
1 

 

 
CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM LETRAS – NÍVEL DE 
MESTRADO E DOUTORADO 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: LINGUAGEM E SOCIEDADE 
 
 
 
 
 
 

TÂNIA APARECIDA MARTINS 
 
 
 
 
 
 
 

UM ESTUDO DESCRITIVO SOBRE AS MANIFESTAÇÕES DE AMBIGUIDADE 
LEXICAL EM LIBRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASCAVEL – PR 
2013 



2 

 

TÂNIA APARECIDA MARTINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UM ESTUDO DESCRITIVO SOBRE AS MANIFESTAÇÕES DE AMBIGUIDADE 
LEXICAL EM LIBRAS 

 
 
 

Dissertação apresentada à Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – 
para obtenção do título de Mestre em Letras, 
junto ao Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Letras - nível de Mestrado e 
Doutorado - área de concentração 
Linguagem e Sociedade.  
 
Linha de Pesquisa: Estudos da Linguagem: 
Descrição dos Fenômenos Linguísticos, 
Culturais e de Diversidade. 
             
Orientador: Prof. Dr. Jorge Bidarra 

 
 
 
 
 
 
 
 

CASCAVEL – PR 
2013 



3 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catalogação na Publicação elaborada pela Biblioteca Universitária 

UNIOESTE/Campus de Toledo. 
Bibliotecária: Marilene de Fátima Donadel - CRB – 9/924 

 
 
 
 

Martins, Tânia Aparecida 
M386e              Um estudo descritivo sobre as manifestações de ambiguidade 

lexical em Libras / Tânia Aparecida Martins.-- Cascavel,  PR : [s. n.], 
2013. 

                         158 f. : il. (algumas color.), figs., quds. 
 

   Orientador: Prof. Dr. Jorge Bidarra 
   Dissertação (Mestrado em Letras ) - Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná. Campus de Cascavel. Centro de Educação, 
Comunicação e Artes. Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Letras. 

 
        1. Língua de sinais 2. LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) 3. 
Ambiguidade lexical 4. Linguagem por sinais 5. Surdos - Meios de 
comunicação 6. Semântica 7. Lexicologia 8. Sinais e símbolos 9. 
Linguagem gestual - Interpretação I. Bidarra, Jorge, Orient. II. T 
 

CDD 20. ed.                419 
                                    371.9123 
                                                           

 

                     



4 

 

TÂNIA APARECIDA MARTINS 
 
 
 
 

UM ESTUDO DESCRITIVO SOBRE AS MANIFESTAÇÕES DE AMBIGUIDADE 
LEXICAL EM LIBRAS 

 

Esta dissertação foi julgada adequada para a obtenção do Título de Mestre em 
Letras e aprovada em sua forma final pelo Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Letras – Nível de Mestrado e Doutorado, área de Concentração em 
Linguagem e Sociedade, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
UNIOESTE. 

 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

_____________________________________________ 
Prof. Dr. Jorge Bidarra (UNIOESTE) 

Orientador 
 

_____________________________________________ 
Profa. Dra. Ronice Müller de Quadros  

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
Membro Efetivo (convidado) 

 

_____________________________________________ 
Profa. Dra. Aparecida Feola Sella  
Membro Efetivo (da Instituição) 

 

_____________________________________________ 
Profa. Dra. Maria Elena Pires Santos  

Membro Efetivo (da Instituição) 
 

_____________________________________________ 
Prof. Dr. Tarcísio de Arantes Leite  

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
Membro Suplente (convidado) 

 

_____________________________________________ 
Profa. Dra. Sanimar Busse  

Membro Suplente (da Instituição) 
 

 

Cascavel, 01 de Março de 2013. 



5 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho primeiramente a Deus que é 
luz, sabedoria e vida, me fortalece, porque por Ele e 
para Ele são todas as coisas, 
Ao Luiz Gustavo, querido filhinho a quem reneguei 
um precioso tempo em busca desta realização, 
Ao companheiro Valdenir de Souza Pinheiro, pelo 
apoio e companhia ao longo da caminhada, 
Aos meus pais José Rubens e Suely e irmãos 
Juliana e Marcelo, pelo apoio inigualável, 
Ao estimado ‘mestre’ professor Jorge Bidarra, seus 
ensinamentos me fazem crescer a cada dia, 
Ao estimado amigo Ricardo Ernani Sander pelas 
experiências compartilhadas sobre a arte de traduzir 
e interpretar, 
A todos os surdos que direta ou indiretamente 
fizeram e fazem parte da minha vida,  
Aos amigos, queridos:  
Clóvis, Carla, Keli, Malu, Gisele, Heloir, Deborah, 
Jean Michael, Thiago. Aos amigos do curso Letras 
Libras 2008/12, pólo da UFPR, que me incentivaram, 
me apoiaram e me amaram nos momentos mais 
difíceis, não me deixando desistir. 



6 

 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 

  
Agradeço em especial a Deus, pela minha vida e por me cuidar em 

todos os momentos. 

 

Ao professor Jorge Bidarra pela orientação valiosa e oportunidade que 

me foi concedida de fazer parte de suas pesquisas, sobretudo pelos momentos de 

discussão e sua dedicação prestatividade com este trabalho. Obrigada, pelo apoio, 

incentivo e pela confiança que depositou em mim na realização desta pesquisa. 

Essa confiança que me fazendo acreditar que poderia concretizá-la. 

 

À professora Dra. Ronice Müller de Quadros por ter me encantado e me 

inspirado em sua atuação como intérprete de Libras em 1995 num evento da área 

da surdez na cidade de Foz do Iguaçu – PR. Deixo minha gratidão pela sua enorme 

dedicação e contribuição acadêmica que subsidiou este trabalho.  Além de sua 

valiosa contribuição na qualificação e aceite como banca avaliadora do meu 

trabalho. 

 

Às professoras Dras. Aparecida Feola Sella e Sanimar Busse pelas 

importantes sugestões na banca de qualificação que muito contribuiu para o 

melhoramento da pesquisa aqui apresentada e pronta disponibilidade para participar 

de minha Banca de Defesa.  

 

À professora Dra. Maria Elena Pires Santos e ao professor Dr. Tarcísio 

de Arantes Leite por prontamente aceitar nosso convite como banca avaliadora 

deste trabalho. 

  

Aos que foram meus professores e me possibilitaram dar passos 

adiante. 

  

Ao Valdenir pelo carinho, atenção e companheirismos durante os 

momentos que mais preciso. 



7 

 

 

À minha família, especialmente meus pais José Rubens e Suely e 

irmãos Juliana e Marcelo, pelo apoio, amor, compreensão e respeito pelas vezes 

que não pude estar presente. A colaboração de vocês é imensurável, muito obrigada 

por cuidar do Luiz Gustavo todas as vezes que preciso. 

 

Ao amigo Clóvis Batista de Souza por permitir utilizar sua imagem no 

texto. Obrigada por sua sempre disponibilidade.  

 

À Maria Lourdes de Moura, simplesmente a Malu, que não mede 

esforços para me ouvir e dar suas contribuições enriquecedoras.  

 

Aos amigos surdos e aos tradutores intérpretes de Libras, os quais devo 

parte do conhecimento que adquiri para o crescimento profissional e afetivo. Em 

especial a Keli e a Carla, ao Heloir e Clovis, Edinata, Fabiano e Lucas pelas 

trocas de experiências e discussões que possibilitaram pensar e analisar tantos 

vieses. E ao Alessandro Carvalho, pelas vezes que me ouviu, mesmo sem ter 

conhecimento da área, muito obrigada. 

