CECIERJ, bem como por sinalizantes youtubers.
Os vídeos usados neste trabalho tiveram como objetivo auxiliar na
observação de possíveis manifestações linguísticas de variações do tipo diatópicas
entre as cidades pesquisadas.

5.1.1 Metodologia de coleta de dados em Macaé
Em um primeiro momento, realizamos duas entrevistas, com perguntas
abertas, com duas informantes surdas, sendo uma pedagoga e a outra instrutora de
Libras, ambas atuantes na Associação Macaense de Deficientes Auditivos- Amada,
residentes em Macaé, em que as falantes eram gravadas, realizando as
sinalizações, de como iniciou o trabalho com a Libras na cidade, perguntando
também sobre como foram conduzidos o trabalho na Amada. A partir dos relatos
obtidos, foi feito um registro dessas informações sobre como foi o processo de
difusão da língua de sinais no município de Macaé. Posteriormente, foi feita uma
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análise dos vídeos das entrevistas no intuito de verificar se nas sinalizações havia
possíveis manifestações de variantes linguísticas.
Outra metodologia adotada para a coleta de dados foi a de produção de
vídeos em Libras, por sinalizantes surdos residentes em Macaé por mais de cinco
anos e que tivessem tido contato com a língua de sinais usada na Associação
Macaense de Deficientes Auditivos por igual período ou em sua infância. Como guia
orientador para produção desses vídeos, foi usado uma adaptação do protocolo de
coleta de dados do Corpus intitulado “A língua falada e escrita da região nortenoroeste fluminense” por Luquetti (2015),

o qual é estruturado em 5 tipos

discursivos a saber: “1)Narrativa de experiência pessoal; 2) Narrativa recontada; 3)
Descrição de local; 4) Relato de procedimento e 5) Relato de opinião”.
(LUQUETTI, 2015, p. 1 0)
Cada um dos tipos discursivos, foram sendo trabalhados da seguinte forma:
Na Narrativa de experiência pessoal, foi pedido para que falassem de uma
experiência pessoal que tivesse acontecido com o informante. Na Narrativa
recontada, pediu-se que recontassem um fato, ou história que tivesse acontecido
com algum conhecido do informante. Na descrição de local, perguntou-se do lugar
que o informante gosta de ficar ou passear. No Relato de procedimento, pediu-se
para o informante explicar algo que ele soubesse fazer. No relato de opinião, o
mesmo se deu conforme os outros tipos discursivos foram sendo expressos.
A opção por usar esse modelo de Corpus foi pelo fato de o mesmo explorar
uma fala mais espontânea. No entanto, foi feita uma adaptação do mesmo, no qual
foram exploradas todas as sinalizações produzidas durante a gravação, mesmo
quando as respostas fugiam de um dos tipos propostos, focando a produção em
Libras dos informantes.

O que difere a adaptação desse guia orientador, em seu

modelo original, ao que dele foi realizado é o fato de não haver registro da língua em
sua modalidade oral, como também da escrita, pois o foco foi a observação das
sinalizações em Libras desses sujeitos.
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5.1.1.1 Amostra total dos falantes de Macaé
A coleta de dados envolveu a participação de nove sujeitos surdos moradores
da cidade de Macaé, sendo estratificado quanto ao sexo e idade, conforme se
verifica no quadro a seguir:
Quadro 6: Estratificação da amostra
Sexo

Número de informantes

Faixa etária

Masculino

2

17 a 18 anos

Feminino

7

13 a 42 anos

Fonte: Dados da pesquisa

Dessa amostra, duas informantes do sexo feminino participaram da entrevista
sobre o início do trabalho com Libras em Macaé, bem como a criação da instituição
Amada e os demais informantes participaram de produções espontâneas através de
narrativas em Libras, com base no modelo proposto por Luquetti (2015), conforme
citado anteriormente. O perfil escolhido para a análise dos dados foi de surdos
sinalizantes que tivessem tido contato com a Libras que é realizada em Macaé, a
partir da Associação Macaense de Deficientes Auditivos – Amada e que residissem
na cidade pelo período superior a cinco anos.

5.1.2 Metodologia de coleta de dados no Rio
A coleta de dados por sinalizantes surdos da cidade do Rio de Janeiro se deu
através de observações e análises de vídeos em Libras produzidos por surdos que
fazem parte da Comunidade surda do Rio. Para efeito de análise, foram usados
vídeos produzidos na cidade do Rio de Janeiro, tais como: vídeos educativos da TV
INES, Dicionário da Língua Brasileira de Sinais produzido pelo INES, vídeos
contendo aulas de Libras pelo Consórcio Cederj- Fundação CECIERJ, além de
vídeos de youtubers e Edital de Admissão ao Curso de Letras-Libras da UFRJ –
Campus Fundão.
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5.2 Resultados