 

À coordenação do Programa de Mestrado e Doutorado pelas 

oportunidades concedidas nas pesquisas voltadas aos estudos linguísticos da 

Libras. 

 

Enfim, a todas as pessoas que somaram e me ajudaram a percorrer este 

caminho. A elas, os meus sinceros agradecimentos!!! 



8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Nada é fácil no domínio do léxico". 

  
Genouvrier & Peytard 



9 

 

MARTINS, Tânia, Aparecida. Um estudo descritivo sobre as manifestações da 
ambiguidade lexical em Libras.  2013. 158 f. Dissertação (Mestrado em Letras) – 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Cascavel.  
 
 

RESUMO 
 
 
Esta dissertação objetiva realizar um estudo descritivo acerca da ambiguidade 
lexical na Língua Brasileira de Sinais – Libras – por meio de investigações na 
literatura especializada, culminando com a construção de um corpus com itens 
lexicais ambíguos lematizados, respectivamente em dois dicionários bilíngues: O 
dicionário da Língua Brasileira de Sinais/LIBRAS versão 2.0, 2008 (digital) e o 
Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue Novo Deit-Libras (2012). Para os 
estudos gerais sobre o assunto, tomamos como base a semântica lexical 
estruturalista baseada em trabalhos de pesquisadores, dentre outros, Ullmann 
(1964), Saussure (1987), Câmara Jr (2002) e Silva (2006). Apoiando-nos também 
em Emmorey (2002), Johnston & Schembri (2007), Ferreira Brito (1995) e Quadros e 
Karnopp (2004), traçamos critérios que subsidiaram os levantamentos dos dados 
para os registros e análises. Este estudo foi conduzido por um conjunto de questões 
das quais incluem nossa preocupação em saber como a ambiguidade lexical se 
manifesta na Libras; como os utentes dessa língua lidam com esse tipo de situação; 
quais efeitos esse tipo de fenômeno acarreta na compreensão do surdo e ainda que 
competências e habilidades os surdos desenvolvem ou precisam desenvolver para 
clarificar ao máximo os signos ambíguos. À luz da literatura especializada com 
estudos sobre significados e sentidos de palavras, assumimos que a ambiguidade 
lexical é ocasionada quando um signo/palavra sustenta dois ou mais 
significados/sentidos, quando expostos ao contexto. A partir do critério geral de 
distinção entre polissemia e homonímia, observamos que em Libras, diferentemente 
da Língua Portuguesa, a ambiguidade lexical pode se manifestar de três formas 
distintas: (i) pela homonímia; (ii) pela polissemia; e (iii) pelo conhecimento de mundo 
e determinantes evocativos (religiosos, culturais e outros). Consideramos homonímia 
a situação em que os significados de uma mesma palavra não mantêm entre si 
qualquer tipo de relacionamento semântico e polissemia quando os 
significados/sentidos admitidos pela palavra/signo encontram pontos de contato 
semânticos. O signo representivo para SEXTA-FEIRA e PEIXE, a título de exemplo, 
embora semanticamente não relacionados entre si, faz parte de um conjunto 
significativo de outros signos em que o mesmo acontece. Por estarem relacionados 
de algum modo, chamamos de traços evocativos, não podendo classificá-los como 
casos de homonímia e tampouco, polissemia. Desse modo, criamos um terceiro tipo 
de ambiguidade. Quando se estuda ambiguidade lexical, em geral, alguns autores 
preconizam que, de fato, ela não existiria, tendo em vista os recursos disponíveis na 
língua, os marcadores, tais como: referentes no espaço enunciativo, expressões não 
manuais e outros, seriam suficientes para desambiguá-los. Todavia, para muitos 
casos apresentados e analisados ao longo do trabalho, observamos que, embora 
útil, eles não são capazes de resolver ou clarificar todos os itens ambíguos. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Ambiguidade lexical, Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, 
Sinais ambíguos, Descrição e análise. 
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MARTINS, Tânia Aparecida. A descriptive study on the manifestations of lexical 
ambiguity in LIBRAS. 2013. 158 f. Dissertação (Mestrado Letras) – Universidade 
Estadual do Oeste deo Paraná. Cascavel. 

ABSTRACT 
 
 

This essay has the aim to fulfill a descriptive study regarding the lexical ambiguity of 
the Brazilian Sign Language – Libras – through the investigation of the specialty 
literature, culminating with the construction of a data with ambiguous lexical items 
containing, respectively in two dictionaries considered bilingual: The dictionary of the 
Brazilian Sign Language/Libras version 2.0, 2008 (digital) and the The New Deit-
Libras Trilingual Illustrated Encyclopedic Dictionary (2012). To the general studies 
about this subject, it was regarded the basis of the structuralist semantics founded in 
researches of investigators, some of them were: Ullmann (1964), Saussure (1987), 
Câmara Jr (1970) and Silva (2006). Based also in Emmorey (2002), Johnston & 
Schembri (2007), Ferreira Brito (1995) and Quadros & Karnopp (2004), the criteria 
that would found the setting of data was established so that the records and analysis 
were made. This study was conducted by a collection of questions that include our 
concern to know how the lexical ambiguity that is shown in Libras; how the users of 
this language deal with this kind of situation, which effects this phenomenon causes 
in the comprehension of the deaf and yet what competences and abilities the deaf 
develop or need to develop to clarify mostly the sings that are lexically ambiguous. In 
the bias of the specialized literature regarding the studies of the meanings and the 
significations of the words, it´s assumed that the lexical ambiguity is caused when a 
sign/word has two or more meanings/significations, when comparing the contexts. 
Through the general distinction between polysemy and homonymy, it was concluded 
that in Libras, differently from the Portuguese Language, the lexical ambiguity can be 
shown in three different forms: (i) through the homonymy; (ii) through the polysemy; 
and through the world knowledge and determining evocative (religious, cultural, 
social and others). This way, homonymy is considered the situation in which the 
meanings of the same word don´t show any semantic relation and polysemy when 
the meanings/significations admitted by a word/sing meet the points of a semantic 
contact. The representative meaning of FRIDAY and FISH, for instance, although 
semantically not related, are part of a meaningful group of others signs that the same 
effect occurs.  We call them evocative traces (traces determined by relations either 
religious or cultural or others), we couldn’t classify them as cases of homonymy, 
neither polysemy. Thus, we created a third kind of ambiguity. When the phenomenon 
of the lexical ambiguity is analyzed, in general, some authors will say that, in fact, the 
marks of the available resources of the language (the marks, such as, the references 
of the enunciatively space, the alteration of the movement of the hands or the other 
expressions), they would be enough to differ them. Anyway, many cases and 
analyzed this study, it could be observed that, even being useful, they are not able to 
solve or clarify all the ambiguous items. 
 

KEY-WORDS: Lexical ambiguity, Brazilian Sign Language - LIBRAS, Ambiguous 
signs, Description and analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Podemos afirmar que o marco que deu visibilidade aos surdos brasileiros foi a 

legalização, através da promulgação presidencial da Lei Nº 10.436 em 24 de abril de 

20021, que trata especificamente da Língua de Sinais Brasileira – Libras. Com ela, 

as políticas públicas precisaram buscar meios para dar acessibilidade, 

principalmente, àqueles em idade escolar. Uma das estratégias para incluir os 

surdos na educação foi assisti-los por intermédio de um tradutor e intérprete de 

Libras, cuja função, nesse meio, é a de traduzir e interpretar para Libras as aulas 

ministradas, oralmente, pelo professor em Língua Portuguesa. De acordo com 

Fernandes (2011, p. 80, 88) esse processo, além de impactante, se faz necessário 

para os surdos, considerando que falam em Libras, mas precisam ler e escrever em 

português sem que as bases linguísticas dessas duas línguas estejam claras para 

ele.  

O convívio (forçado) com duas línguas de modalidades distintas tem 

provocado sérias consequências para os surdos, principalmente, no que se refere à 

leitura e escrita. No que diz respeito às diferenças entre as línguas, uma das coisas 

que torna esse ambiente mais complexo para o surdo é que, enquanto em 

Português as marcas morfológicas (de tempo, número, gênero, pessoa) estão na 

própria constituição das palavras, em Libras, para se alcançar os mesmos efeitos, 

tornam-se necessários não apenas o uso de sinais (palavras), mas também 

expressões não-manuais2 e movimentos no espaço de enunciação. Mas não é só 

isso. O surdo para ser bem sucedido nesse processo, precisa ainda ser capaz de 

estabelecer relações diferenciadas não só de natureza estrutural ou morfossintática, 

mas também de ordem semântica.   

Diante do exposto, esta pesquisa inicialmente teve por objetivo primeiro 

investigar a ambiguidade lexical em Libras, bem como as implicações para o aluno 

surdo. Contudo, a inexistência de estudos descritivos sobre a ambiguidade lexical na 

Libras nos levou a rever o nosso objeto de estudo no sentido de um trabalho 

                                                 
1
 Essa Lei reconhece a Libras como forma de comunicação e expressão da comunidade surda 

brasileira. O Decreto Nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005 regulamenta a Lei Nº 10.436/02 e o artigo 
18 da Lei Nº 10.098/00 no que dispõe sobre a acessibilidade dos brasileiros. 
2
 As expressões não-manuais - ENMs (movimentos da face, dos olhos, da cabeça ou do tronco) 

prestam-se a dois papéis nas línguas de sinais: marcação de construções sintáticas e diferenciação 
de itens lexicais. (QUADROS & KARNOPP (2004, p. 60)). 
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descritivo de modo a qualificar com mais clareza como o fenômeno da ambiguidade 

lexical se apresenta em Libras. Assim, o objetivo desta pesquisa é descrever e 

analisar a ambiguidade lexical na Libras. O presente estudo se justifica na medida 

em que poderá constituir uma base para as demais pesquisas relacionadas à 

semântica lexical, áreas da tradução e outros.  

Este trabalho, tem assim por tarefa apresentar uma proposta de descrição da 

ambiguidade lexical na Libras, bem como analisar suas manifestações. Para tanto, 

tomam-se como princípios básicos pressupostos defendidos pela semântica lexical, 

com particular atenção para os casos de polissemia.  

 Tomamos como ponto de partida para nossos estudos, a pesquisa iniciada 

por Emmorey (2002, p. 130), cujo propósito foi o de verificar a ambiguidade lexical 

na Língua de Sinais Americana (ASL). A principal motivação para a autora era saber 

se tanto na ASL, quanto em outras línguas de sinais que estudou, a ocorrência de 

ambiguidade lexical seria ou não um fenômeno raro como alguns estudiosos vinham 

preconizando. Diante do problema, Emmorey (2002) realizou uma pesquisa em 

dicionários de quatro idiomas distintos e estabeleceu alguns critérios para a seleção 

de alguns itens. Os resultados obtidos por ela comprovam que 6% dos sinais da ASL 

são verdadeiramente ambíguos, assim como nas demais línguas pesquisadas.  

 Para os nossos registros, seguimos alguns critérios usados por Emmorey 

(2002). Também, optamos por pesquisas em dicionários da Libras, excluindo do 

grupo de investigação alguns signos, tais como: múltiplas entradas, abreviações, 

formas arcaicas e raras, termos técnicos, nomes próprios, palavras estrangeiras e 

compostas. Do mesmo modo, consideramos uma palavra ou sinal ambíguo aquele 

que apresenta mais de um significado ou sentido.  

 Após as pesquisas bibliográficas sobre a ambiguidade lexical nas línguas 

orais de um modo geral, passamos às investigações sobre o assunto em Libras. 

Logo que definimos o material de pesquisa, a base teórica dos estudos e a 

metodologia, bem como os critérios para seleção e registros dos itens ambíguos, 

iniciamos a construção do corpus da pesquisa. O corpus se constitui de 260 signos 

ambíguos em Libras, os quais foram registrados a partir da pesquisa realizada nos 

dicionários: (i) dicionário da Língua Brasileira de Sinais/LIBRAS versão 2.0, 2008 

(digital) e (ii) Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue Novo Deit-Libras (2012). A 

partir dos itens registrados, extraímos aqueles que, embora apresentassem 

parâmetros idênticos em Libras, não estabeleciam qualquer tipo de relação 
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semântica entre si, quais sejam os homônimos. Dos demais signos, extraímos os 

que suportavam mais de um significado, com relacionamentos semânticos entre si. 

Nesse processo de seleção, identificamos alguns signos que se manifestavam de 

maneira distinta, não se enquadrando como casos de polissemia ou homonímia. 

Esse tipo de ocorrência nos trouxe várias inquietações e que nos impuseram um 

tratamento diferenciado aos outros casos. Estávamos diante de signos cujos 

significados se relacionavam não por aspectos semânticos, mas devidos ao 

conhecimento de mundo do falante que incluíam desde aspectos religiosos, culturais 

e sociais. 

 Para as análises dos dados, buscamos junto a um grupo de três estudantes 

surdos do Ensino Médio e um professor surdo, verificar qual seria o entendimento 

dos falantes da Libras com relação a alguns itens ambíguos selecionados em nosso 

corpus. Vale mencionar que por se tratar de pesquisa envolvendo humanos, o 

projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da universidade, parecer 

290/2011 – CEP/UNIOESTE, conforme resolução 196/96 e suas complementares do 

Conselho Nacional de Saúde. A verificação junto ao grupo de colaboradores surdos 

foi por meio de sentenças glosadas em Libras contendo um ou mais item ambíguo, 

cuja tarefa que lhes atribuímos era a de traduzir essas sentenças, incluindo-se os 

signos ambíguos, para Libras. O uso de glosa é um instrumento bastante comum em 

trabalhos que envolvem transcrição e representação em línguas visuoespaciais. 