A partir de agora, serão demonstrados os resultados e análises obtidos com
as coletas de dados das cidades de Macaé e Rio de Janeiro.
Em um primeiro momento, veremos dados da entrevista realizada com as
duas informantes surdas que atuam na Associação Macaense de Deficientes
Auditivos - Amada, a respeito de como iniciou a difusão da Libras no município,
como também o início da Associação. Em sequência, uma análise das possíveis
variantes linguísticas apresentadas em suas sinalizações durante as entrevistas.
Em um segundo momento, serão apresentados os dados obtidos através das
filmagens dos sinalizantes surdos residentes em Macaé, que tivessem tido contato
com a língua de sinais usada na Associação Macaense de Deficientes Auditivos.
Para efeito de ilustração das possíveis variantes, foram usados vídeos de
sinalizantes surdos da Comunidade Surda do Rio de Janeiro provenientes da TV
INES e Dicionário da Língua Brasileira de Sinais, produzidos pelo INES, vídeos
contendo aulas de Libras pelo Consórcio Cederj- Fundação CECIERJ, além de
vídeos de youtubers e Edital de Admissão ao Curso de Letras-Libras da UFRJ –
Campus Fundão.

5.2.1 Entrevistas sobre o início do trabalho com Libras em Macaé com as
profissionais da Amada.
Foram realizadas duas entrevistas participando delas duas informantes
surdas, com faixa etária de 36 e 42 anos. A primeira é formada em Pedagogia
Bilíngue pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES e a segunda possui
formação em nível de Ensino Médio e capacitação para atuar como instrutora surda
pela Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – Feneis, ambas
atuantes na Amada. Os encontros foram documentados em formato de vídeo, visto a
natureza espacial-visual da Libras, que foi usada durante todo o processo de
gravação. Ao todo foram 39 minutos e 38 segundos, somando o tempo das duas
entrevistas. Esse critério ocorreu, pelo fato de não haver antes da fundação dessa
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associação, um espaço onde a língua de sinais pudesse ser disseminada no
município.
A entrevista iniciou-se com algumas perguntas objetivas e conforme a mesma
foi transcorrendo, foram surgindo novas perguntas a partir das respostas obtidas.

5.2.1.1 Entrevista 1- E1
A primeira entrevista foi feita com a informante Juliana, pedagoga surda,
atuante na Amada como instrutora de Libras e professora de reforço, tendo
oferecido cursos para a aprendizagem da língua de sinais por pessoas ouvintes,
atuando também com associados surdos e deficientes auditivos com reforço escolar,
com Libras como primeira língua e o ensino do português na modalidade escrita
como segunda língua.
Durante a entrevista, nos é relatado que com a fundação da Associação, os
surdos puderam ter um espaço para a aprendizagem e interação com a Libras, nos
informando que foi essa Instituição a responsável por dar início ao desenvolvimento
da língua no município e que anterior a este fato, os surdos ficavam isolados em
casa, sem interação com seus outros pares surdos.
No início do trabalho, usava-se materiais baseados no que eram usados em
instituições como INES- Instituto Nacional de Educação de Surdos, Feneis –
Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos e Apada – Associação
de Pais e Amigos dos Deficientes da Audição, com o objetivo de se ensinar em
Macaé a mesma manifestação linguística usadas nestas, de forma a tentar
padronizar com os sinais que eram usados na cidade do Rio de Janeiro, que
identificaremos neste trabalho por Rio.
A informante esclarece que antes desse trabalho ser desenvolvido não havia
na cidade uma língua padronizada, pois a comunicação com os surdos eram feitas
através de gestos, tendo se deparado com muitos sinais caseiros que os surdos
usavam com seus familiares para tentar se comunicar, tendo percebido essa
variante no contato com eles. Perguntada se foram criados novos sinais pela
Associação, foi respondido que não.
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O processo de aquisição da norma padrão da Libras foi ocorrendo a partir do
contato dos surdos com a instrutora, a qual se preocupava em passar os sinais
considerados “oficiais” no município do Rio. A mesma questiona que se a
Associação não tivesse sido criada, talvez os surdos continuassem a usar gestos.
Daí a preocupação da instituição em padronizar a língua, haja visto o
município de Macaé pertencer também ao estado do Rio de Janeiro.
Com a crise econômica que tem afetado o município, a Amada se viu
obrigada a diminuir suas atividades, o que afetou no número de visitas dos
associados à instituição.
Perguntada sobre as possibilidades linguísticas oferecidas pela associação,
nos é respondido que a escolha pela língua oral e reabilitação com o profissional
fonoaudiólogo ou do uso da Libras é uma escolha feita pela família após receber
orientação.
Antes da Amada ser criada, os surdos que frequentavam os espaços
escolares não tinham contato com a língua de sinais, recebendo o ensino através da
oralidade do professor, ficando muitas vezes sem entender os conteúdos e sem
serem estimulados em sua língua materna, ocorrendo também outros casos de
surdos que não estudavam por não receber esse estímulo de sua família.
Juliana cita a instrutora surda Isabel como sendo a responsável por salvar a
língua brasileira de sinais no município, pois com a oferta do trabalho que foi iniciado
por ela na instituição, muitas pessoas ao aprender a língua, passaram a difundi-la na
região e adjacências, como Rio das Ostras e Conceição de Macabu, influenciando
posteriormente que outros professores surdos pudessem levar adiante a
disseminação da língua nesses outros municípios.
A informante esclarece sobre a importância do aprendizado da Libras para a
formação identitária e cultural do sujeito surdo, ressaltando que ele percebe o
mundo visualmente e assim se desenvolve, citando que quando isso não lhes são
oportunizados, acarreta no atraso de seu desenvolvimento, mostrando que a língua
de sinais é a forma prazerosa que os surdos têm de receber as informações de uma
forma mais compreensível.
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Na imagem a seguir (figura 32), observamos um dos momentos da realização
da entrevista.