Nesse sentido, embora haja um protocolo de transcrição que vem sendo utilizado e 

aperfeiçoado ao longo dos anos (QUADROS e PIZZIO, 2007, p. 49), no Brasil, mais 

especificamente, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), neste trabalho 

levaremos em consideração apenas algumas convenções apresentadas por Felipe 

(2001, p. 21, 22), dentre as quais: (i) para efeito de simplificação os sinais da Libras 

serão representados por itens lexicais da Língua Portuguesa (LP) em letras 

maiúsculas, por exemplo, AÇÚCAR; (ii) um sinal, que é traduzido por duas ou mais 

palavras em língua portuguesa, será representado pelas palavras correspondentes 

separadas por hífen, por exemplo, DEMORAR-MUITO; (iii) a datilologia (alfabeto 

manual) usada para representar palavras que não possuem sinal, está representada 

pela palavra, separada letra por letra por hífen, por exemplo, E-L-I-S-A; (iv) na Libras 

não há desinência para gênero (masculino e feminino) por isso a palavra da LP que 

possui marcas de gênero, está terminado com o símbolo @, por exemplo, EL@.  
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Em linhas gerais, a pesquisa demonstrou que a ambiguidade lexical na 

Libras, assim como nas línguas orais, é mais frequente do que à primeira vista 

poderia parecer. Um fato interessante e que nos chamou a atenção é que embora os 

falantes utentes da língua lidem bem com os itens ambíguos em diferentes 

contextos, a maioria deles desconhece o fato de um signo apresentar mais de um 

significado dependendo do contexto.  

Para organização desta pesquisa e cumprimento do propósito descritivo, o 

presente texto foi estruturado em quatro capítulos. O capítulo 1 aborda as bases 

norteadoras desta pesquisa com relação à natureza linguística da Libras. Para tecer 

estas considerações, fundamentalmente nos valemos dos seguintes estudos: 

Ferreira Brito (1995), Quadros e Karnopp (2004), Felipe (2001), Bernardino (2000), 

(Rosa, 2008) e Gesser (2009), dentre outros. No capítulo 2, apresentamos os 

procedimentos metodológicos que adotamos nesta dissertação e explicamos passo 

a passo desde a construção do corpus até o tratamento dos dados para as análises. 

No capítulo 3, apoiamos as nossas discussões em Ullmann (1964), Câmara Jr 

(1986), Cançado (2000, 2005), Ilari (1990), Coseriu (1990), Rehfeldt (1980), Silva 

(2006), Cruse (1986), Azeredo (2010) e outros para estudos sobre ambiguidade 

lexical; área de pesquisa que encontra divergências teóricas e conceituais entre 

seus autores. Nas seções do capítulo 4 tentamos primeiramente elucidar as 

especificidades da ambiguidade lexical na Libras. A partir dos dados do corpus, 

realizamos as análises com apoio dos estudantes e professor surdos. Para concluir, 

levantamos algumas considerações finais que vão ao encontro das análises e dos 

resultados registrados até o momento, no decorrer desta pesquisa. A essas 

considerações, seguem-se as Referências. 
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1  ASPECTOS LINGUÍSTICOS GERAIS DA LIBRAS  

 

 

Neste capítulo, apresentamos uma breve descrição dos aspectos linguísticos 

no entorno dos signos da Libras. Para tanto, tomamos por base as teorias de 

Saussure (1987) quanto à composição de um signo linguístico formando por, 

significante e significado. E de (STOKOE, 1960, FERREIRA BRITO, 1985; 

QUADROS e KARNOPP, 2004, VALLI & CEIL, 2001, dentre outros), relativamente 

ao modo como os sinais se realizam foneticamente constituindo a fonologia das 

línguas de sinais, decodificando o signo linguístico. As principais ideias desses 

teóricos nos servirão para as demais discussões que trataremos sobre a 

organização gramatical da Libras, tanto sob o enfoque fonológico, quanto 

morfossintático e semântico. 

 

 

1.1  CONSIDERAÇÕES SOBRE O SIGNO LINGUÍSTICO NAS LÍNGUAS 

 

 

Para Saussure (1987, p. 79, 84), o signo linguístico é composto por um 

significante e um significado, duas unidades inseparáveis. O autor declara que “o 

signo linguístico é uma entidade psíquica de duas faces, que pode ser representada 

por um conceito e uma imagem acústica” (1987, p. 80). O pesquisador afirma 

também que “o signo linguístico une não uma coisa e uma palavra, mas um conceito 

(entendido como ideia, sentido ou representação mental) e uma imagem acústica (a 

manifestação, a forma, não apenas a materialidade do som, de algo unicamente 

físico, mas a marca psíquica desse som)” Saussure (1987, p. 80). Portanto, o 

significado é um conceito, uma representação mental que se tem de um objeto, de 

um evento ou de uma sensação e o significante é uma representação mental 

acústica. O teórico postula dois princípios para o signo linguístico: (i) o signo 

linguístico é arbitrário, uma vez que a ideia que une o significante ao significado não 

apresenta ligação interior nenhuma à sequência de sons relacionados a determinado 

significante, nesse sentido o signo é imotivado, isto é, não mantém qualquer relação 

com o significado. Por exemplo, o significante mesa, em língua portuguesa, não 

apresenta nenhuma relação com o objeto o qual nomeia; (ii) o significante é linear, 
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ou seja, o fato de ele ser de natureza auditiva se desenvolve em um único tempo, a 

expressão dos fonemas, sílabas, palavras é emitida em ordem linear ou sucessiva 

na cadeia da fala.  

Assumindo a definição de Saussure (1987) acerca do signo linguístico, vamos 

considerar que além de acústico (no caso das línguas orais), o signo pode ser 

também visual. De acordo com Quadros e Karnopp (2004, 50, 51) “as línguas de 

sinais são denominadas línguas de modalidade gestual-visual (ou espaço-visual), 

pois a informação linguística é recebida pelos olhos e produzida pelas mãos”. Desse 

modo, a ideia de significante passa do auditivo para o visual, porque o usuário da 

língua de sinais usa de comunicação manual no lugar de som para transmitir 

significado, simultaneamente, combinando formas, movimentos e orientação das 

mãos, braços ou corpo e expressões faciais para expressar com fluidez, 

pensamentos que constituem significados linguísticos.  

O que difere uma língua oral de uma língua de sinais, portanto, é o fator 

modalidade linguística. Portanto, podemos considerar que a constituição do signo 

linguístico se distingue apenas no modo de composição, isto é, enquanto nas 

línguas orais um conceito está ligado a uma imagem acústica (sensível, sensorial, 

material, marca psíquica do som), nas línguas de sinais um conceito está ligado a 

uma imagem visual (sensível, sensorial, material, marca psíquica visual), além das 

particularidades que compõe o sistema linguístico das línguas de sinais os quais 

serão apresentados na próxima seção. A partir da noção de signo na teoria 

saussuriana, para efeito, deste trabalho os sinais da Libras serão também chamados 

de signos.  

A teoria saussuriana compreende o signo como unidades linguísticas que 

significa algo. Para Saussure (1987, p.133) “a língua é um sistema em que todos os 

termos são solidários e o valor de uns resulta tão somente da presença simultânea 

de outros”. Ele ilustra essa relação a partir de um esquema no qual um signo (A) 

interdepende do signo (B), este por sua vez é interdependente de (A e C) e assim 

sucessivamente. Nesta teoria, a noção de valor é bastante importante, de acordo 

com o autor (1987, p. 134) “no interior de uma mesma língua, um signo se define 

pelas suas diferenças quando comparados a outros signos, assim cada signo tem 

um valor”.  

Nesse sentido, vale ressaltar que tais conceitos são inerentes as línguas de 

sinais, visto que também são línguas naturais. De acordo com Quadros e Karnopp 
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(2004, p. 30), ao serem consideradas pela linguística como línguas naturais, 

“consequentemente, compartilham uma série de características que lhes atribui 

caráter específico e as distingue dos demais sistemas de comunicação”, além de 

não serem “um problema do surdo ou uma patologia da linguagem”. No entanto, a 

consolidação dos aspectos linguísticos das línguas de sinais foi devido aos estudos 

do linguista americano Willian Stokoe (1960) a partir de suas constatações 

comprovadas de que essas línguas atendem a todos os critérios linguísticos que 

uma língua legítima possui, seja no léxico, na sintaxe ou na capacidade de gerar 

inúmeras sentenças.   

A partir de Stokoe (1960), se torna possível afirmar que as línguas de sinais 

são independentes das línguas orais, uma vez que se constituem em um léxico e 

uma gramática bem determinados. Com efeito, é equívoco pensar que as línguas de 

sinais são línguas orais escritas ou representadas em gestos ou ainda, como versão 

simplificada das línguas orais, por meio do alfabeto manual. Em Libras3, por 

exemplo, a modalidade gestual-visual-espacial, muitas vezes, leva as pessoas a 

pensarem que os sinais se resumem a simples gestos ou desenhos no ar, 

desprovidos de informação linguística mais consistente. Sobre esse assunto, Valli & 

Ceil (2001), no que se refere à iconicidade da Língua de Sinais Americana (ASL), diz 

que: 

 

Em todas as línguas, seja falada ou de sinais, temos exemplos de 
formas arbitrárias e formas icônicas. Liddell (1990) aponta que nem 
uma forma ou outra são problemas. Todas as línguas têm símbolos 
icônicos e arbitrários. Este reconhecimento é especialmente 
importante para o estudo da estrutura da língua de sinais porque, até 
recentemente, embora pesquisadores reconhecessem a iconicidade 
em sinais da ASL, eles parece não saber como deve ser ajustados 
na descrição geral na estrutura da ASL. Além disso, os linguistas 
tiveram um sentido definido que ao admitir a existência de 
iconicidade em línguas de sinais estavam também admitindo que as 
línguas de sinais não fossem idiomas "reais", certamente não tão real 
como línguas faladas, cujas formas são supostamente arbitrárias. 
Era como se a natureza arbitrária de sinais da ASL tivesse que ser 
enfatizado para provar que a ASL é uma lingua real e não apenas um 
conjunto de "imagens no ar." (VALLI & CEIL, 2001, p. 5). [Tradução 
nossa]. 

 

                                                 
3
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS é a forma de comunicação e expressão da comunidade surda 

brasileira, reconhecida pela Lei Nº 10.436 em 24 de abril de 2002 e regulamentada pelo Decreto Nº 
5.626 de 22 de dezembro de 2005. 
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É fato que durante muito tempo, a ideia de arbitrariedade do signo linguístico 

influenciou na decisão e comprovação de que as línguas de sinais apresentam 

traços semelhantes entre as várias línguas aproximando um ou outro aspecto. O 

léxico da Libras, por exemplo, é constituído por sinais icônicos, porém a grande 

maioria são arbitrários, ou seja, no geral, não mantêm qualquer relação com o seu 

referente. Assim como uma foto ou uma imagem são icônicas, pois reproduzem a 

figura ou a forma do referente, alguns signos da Libras ou de outras línguas de 

sinais também são representados iconicamente. A título de ilustração, organizamos 

um quadro contendo algumas amostras de sinais icônicos das línguas de sinais: 

Brasileira (Libras), Americana (ASL), Francesa (LSF) e Colombiana (LSC), em 

quatro colunas, conforme o quadro 01 abaixo: 

  

LSB 
www.dicionariolibr

as.com.br – 
acesso em 
26/06/12 

ASL 
www.masterstech-
home.com/ASLDic
t.html - acesso em 
26/06/12 
 

LSF 
www.mellerin.fre
e.fr/dico.htm - 
acesso em 
26/06/12 

LSC 
www.ptscribd.com/d
oc/36317784/diccion
ario-lengua-de-
senas/ - acesso em 
26/06/12 

 
CASA 

 
HOUSE 

 
MAISON 

 
CASA 

 
VACA 

 
COW 

 
VACHE 

 
VACA 

 
COPO 

 
CUP 

 
VERRE 

 
VASO 

Quadro 01: Representação de sinais icônicos e arbitrários nas línguas de sinais: 
brasileira, americana, francesa e colombiana. 

 

O que se observa é que o significado desses signos é semelhante para 

cada grupo desses falantes. As relações icônicas comuns entre eles refletem sua 

http://www.dicionariolibras.com.br/
http://www.dicionariolibras.com.br/
http://www.masterstech-home.com/ASLDict.html
http://www.masterstech-home.com/ASLDict.html
http://www.masterstech-home.com/ASLDict.html
http://www.mellerin.free.fr/dico.htm
http://www.mellerin.free.fr/dico.htm
http://www.ptscribd.com/doc/36317784/diccionario-lengua-de-senas/%20-%20acesso%20em%2026/06/12
http://www.ptscribd.com/doc/36317784/diccionario-lengua-de-senas/%20-%20acesso%20em%2026/06/12
http://www.ptscribd.com/doc/36317784/diccionario-lengua-de-senas/%20-%20acesso%20em%2026/06/12
http://www.ptscribd.com/doc/36317784/diccionario-lengua-de-senas/%20-%20acesso%20em%2026/06/12
http://www.ptscribd.com/doc/36317784/diccionario-lengua-de-senas/%20-%20acesso%20em%2026/06/12


24 

 

possível origem gestual que universalmente apresentam a mesma forma 

atribuída a determinado signo.  

Ferreira Brito (1995, p.108) afirma que “a iconicidade é utilizada de forma 

convencional e sistemática na organização de subsistemas semânticos e de 

relações gramaticais altamente abstratas”. A arbitrariedade é por sua vez uma 

propriedade das línguas humanas que convenciona os signos da comunicação. Em 

Libras, são inúmeros os signos arbitrários que são reconhecidos pelos surdos 

brasileiros usuários desta língua, a exemplo de: CONVERSAR, BANHEIRO, ÁGUA e 

AMANHÃ ilustrados no quadro 02. Como podemos notar estes são signos que não 

assumem a forma concreta do objeto ou da “coisa” que está representando: 

 

CONVERSAR BANHEIRO ÁGUA AMANHÃ 

   .  

Quadro 02: Referência de sinais arbitrários. Figuras extaídas do Novo DEIT-Libras, 
Capovilla et. al., (2012, p. 824, 499, 308, 341). 

 

Como podemos observar, ao tentarmos relacionar o signo escolhido pela 

comunidade surda para representar CONVERSAR com o significado, que os não 

surdos têm desta palavra, veremos que não há, pelo menos visualmente, qualquer 

semelhança entre este signo e seu significado. Esta mesma observação se estende 

para os signos referentes à BANHEIRO, ÁGUA e AMANHÃ.  

 

 

1.2 ASPECTOS FONOLÓGICOS DA LIBRAS 

 

 

A descrição dos aspectos fonológicos nas línguas de sinais foi um marco para 

as pesquisas que descreveram as estruturas dessas diferentes línguas existentes no 

mundo. Conforme Ferreira Brito (1995, p. 30), Willian Stokoe e um grupo de 

pesquisadores, a partir de um modelo estruturalista, deram início às primeiras 

pesquisas de uma fonologia da Língua de Sinais Americana (ASL), no início de 

1960.  
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O autor propôs um modelo de parâmetros da estrutura fonológica para ASL a 

qual, de acordo com o linguista, se baseia em três grandes fonemas que constituem 

os sinais: (1) Configuração da Mão (CM), forma que a mão assume durante a 

realização de um sinal; (2) Locação (L), lugar onde incide a mão predominante 

configurada, ou seja, local onde é feito o sinal, podendo tocar alguma parte do corpo 

ou estar em um espaço neutro; (3) Movimento (M), os sinais podem ter um 

movimento ou não. Por exemplo, em Libras os sinais EM-PÉ e SILÊNCIO não têm 

movimento, já os sinais POR EXEMPLO e TRABALHAR possuem movimentos. 