Figura 32: Momento de realização de entrevista
Fonte: Elaboração própria

Finalizando, quando perguntada sobre se há uma preferência da Associação
pelas diversas possibilidades comunicacionais existentes, nos é respondido que o
foco é a identidade surda, proficiência na língua, mas que o surdo pode se
comunicar oralmente, usar prótese auditiva, fazer implante coclear, ser sinalizante,
ou ambos, que nesse espaço há essa liberdade e várias possibilidades, havendo o
respeito pela escolha que o associado e sua família fazem, sem imposições, através
de orientações da equipe, tais como de assistente social, fonoaudiologia, instrutores
de Libras, psicologia, sobre a língua que desejam receber estimulação, se a oral ou
de sinais, ou ambas as modalidades, tendo respeito ao que for escolhido.

5.2.1.2 Entrevista 2 – E2
A segunda entrevista foi feita com a informante surda Isabel, que é instrutora
de Libras da Amada desde a sua fundação.
Ela nos conta que ao se mudar da cidade do Rio de Janeiro para Macaé no
ano de 1997, juntamente com seu esposo, pergunta a uma amiga também surda,
sobre a existência de surdos na região, pois passado meses de sua chegada ainda
não tinha se deparado com nenhum deles.
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É essa mesma amiga que faz o contato da instrutora com um grupo de
surdos, para se encontrarem em uma praça do centro da cidade para se
conhecerem. Isabel que até então, estava acostumada a sinalizar tão naturalmente
com os surdos do Rio, tem um grande impacto nesse primeiro contato, quando se
depara com surdos adultos que se comunicam com os lábios, alguns poucos sinais
e muitos gestos. Incomodada com a falta de aquisição da língua de sinais por parte
desses surdos, sente que precisa fazer algo para reverter essa situação, sendo
pensado então em um espaço para haver estímulo da língua nesse sentido.
Com o apoio de sua sogra e cunhada, começa a haver o amadurecimento
desta ideia, visto o aumento do contato de Isabel com outros surdos da cidade que
passaram a ser constantes.
A Associação abre por um curto período, mas com falta de auxílio financeiro
fecha. É neste momento que a sogra de Isabel, presidente da Amada, busca o apoio
da prefeitura, na pessoa de Sílvio Lopes, para reabri-la. Sendo feito convite aos
surdos e deficientes auditivos, bem como seus familiares de frequentar a instituição.
Sentindo necessidade de formação, Isabel e seu esposo vão ao Rio
capacitarem-se. Ela opta por formação como instrutora de Libras, enquanto seu
esposo se capacita em informática, ambos pela Federação Nacional de Educação e
Integração dos Surdos - Feneis. Preocupada com o ensino da norma padrão da
Libras, como também a questão social que envolve os surdos, após conclusão do
curso, desenvolve um trabalho de estimulação, auxiliando com reforço escolar aos
surdos mais novos e com Libras aos surdos de mais idade, interagindo em parceria
com professores regentes do município que a associação passa a receber.
Uma importante informação traga pela entrevistada, em seus contatos iniciais
com surdos que residiam em Macaé, é que os poucos sinais produzidos pelos
surdos eram sinais regionais de São Paulo e alguns antigos usados no Rio. E entre
os oralizados, haviam os que falavam mais oralmente, enquanto outros pouco
falavam, havendo entre aqueles pouco oralizados barreiras comunicacionais com
seus familiares.
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Na figura 33, temos a imagem de um dos momentos da entrevista, como
observamos a seguir:

Figura 33: Momento de realização de entrevista
Fonte: Elaboração própria

E em meio a essa diversidade linguística, explorando o uso de expressões
faciais e corporais, conseguia estabelecer uma comunicação com esses surdos que
estava conhecendo e interagindo, aproveitando para ir passando os sinais que
usava para eles.
Um de seus amigos oralizados a contou que antigamente, ao estudar em um
colégio localizado no bairro Aeroporto, foi proibido de sinalizar pela escola, lhe
sendo exigido que se comunicasse através da língua oral.
Sobre os locais que os surdos costumam se encontrar para se comunicarem
livremente, Isabel cita que hoje em dia é comum eles marcarem vários tipos de
encontro, como na própria Associação, praças, praia, eventos esportivos, igrejas,
festividades, sendo hábito também de viajarem juntos para um local que tenham
combinado, sendo essa uma forma de manter viva e em uso a língua de sinais,
porém também cita que há alguns casos em que a família não dá a liberdade de os
surdos irem a esses encontros, restando-lhes ficar em casa.
Perguntada sobre a aceitação da Libras por parte dos familiares ouvintes, nos
é relatado que muitas famílias têm a preferência pela oralização dos surdos, mas
que no entanto, após orientação da equipe de profissionais da Amada, passa a
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haver uma aceitação da Libras. No entanto, há alguns casos que mesmo após
esclarecimentos, permanece a opção da família pela língua oral.
Outro fato relatado é a dificuldade que a família tem de dar liberdade à
pessoa surda, para que ela ande sozinha e desenvolva sua autonomia,
aconselhando a eles que vejam seu exemplo de mulher surda que conseguiu seguir
seu próprio rumo e ser autônoma para decidir sobre sua própria vida.

5.2.2 Algumas considerações sobre as entrevistas 1 e 2
Como podemos observar em ambas as entrevistas, não havia na cidade de
Macaé uma língua de sinais estabelecida de forma complexa antes da chegada de
Isabel ao município. Sendo ela a precursora no estímulo e difusão da língua, a qual
se manteve sempre preocupada em seguir os sinais produzidos na cidade do Rio de
Janeiro.
Um fato interessante citado pela pioneira da Libras em Macaé é o uso de
sinais antigos que eram usados no Rio em outra época, bem como sinais regionais
de São Paulo, apresentados pelos surdos pouco sinalizantes, que conhecera ao
chegar na cidade de Macaé. Não se sabe exatamente por qual motivo, mais de
alguma forma houve o contato com algum material ou algum falante que tivessem
essas características.
Sua chegada em Macaé se deu no ano de 1997, época em que não haviam
as redes sociais existentes nos dias de hoje, bem como as facilidades que existem
atualmente como internet, maior rede de transporte para locomoção, Libras
regulamentada como língua, mais acesso às informações, entre outras facilidades, o
que pode ter contribuído para a presença de realização de sinais simples e caseiros
dos surdos que conhecera nessa época.
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Outro ponto abordado por ambas as entrevistadas é sobre o uso de sinais
caseiros que os surdos usam com seus familiares. Sobre este fato, Diniz (2011)
considera os sinais caseiros ser uma forma variante da língua, no qual:
No ponto de vista lexical, por exemplo, muitos gestos criados por
ouvintes e sinais criados no ambiente caseiro apresentam todas as
propriedades que um sinal de Libras apresenta, podendo ser
perfeitamente compreendidos, de um ponto de vista sociolinguístico,
como variantes locais. (Diniz, 2011, p. 61)

Macaé é uma cidade que teve um grande crescimento populacional nas
últimas décadas, com a vinda da Petrobras para a cidade, mas nem por isso perdeu
a característica de área do interior, o que facilita para que surdos que não
frequentam nem a Amada como também escola que desenvolva trabalho com
Libras, a presença desses sinais caseiros, o qual é comum também em casos de
surdos usuários de Libras que estão inseridos em famílias de ouvintes que
desconhecem a estrutura linguística da língua de sinais e passam a criar sinais
caseiros que só são compreensíveis naquele ambiente de fala especificamente.

5.3 Análise de variações nas sinalizações dos informantes surdos de Macaé:
Entrevistadas E1 e E2.
Houve uma análise atenciosa dos vídeos feitos durante as entrevistas, na
intenção de observar possíveis manifestações de variantes que destoassem dos
sinais realizados pelas fontes correspondentes de vídeos produzidos na cidade do
Rio de Janeiro.
Como citado anteriormente, na análise das entrevistas, havia uma grande
preocupação em passar e ensinar os sinais que estivessem em consonância com o
que o contato e a busca de materiais produzidos no Rio pudessem oferecer.
Foram observadas duas variantes. A primeira diz respeito ao sinal para a
palavra “Libras”, que atualmente ganhou um novo sinal que já foi lançado ao uso,
principalmente em espaços acadêmicos, mas que, no entanto tem pouco uso pelas
entrevistadas.
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Na entrevista feita com Juliana, a mesma usa o novo sinal, após a
entrevistadora o usar, sendo mais constatado no decorrer do vídeo o uso recorrente
da forma antiga de sinalizar a palavra “Libras”.
Este sinal sofreu uma modificação, devido ele também ser usado para se
referir à palavra “língua de sinais” e na intenção de evitar a repetição do mesmo
quando em uma mesma frase se falavam ambos os termos, foi criado pela
Comunidade Surda acadêmica uma nova forma para expressar a palavra “Libras”.
Podemos depreender, que embora tenha ocorrido um neologismo, o mesmo
ainda não se apresenta tão frequente mesmo por quem tenta seguir os sinais
produzidos no Rio.
Para efeito de estudo, foram assistidos diversos vídeos disponibilizados pela
internet com usuários da Libras que vivem na cidade do Rio de Janeiro. Os vídeos
usados para análise foram os educativos da “TV INES” e o de Libras como disciplina
do curso de Pedagogia do Consórcio Cederj – Fundação Cecierj. O primeiro
disponibilizado pelo próprio site da TV INES e o segundo no youtube. O critério de
observação foram de vídeos feitos entre os anos de 2016 a 2017 e que ao todo
somassem ao menos uma hora de observação. Na observação desses vídeos, a
forma antiga para sinalizar a palavra Libras ainda é o mais recorrente.
A seguir, algumas demonstrações realizadas para o sinal da palavra “Libras”.
Para demonstrar o novo sinal, a fonte pesquisada foi o Edital-Concurso de Acesso
Letras-Libras 2017/1 da UFRJ, vide figura 34:
Libras no Rio de Janeiro