Conforme ilustrados no quadro 03 abaixo: 

 

DE PÉ SILÊNCIO POR EXEMPLO TRABALHAR 

 
Signo sem 
movimento 

 
Signo sem 
movimento 

 
Signo com movimento 
retilíneo curto batendo 
levemente no queixo. 

 
Sinal com movimento 

retilíneo alternado 
realizado no espaço 

frente ao corpo.  
Quadro 03: Exemplos de signos em Libras, com e sem movimento. Figuras extraídas 
do www.dicionariolibras.com.br 
 

De acordo com Quadros e Karnopp (2004, p.48), apesar das diferentes 

características entre as línguas de sinais e as línguas orais, o termo ‘fonologia’ tem 

sido também usado para se referir aos estudos desses elementos nas línguas de 

sinais. As autoras (2004, p. 48) lembram que historicamente, com a finalidade de 

marcar as diferenças entre os dois sistemas linguísticos, “Stokoe (1960) propôs o 

termo ‘quirema’ para as unidades formacionais dos sinais (configuração de Mão, 

locação e movimento)”. 

Do mesmo modo, para os estudos de suas combinações, o linguista também 

propôs que em vez de fonologia e fonemas, tais parâmetros deveriam ser chamados 

de ‘quirologia’, em que quiros em grego significa mãos. Contudo, essas 

terminologias não foram convencionalizadas, prevalecendo até hoje a ideia dos 

“parâmetros fonológicos”. Portanto, o esquema linguístico estrutural para analisar a 

formação dos sinais propostos por Stokoe (1960 apud Ferreira Brito, 1995, p. 24), 

subdivide-se em três partes que não carregam significados isoladamente. No 

http://www.dicionariolibras.com.br/
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exemplo da figura 01, abaixo, segue uma representação, conforme a teoria 

Stokeana, dos parâmetros fonológicos da Libras, baseado em Ferreira Brito (1995, 

p. 24) 

 

 
Figura 01: Adaptação do sinal de AGRADECER extraído do Novo DEIT-Libras 
(2012, p. 307).  
 

Este princípio básico sobre a estrutura do sinal tem sido empregado com 

sucesso na análise de todas as línguas de sinais. A partir da base fonológica 

estabelecida por Stokoe (1960), surgem outras pesquisas que passam a considerar 

outras características que complementariam a constituição do sinal. Valli & Ceil 

(2001, p. 64), citam o linguista Robbin Battison a respeito dos seus primeiros 

estudos sobre a orientação das mãos em ASL. De acordo com os autores, “ele 

notou, dentre muitas coisas, que quando uma palavra escrita em Inglês é 

representada com sinais de ASL, diferentes mudanças podem ocorrer”. Valli & Ceil 

(2001, p. 64) chamam atenção sobre o que têm sido tradicionalmente chamado de 

"letras" são na verdade configurações de mãos da ASL, cada uma apresenta uma 

estrutura segmentar, locação, forma de mão e orientação.  

É verdade que as formas de mãos dos sinais podem assemelhar-se ao 

símbolo da escrita e também há configurações em ASL as quais resultam 

diretamente do contato com o idioma Inglês. Por exemplo, a forma da mão C em 

ASL se assemelha ao símbolo ‘C’ escrito em inglês, mas a configuração da mão é 

um sinal e não uma letra.  

A partir de seus estudos, (ROBBIN BATTISON, 1974; FRIEDMAN, 1975 apud 

QUADROS e KARNOPP, 2004,) identificaram que a orientação, referente à direção 

da palma e dos dedos, seria um componente importante para o significado de um 

sinal. De acordo com os pesquisadores, uma Configuração de Mão - CM pode ser 

orientada em um número de diferentes formas em relação ao corpo do interlocutor, 

tal observação se deu a partir da identificação de pares mínimos na ASL. De acordo 
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com a literatura pesquisada, a Orientação da palma da Mão (Or) foi considerada 

como um quarto parâmetro, após pesquisadores como (BATTISON, 1975; BELUGI 

et. al., 1975) argumentarem a favor da sua inclusão como um dos aspectos 

fonológicos. 

Para Ferreira Brito (1995, p. 40,41), a Orientação da Mão “é a direção da 

palma da mão durante o sinal: voltada para cima, par abaixo, para o corpo, para 

frente, para a esquerda ou para a direita. Pode haver mudança na orientação 

durante a execução do movimento”. Nas figuras 2a e 2b que seguem, apresentamos 

um exemplo em Libras na qual a orientação da mão altera completamente o 

significado da palavra, ou seja, nesse caso Configuração da Mão (CM), Locação (L) 

e Movimento (M) são os mesmos para representar VIDA e SALÁRIO, portanto a 

diferença entre ambos está apenas na Orientação (Or):  

 

2 (a)                                                               2 (b) 

 
Figura 2a e 2b: Representação de um par mínimo da Libras. Extraídas do dicionário 
on line: http://www.acessobrasil.org.br/libras/  
 

A fonologia estruturalista admite o fonema como uma unidade linguística 

mínima. Sobre esse princípio teórico, Martinet (1978, p.11) considera que um 

fonema sozinho é apenas um fonema em um sistema linguístico. Relacionando com 

as línguas de sinais, podemos considerar que uma configuração de mão só será 

apenas uma configuração, assim como um movimento para ter significado, 

necessariamente, precisa de uma CM. Desse modo os parâmetros fonológicos das 

línguas de sinais, em específico na Libras, assumirão um significado quando houver 

a tríade: Configuração da mão, locação e movimento, pois um depende do outro 

para constituir uma palavra.  

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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Nesta mesma linha teórica, nas línguas, uma das formas de definir a 

quantidade de fonemas que determinada língua tem, se dá pelo agrupamento dos 

itens lexicais que se diferenciam por apenas um elemento, esse processo gera um 

trabalho por pares mínimos, por exemplo, em português lua/rua, cabelo/capelo, 

pata/lata dentre muitos outros. Assim, verifica-se a distinção entre os fonemas, ou 

seja, ao agrupar os itens lexicais lua/rua, por exemplo, constata-se que a distinção 

entre eles é somente pela alternância do |l| pelo |r|. Desse modo, afirma-se que |l| e 

|r| são dois fonemas, pois a alteração de um pelo outro consiste em mudança de 

significado de cada um dos itens. Para Câmara Jr (1970, p. 35, 36) caso a 

mudanças de som não acarretar na mudança do sentido, não haverá os traços 

distintivos (pares mínimos), mas este será um caso de variação, isto é, por alofones. 