Libras no Rio de Janeiro

Libras em Macaé

(UFRJ)

(TV INES)

(Elaboração própria)

Figura 34: Sinais variantes para a palavra Libras.
Fonte: UFRJ (2016); TV INES (2017); Elaboração própria (2017).
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Como podemos observar, com a criação do novo sinal, as duas formas
concorrem entre si, não estando a nova forma, até o momento, tão em uso na
cidade de Macaé pelos informantes desta pesquisa.
A segunda manifestação de variante é a do sinal usado para a palavra
“aeroporto”. Em Macaé existe um aeroporto de pequeno porte, o qual deu a origem
ao nome do bairro onde o mesmo é localizado. No entanto, o sinal que é produzido
em Macaé é diferente do observado na cidade do Rio de Janeiro.
Para efeito de ilustração, foram pesquisados dois vídeos produzidos na
cidade do Rio de Janeiro. O primeiro é o Dicionário de Libras -2005 e o segundo
uma vídeo aula de Libras da TV INES, com o tema “Dicas de viagem”, o qual foi
publicado em 06 de outubro de 2014, com duração de 16 minutos e 35 segundos. As
duas fontes pesquisadas apresentaram uma mesma forma de sinalização.
Para ilustrar como é feito o sinal para aeroporto no Rio, escolheu-se como
fonte o site da TV INES. Observemos as distinções entre os sinais usados em cada
uma das cidades nas imagens abaixo da figura 35:
Aeroporto no Rio de Janeiro

Aeroporto em Macaé

(TV INES)

(Elaboração própria)

Figura 35: Variação diatópica do tipo lexical
Fonte: TV INES (2014); Elaboração própria (2017).

Para a palavra aeroporto, as variações regionais apresentadas é a do tipo
lexical, pois as formas de se produzir uma mesma palavra se deram de formas
diferenciadas, tanto nas configurações de mãos, quanto na locação e movimento,
conforme vimos na figura 35.
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5.3 .1 Análise de variações nas sinalizações dos informantes surdos de Macaé:
Observações a partir dos cinco tipos discursivos

Outra forma usada para a coleta de dados foi a de produção de vídeos em
Libras por sinalizantes surdos residentes em Macaé, por mais de cinco anos e que
tivessem tido contato com a língua de sinais usada na Associação Macaense de
Deficientes Auditivos por igual período.
Nessa fase de coleta, participaram 7 surdos com faixa etária entre 13 e 23
anos, conforme podemos observar no quadro 7:

Quadro 7: Estratificação da amostra
Sexo
Masculino

Número d.e informantes
2

Faixa etária
17 a 18 anos

Feminino

5

13 a 23 anos

Fonte: Dados da pesquisa

Como guia orientador para produção destes vídeos, foi usado uma adaptação
do modelo de Corpus usado no livro “A língua falada e escrita da região nortenoroeste fluminense” por Luquetti (2015), no qual foram sendo feitos perguntas
baseadas na:
1)Narrativa de experiência pessoal; 2) Narrativa recontada; 3)
Descrição de local; 4) Relato de procedimento e 5) Relato de opinião.
(LUQUETTI, 2015, p. 1 0)

A opção por usar esse modelo de Corpus foi pelo fato de o mesmo explorar
uma fala mais espontânea. No entanto, foi feita uma adaptação do mesmo, no qual
foram exploradas todas as sinalizações espontâneas produzidas durante a
gravação, focando a produção em Libras, o que difere desse modelo é o fato de não
haver registro nem da fala oral, como também da escrita.
Já com as gravações em mãos, foram feitas observações das mesmas a fim
de verificar possíveis variáveis. Essa parte da análise contou com 36 minutos e 36
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segundos de gravação seguindo os cinco tipos discursivos propostos por Luquetti
(2015).
Somadas a essas, foram realizados mais 18 minutos e 54 segundos de
gravações no intuito de confirmar as variantes apresentadas de forma isoladas, no
qual os informantes recebiam um papel com as palavras que demonstravam esse
fenômeno, de forma a perguntar quais seriam seus sinais correspondentes.
Foram identificadas algumas formas variantes, as quais serão especificadas a
seguir, contrastando com as formas usadas nos vídeos pesquisados que foram
produzidos na cidade do Rio de Janeiro.
A efeito de análise será usado o “Dicionário da Língua Brasileira de Sinais”, o
qual tem nas sinalizações uma surda moradora da cidade do Rio de Janeiro, em
exceção para o sinal da palavra “whatsapp”, o qual foi criado anos depois da
gravação desse dicionário, sendo usado para ele um vídeo produzido pela TV INES,
intitulado “A vida em Libras: Mídias e Redes Sociais” o qual foi publicado em 18 de
outubro de 2017.

5.4 Variação regional a nível fonológico: uso do par mínimo para análise

No nível fonológico, temos os critérios de distinção de um fonema em
detrimento do outro, que em Libras são os cinco parâmetros fonológicos, que de
acordo com Quadros & Karnopp (2004) são: Configurações de mãos (CM), Locação
(L), Movimento (M), Orientação da mão (Or) e Expressões não manuais (ENM).
Assim, esses parâmetros serão usados para revelar as variações que estiverem
presentes nas sinalizações.
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Na figura 36, temos a palavra feijão sendo sinalizadas de duas formas, ambas
apresentaram mesma locação, mesmo movimento, só se diferenciando pelo par
mínimo Configuração de Mão.

Feijão no Rio de Janeiro

Feijão em Macaé

(Acessibilidade Brasil)

(Elaboração própria)

Figura 36: Variação a nível fonológico
Fonte: Acessibilidade Brasil (2005); Elaboração própria (2017).

No próximo exemplo, ilustrado na figura 37, vemos um exemplo de duas
sinalizações para a palavra pessoa, com duas configurações de mãos distintas:
Pessoa no Rio de Janeiro

Pessoa em Macaé

(Acessibilidade Brasil)

(Elaboração própria)

Figura 37: Variação diatópica a nível fonológico
Fonte: Acessibilidade Brasil (2005); Elaboração própria (2017).

Ambas as formas para a palavra pessoa (figura 37) apresentaram mesma
locação, mesmo movimento, só se diferenciando pelo par mínimo Configuração de
Mão.
Observa-se que tanto os sinais produzidos para a palavra feijão (figura 36),
quanto os produzidos para a palavra pessoa (figura 37), apresentaram o mesmo
exemplo de classificação de par mínimo, apresentando uma variação a nível
fonológico.
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5.5 Variação regional a nível lexical
A variação regional ocorre quando há palavras com um mesmo significado
porém ditas de formas diferenciadas.

Na

língua portuguesa,

conhecemos o

exemplo das palavras aipim e mandioca.
Na Libras, como vimos em um outro momento deste trabalho, também temos
exemplos de variações regionais. Veremos agora alguns exemplos de variações que
ocorrem a nível lexical:
Na figura 38 temos duas formas diferenciadas para a palavra whatsapp, como
observamos abaixo:
Whatsapp no Rio de Janeiro

Whatsapp em Macaé

(TV INES)

(Elaboração própria)

Figura 38: Variação diatópica a nível lexical
Fonte: TV INES (2014); Elaboração própria (2017).

Ambos os sinais não apresentam nenhuma semelhança em nível de par
mínimo da Libras que pudessem ser analisadass a nível fonológico, possuindo
formas totalmente diferenciadas em ambas as regiões estudadas, daí a variação
ocorrer a nível lexical.

5.6 Formas concorrentes de variantes

Diferente da forma como ocorreu com os exemplos anteriores, podemos
observar em Macaé a presença de duas formas variantes para a palavra “whatsapp”.
A primeira delas com a

realização do sinal usando o dorso da mão como mão

passiva, representando 14,28% dos entrevistados, enquanto que no outro é na
palma da mão que encontramos o

elemento passivo, representado por 85,71%
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dos informantes pesquisados, conforme ilustrado no quadro 7 e observamos na
figura 39:
Whatsapp 1 em Macaé

Whatsapp 2 em Macaé

(Elaboração própria)
14,28%

(Elaboração própria)
85,71%

Figura 39: Sinais variantes para a palavra whatsapp.
Fonte: Elaboração própria (2017).

A manifestação de duas variantes foi encontrada nas sinalizações dos surdos
pesquisados em Macaé, para as palavras verdade, passear e porco. Para ilustrar
tais diferenças, usaremos o Dicionário da Língua Brasileira de Sinais produzido pela
Acessibilidade Brasil contrastando com os sinais reproduzidos durante a pesquisa
com os surdos de Macaé, através de vídeo e imagens de elaboração própria,
conforme observaremos nas figuras 40, 41 e 42.
Verdade no Rio de Janeiro

Verdade em Macaé 1

Verdade em Macaé 2

(Acessibilidade Brasil)

(Elaboração própria)
85,71%

(Elaboração própria)
14,28%

Figura 40: Variação diatópica a nível fonológico, no primeiro e último exemplo.
Fonte: Acessibilidade Brasil (2005); Elaboração própria (2017).