Nas línguas de sinais, verificam-se os mesmos processos com relação aos 

pares mínimos. Nesse sentido, Gesser (2009, p. 15) lembra que “esse contraste de 

dois itens lexicais com base em um único componente recebe, em linguística, o 

nome de “par mínimo”“. Em Libras, muitos sinais se opõem quanto à configuração 

de mão, locação, movimento e orientação. No quadro 04 abaixo, apresentamos no 

nível lexical alguns pares mínimos da Libras em oposição a CM, L e M: 

 

 
Quadro 04: Representação de pares mínimos em Libras. 
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A partir das considerações de Klima & Bellugi, (1979) e Liddell & Johnson, 

(1982, apud QUADROS e KARNOPP, 2004, p. 60), um quinto aspecto passa a 

integrar os parâmetros fonológicos, o qual os pesquisadores chamaram de 

Expressões Não-Manuais (ENM). Desse modo, Quadros e Karnopp (2004, p.60) 

considera ENMs os movimentos da face, dos olhos, da cabeça ou do tronco, os 

quais “prestam-se a dois papéis nas línguas de sinais: marcação de construções 

sintáticas e diferenciação de itens lexicais”.  Essas expressões, de acordo com 

Ferreira Brito (1995, p.41), são elementos muito importantes. A autora considera 

que, de fato, possa existir a possibilidade da expressão facial ou movimento do 

corpo, ser outro parâmetro, dada sua importância para diferenciar significados.  

Assim, as CM, L e M foram considerados como parâmetros primários, as Or e as 

ENMs foram consideradas como parâmetros secundários. No entanto, o papel das 

ENMs não está condicionado apenas à fonologia, pois apresenta uma grandeza 

morfológica que será elencada mais adiante.  

Em Libras alguns sinais mantêm-se idênticos nos parâmetros: configuração 

de mãos, a locação, o movimento e a orientação. Quando isso ocorre será a 

expressão não manual (ENM) que fará a distinção entre um signo e outro. Esses 

casos, embora não sejam comuns, são passíveis de serem confundidos como 

signos ambíguos, uma vez que às vezes as mudanças nas ENMs são quase 

imperceptíveis, dependo do contexto em que é pronunciado. As figuras 3 (c) e 3 (d), 

respectivamente, referem-se aos signos POLÍTICA e DISCUTIR, como se pode 

perceber são distintos apenas pela alteração da expressão facial (sobrancelha, olho 

e boca). Portanto, este par de sinais é minimamente distinto, pois mantém a mesma 

CM, L e M. Essas observações de alterações mínimas dos parâmetros são de suma 

importância para esta pesquisa, uma vez que o foco está na ambiguidade lexical, 

que será desenvolvido mais adiante. 

 

                            POLÍTICA        DISCUTIR 

 
Figura 3 (c)         Figura 3 (d) 

Figuras 3c e 3d: Sinais em Libras que se distinguem pela Expressão Não Manual 
(ENM). Extraídas do dicionário on line: http://www.acessobrasil.org.br/libras/  

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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 Vale lembrar, que os articuladores primários das línguas de sinais são as 

mãos, as quais se movimentam no espaço em frente ao corpo e articulam sinais em 

determinados pontos (locações), dentro de um determinado espaço. Ferreira Brito 

em coautoria com Remi Langevin (1995, p. 73, 215), utilizou as coordenadas 

matemáticas de Descartes para definir o espaço onde se realizam os sinais, a saber: 

a) plano x o y (determinado pelos eixos x e y); b) plano x o z (determinado pelos 

eixos x e z); c) plano y e z (determinado pelos eixos y e z). De acordo com os 

autores, 

 
Os sinais da Libras são realizados em um espaço que vai da cintura 
até um ponto logo acima da cabeça e que forma um paralelepípedo 
com a horizontal, tendo uma distância entre a mão direita e a 
esquerda estendidas para a direita e para a esquerda, 
respectivamente. Esse espaço de localização dos sinais, ao qual 
atribuímos o nome de triedro egocêntrico é o paralelepípedo. 
(FERREIRA BRITO, 1995, p.72-73). 

 

A figura 4 abaixo ilustra o que Ferreira Brito (1995, p.73) chama de triedro 

egocêntrico, sendo “nesse espaço que os sinais das línguas gestuais-visuais ou 

visuais-espaciais são geralmente realizados”: 

 

 
Figura 4: “Triedro egocêntrico”, espaço onde se realiza os sinais das línguas 
visuoespaciais Extraída de Ferreira Brito (1995, p.73).   

 

Nesse espaço, um mesmo sinal pode ser articulado tanto com a mão direita 

quanto com a mão esquerda; tal mudança, portanto, não é distintiva. Sinais 

articulados com uma mão são produzidos pela mão dominante (tipicamente à direita 

para destros e a esquerda para canhotos), sendo que sinais articulados com as duas 
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mãos também ocorrem e apresentam restrições em relação ao tipo de interação 

entre ambas as mãos.  

No nível fonológico da Libras, foram registrados até o momento, pelo menos, 

três grupos de CMs. Inicialmente, Ferreira Brito e Langevin (1995) inventariaram 46 

CMs a partir de dados coletados com usuários da Libras nas principais capitais 

brasileiras. Algumas formas de mãos são independentes do alfabeto manual4. O 

alfabeto manual ou datilologia da Libras é a representação manual da forma gráfica 

das letras que compõem a forma gráfica da língua portuguesa. Assim como, a 

maioria dos alfabetos datilológicos são representações manuais das letras que 

compõem o alfabeto da língua oral e majoritária de determinando país.  

Para Quadros e Karnopp (2004, p. 88) “a soletração manual não representa 

diretamente o português, no entanto, é uma representação manual da ortografia do 

português”. Este processo envolve uma sequência de configurações que 

corresponde à sequência de letras escritas do português, isto é, as 26 letras, além 

dos números de 0 a 9. Mais tarde, pesquisas mostram outras CMs, além das 46, 

Nelson Pimenta (material didático da LSB-Vídeo) inventariara mais 15 

configurações, totalizando 61, muito utilizadas como material didático pedagógico 

para o ensino da Libras. Em 2005, a pesquisadora Tanya Felipe coordenou a 

elaboração de um dicionário digital da Língua Brasileira de Sinais (versão 2.0) em 

parceria com o Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES5 (disponível em 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/), a princípio registrou com sua equipe 64 CMs. 

Atualmente, após ser revisado o dicionário de Libras em sua versão 2008, registra 

ao todo 73 CMs. O usuário dessa ferramenta, ao clicar sobre uma dessas CMs, 

poderá ter acesso aos sinais/palavras referentes a cada CM.  