Entre o primeiro e último exemplo da figura 40, ocorreu uma variação a nível
fonológico, pois os sinais opõem-se por configurações de mãos distintas, mantendo
mesma locação e movimento. Vale ainda destacar que as formas produzidas para o
sinal da palavra verdade em Macaé, conta com uma diferença de 85,71% para
14,28%, de acordo com os informantes desta pesquisa, vide quadro 7 e ilustrado
acima .
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Entre o primeiro e último exemplo da figura 41, ocorre uma variação a nível
fonológico, pois os sinais opõem-se pelo movimento. Na cidade de Macaé, foi
manifestado pelos informantes desta pesquisa uma proporção de 71,42% para
28,57% de duas formas diferenciadas para a palavra passear.
Passear no Rio de Janeiro

Passear em Macaé 1

Passear em Macaé 2

(Acessibilidade Brasil)

(Elaboração própria)
71,42%

(Elaboração própria)
28,57%

Figura 41: Variação diatópica a nível fonológico, no primeiro e último exemplo.
Fonte: Acessibilidade Brasil (2005); Elaboração própria (2017).

Tanto a palavra verdade quanto a palavra passear apresentaram variação a
nível fonológico, entretanto não foi uma variação produzida por todos os
informantes, como observamos nos percentuais obtidos.
As formas produzidas entre o primeiro e último exemplo da figura 42, para
representar a palavra “porco” configuram-se em uma variação a nível lexical. Em
Macaé duas formas variantes foram apresentadas na proporção de 71,42% para
28,57%, conforme informantes caracterizados no quadro 7.
Porco no Rio de Janeiro

Porco em Macaé 1

Porco em Macaé 2

(Acessibilidade Brasil)

(Elaboração própria)
71,42%

(Elaboração própria)
28,57%

Figura 42: Variação diatópica a nível lexical, no primeiro e último exemplo.
Fonte: Acessibilidade Brasil (2005); Elaboração própria (2017).

Essas últimas formas foram analisadas à parte, por representar formas
variantes e ilustradas nesta pesquisa através dos vídeos realizados. Quanto à
sinalização da palavra Libras, foi unânime a realização do sinal de sua forma antiga
entre os informantes pesquisados.
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Finalizando, uma curiosidade narrada por uma das informantes é que tanto
ela quanto seu grupo de contato observam que há uma sinalização feita de forma
mais rápida pelos surdos do Rio, os quais usam expressões faciais mais marcadas,
enquanto que em Macaé as sinalizações são feitas de modo mais calmo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou verificar se houve a presença de variação
linguística do tipo diatópica nas sinalizações em Libras das Comunidades surdas,
através de análise de vídeos das duas cidades pesquisadas, a saber, Macaé e Rio
de Janeiro.
Considerando a hipótese de que as variações linguísticas são tão pertinentes
às línguas de sinais quanto às línguas orais, apesar de poucos estudos nesta área,
é possível afirmar que em ambas as modalidades, oral e visuoespacial, ocorrem o
fenômeno da variação linguística.
De acordo com os autores investigados, vimos que as línguas de sinais são
línguas naturais, as quais as pessoas surdas devem ser estimuladas a aprender
como

primeira

língua,

para

não

sofrerem

com

atraso

de

linguagem

e

desenvolvimento de suas capacidades superiores.
Na segunda parte deste trabalho fizemos uma retrospectiva histórica, no qual
foram apontados breves mapeamentos de como teve início o trabalho com as
línguas de sinais de uma forma geral e, consequentemente, com a educação de
pessoas surdas em um panorama mundial, em que a decisão do social para o
individual, determinou por muito tempo o modo de viver da pessoa surda. Exemplo
disso foi a exclusão da pessoa surda, a qual não podia exercer direitos mínimos
como casar e herdar propriedade, fato este que foi mudando também pelo viés
econômico, como em caso de surdos filhos de pessoas nobres. Este fato contribuiu
para que futuramente se pensasse na educação de surdos, surgindo diversas
metodologias educacionais para a escolarização destes, dentre elas as de caráter
manualista e oralista. O ensino que até então ocorria de forma privada e para um
número muito restrito de alunos, começa a ser ofertado também no formato público,
contribuindo para que a língua de sinais trabalhada na metodologia manualista
pudesse atender a um público maior. Vimos isso ocorrer com o Instituto Nacional de
Jovens Surdos de Paris (nome atual), o qual foi responsável por não só ensinar
dentro do próprio Instituto como também por propagar a língua trabalhada em
diversos outros países, a exemplo dos Estados Unidos da América, o qual através
deste contato pôde posteriormente desenvolver a Língua de Sinais Americana, como
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também com o Brasil. Aqui foi um surdo francês que fundou o Instituto Nacional de
Educação de Surdos (nome atual) e, através da Língua de Sinais Francesa, a
Língua Brasileira de Sinais começa a ser desenvolvida, com o aumento lexical.
Ainda nesta parte, fizemos um breve histórico da Língua Brasileira de Sinais- Libras
nas cidades de Macaé e Rio de Janeiro, onde pudemos mapear suas origens.
Partimos dos pressupostos da Sociolinguística para entender que a língua
não ocorre de forma homogênea com seus falantes, mas sim heterogênea. Nesse
sentido, o autor Labov, precursor da teoria sociolinguística do variacionismo,
considera os fatores sociais e a língua usada no cotidiano pelas comunidades de
fala como elementos importantes para sua análise.
Outros autores também foram trabalhados, entre eles, Bagno que discute o
preconceito linguístico sofrido com o português falado no Brasil. Para ilustrar que o
preconceito linguístico também ocorre com as línguas de sinais, trabalhou-se
autoras como Quadros & Karnopp e Gesser, as quais discorrem sobre os mitos que
perpetuam a Língua Brasileira de Sinais, na intenção de desmistificar alguns
conceitos em relação a esta língua, demonstrando que a mesma também sofre com
equívocos.
Ao trabalharmos com a temática da Gramática da língua de sinais,
verificamos que a mesma possui regras comparáveis a uma língua de modalidade
oral, sendo sujeita a sofrer os mesmos fenômenos que ocorrem com línguas orais,
dentre os quais destacamos o da variação linguística. Como nosso objetivo geral foi
estudar se há a presença dessa variação, do tipo diatópica, em dois municípios
distintos do estado do Rio de Janeiro, partimos de pressupostos teóricos para a
reflexão sobre a variação linguística como um todo, visando entender o que a
caracteriza e os diversos tipos que ela compõe.
Já nos objetivos específicos tivemos como intenções, os seguintes pontos:
1) Investigar a origem histórica das sinalizações da Comunidade surda do grande
centro da cidade de Macaé e cidade do Rio de Janeiro; 2) Correlacionar o fenômeno
da variação linguística presente na língua oral com a língua de sinais; 3) Mostrar,
seguindo os Parâmetros fonológicos da LIBRAS, o que caracteriza a sinalização de
uma região diferente da outra; 4) Identificar em que níveis as variações ocorrem;
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5) Verificar possíveis variantes nas sinalizações pesquisadas; 6) Ilustrar as possíveis
variações e variantes encontradas nas pesquisas.
O primeiro ponto, já citado anteriormente, foi trabalhado por meio de
pesquisas de revisão de leitura, busca de fontes em meios eletrônicos, entrevistas,
em que registramos um breve histórico dessas origens, tópicos trabalhados na
segunda parte deste trabalho.
O segundo ponto, foi trabalhado na terceira e quarta parte desta pesquisa,
quando trouxemos exemplos do fenômeno da variação linguística, presentes tanto
em língua oral quanto de sinal.
O objetivo geral foi alcançado, quando depois de realizadas revisões de
literatura, tivemos embasamento teórico para entender como ocorre esse processo.
A partir de então, o terceiro e quarto ponto dos objetivos específicos atuam em
conjunto com o objetivo geral, no qual partimos para a coleta de dados, que foi
trabalhada na quinta parte deste trabalho, para enfim fazer a análise dos dados
obtidos. Ao compararmos vídeos de sinalizações em Libras de falantes surdos das
duas cidades pesquisadas, verificamos que houve manifestações diferenciadas para
um mesmo significado de palavra. Como exemplo, citamos o sinal para a palavra
“aeroporto”, o qual é feito de forma diferenciada na cidade do Rio de Janeiro e em
Macaé. Foi estabelecido como critério seguir os Parâmetros fonológicos da Língua
Brasileira de Sinais, para fazer as comparações dos sinais e assim entender o que
foi modificado e assim classificar em que níveis as variações ocorreram, se
fonológico ou lexical.
O quarto ponto foi atingido, quando encontramos formas concorrentes de
variantes nas sinalizações, a exemplo do sinal para a palavra “Libras”, a qual tem
um formato antigo e um formato novo concorrendo entre si.
O último ponto, fazer a ilustração das variações e variantes encontradas foi
alcançado, quando após análises de diversos vídeos produzidos no Rio de Janeiro,
pudemos em contrapartida trazer para análise, os sinais manifestados durante a
coleta de dados de vídeos por informantes surdos de Macaé, os quais ilustramos
como elaboração própria a partir da participação especial de uma surda que
aprendeu e desenvolveu sua língua nesta cidade, ao ter contato com a Associação
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Macaense de Deficientes Auditivos- Amada, que frequenta desde bem criança.
Podemos verificar estas informações na quinta e última parte desta pesquisa.
Podemos afirmar que tanto o objetivo geral quanto os específicos foram
alcançados. Assim, esperamos com este trabalho, contribuir para o entendimento de
que a Libras é uma língua de fato e sujeita aos mais diversos fenômenos, dentre
eles o da variação linguística, não podendo ser caracterizado como erro do
sinalizante, mas sim como outra forma para sinalizar.
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