Mais recentemente, a pesquisadora Faria-Nascimento (2009) propôs uma 

reorganização na ordem das CMs e sugeriu um quadro com 75 CMs. Ilustradas nos 

quadros 5(a), 5(b), 5(c) e 5(d) abaixo estão respectivamente as Configurações de 

Mãos referidas: 

 

                                                 
4
 O primeiro alfabeto manual foi criado pelo religioso Pedro Ponce de Leon na corte espanhola em 

meados do século VI, sendo este considerado o primeiro método de ensino para meninos surdos. 
5
 O INES foi fundado no Rio de Janeiro em 26 de setembro de 1857, durante o Império de D. Pedro II, 

quando o professor francês Ernest Huet fundou, com o apoio do imperador, o Imperial Instituto de 
Surdos Mudos. Huet era surdo. Atualmente, o INES funciona em nível de ensino fundamental, médio 
e superior com o curso de graduação em Pedagogia Bilíngue.  (http://www.ines.gov.br)  

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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46 CONFIGURAÇÕES DE MÃOS 
Ferreira Brito (1995) 

61 CONFIGURAÇÕES DE MÃOS 
Nelson Pimenta LSB- Vídeo 

 
Quadro 5(a): extraído do quadro 
apresentado por Ferreira Brito e 
Langevin, (1995, p.220) 

Quadro 5(b) extraído do quadro 
comercializado por Nelson Pimenta. 
(PIMENTA, material didático, LSB-
Vídeo) http://www.lsbvideo.com.br/  

  

Assim como novas palavras das línguas orais podem ser criadas a partir do 

seu sistema de alfabeto, nas línguas de sinais, novos sinais podem surgir a partir do 

sistema de configuração de mão. Porém, diferentemente das línguas orais, o 

número de CMs de uma língua de sinais pode ser ampliado de acordo com a 

necessidade de ampliação do léxico sentida pela comunidade falante. Vale ressaltar 

que cada língua de sinais apresenta um inventário de configurações de mãos de 

acordo com o seu sistema linguístico. No entanto, ao registrar as 46 (fig. 5(a)) CMs 

da língua de sinais brasileira, Ferreira Brito e Langevin (1995, p. 220), constataram 

que este é um sistema muito similar ao da ASL. Para os autores, definir a posição da 

mão do enunciador em relação ao seu corpo não foi uma tarefa fácil, visto que o 

problema principal estava em definir a forma de mão em relação ao movimento de 

um objeto totalmente assimétrico, por exemplo, “uma chaleira de bico com alça”. 

Para este primeiro inventário, os autores optaram, por convenção, considerar a mão 

direita, mas isso não impede que sejam realizadas também pela mão esquerda.  

http://www.lsbvideo.com.br/
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À medida que o léxico nas línguas de sinais amplia a quantidade de CMs, 

também pode ser alterada. É o que pode ser constatado no quadro de CMs 

registrado por Pimenta (material didático, LSB-Vídeo), que a partir de uma revisão 

dos sinais da Libras, organizou um quadro (fig. 5 (b) no qual distribui as CMs por 

semelhança. É importante lembrar que cada CM sozinha ou acompanhada de outra 

CM, associadas ao movimento e locação, engloba um grande número de palavras.  

Felipe e Lira (2005), inventariaram e registraram 73 CMs, estas configurações 

são parte do dicionário de Libras digital versão 2.0, o primeiro publicado em 2005 e 

que em 2008 passou por reformulações. Neste dicionário, ao abrir o link, no canto 

superior esquerdo há uma opção “mão” que ao ser clicada abre uma tela contendo 

as 73 configurações. Em cada uma dessas CMs o pesquisador tem a opção de 

clicar sobre a CM desejada. Feito isso, na parte do meio do dicionário, abre-se uma 

lista de palavras escritas em português. Quando clicada cada uma delas, no canto 

inferior direito, aparecerá uma pessoa realizando o sinal correspondente. Por 

exemplo, a partir desta CM realizam-se os sinais correspondentes a: 

ABANDONAR, ACORRENTAR, ALERGIA1, ALIADO, APENAS, APROVADO2, 

APROVAR2, APTO, ARCO1, ASSOCIAR, AUTOMÁTICO1, AUTOMÁTICO2, 

AUTORIZAR, BERINJELA, CASA2, CONCLUIR, DECEPCIONADO2, DEIXAR2, 

DEIXAR3, DEMOCRACIA, DISPENSAR, DISPONÍVEL, ESPECIAL, FLECHA, 

INDEPENDENTE, INDIVIDUAL, INTEGRAÇÃO, INTEGRAR, ISOLADO, LARGAR1, 

LIBERAR, LIBERDADE, LIBERTAR, LIVRAR, LIVRE, MEDO, MONÓLOGO, 

PARCERIA, PERMITIR, PRETO1, PRONTO, RECEIO, RENUNCIAR, SAGITÁRIO, 

SÓ1, SOMENTE, SOZINHO, TERMINAR e ÚLTIMO2. O dicionário digital contém 

um registro de 5.812 vocábulos realizados em Libras, além das acepções, exemplos 

em português e Libras e outras opções de pesquisas. No quadro 5 (c) abaixo, segue 

o registro das 73 configurações de mãos por Felipe & Lira (versão 2.0, 2008) 

disponível em http://www.acessobrasil.org.br/libras/ : 

 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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Quadro 5 (c): 73 Configurações de Mãos por Felipe e Lira (2005) Extraído de 
http://www.acessobrasil.org.br/libras/  
 

Faria-Nascimento (2009, p. 175), sugere em sua tese uma nova proposta, 

ampliando o inventário de CMs para 75, cuja apresentação foi reorganizada em 

grupos a partir de uma sequencia de formas de mãos específicas, conforme 

apresentadas no quadro 5(d) abaixo. Apesar de também agrupar por CMs 

semelhantes, para a autora a melhor maneira seria dividir esse repertório em grupos 

de 01 a 10, o que facilitaria a fixação das CMs, pois segundo a autora “basta decorar 

o início dos agrupamentos e algumas mudanças internas a eles, e como todos 

partem de uma sequência concatenada de configuração da mão, rapidamente, ela 

será identificada”. A seguir, está o quadro 05(d) organizado conforme as 75 CM 

sugeridas por Faria-Nascimento (2009, p. 177, 183). 

 

GRUPO 1 

 

GRUPO 2 

 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/


35 

 

GRUPO 3 

 

GRUPO 4 

 

GRUPO 5 

 

GRUPO 6 

 
GRUPO 7 

 
 

GRUPO 8 

 
GRUPO 9 

 

GRUPO 10 

 
Quadro 5(d): 75 Configurações de Mãos sugeridas por Faria-Nascimento Figuras 
extraídas de Faria-Nascimento (2009, p. 177, 183). 

 

Configuração de mão, portanto, nas palavras de Strobel e Fernandes (1998, 

p. 11) “é a forma que a mão assume durante a realização de um sinal”.   

 O estabelecimento de uma fonologia da língua de sinais contribuiu para 

comprovar que estas são línguas naturais, além de que os estudos posteriores a 

Stokoe (1960) atingiram uma dimensão que vem possibilitando a descrição 

linguística do sinal e a análise das línguas de sinais. As possibilidades de contrastar 

as línguas de sinais com as línguas orais têm permitido um leque de pesquisas nos 

diferentes níveis linguísticos. Até o presente momento, procuramos apresentar, de 

forma concisa, a descrição fonológica, isto é, das unidades menores da língua de 

sinais, com atenção voltada para a Libras. Na sequência, apresentamos algumas 

reflexões acerca da morfologia da língua de sinais, com foco em Libras. Nessa 

parte, diante da amplitude e complexidade desta área, serão brevemente analisados 

apenas alguns processos que podem alterar a estrutura de um sinal. 
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1.3 ASPECTOS MORFOSSINTÁTICOS DA LIBRAS 

 

 

Com a definição dos aspectos fonológicos das línguas de sinais, pode-se 

afirmar que a sua forma de manifestação é bastante distinta das línguas orais. As 

línguas visuoespaciais são dotadas de características próprias, por exemplo, suas 

especificidades na constituição dos parâmetros fonológicos, conferindo-lhes a 

condição de expressar informações simultâneas. 

A morfologia é entendida como o estudo da formação ou da estrutura interna 

de uma palavra. Para Ullmann (1964, p. 64), a morfologia é o “estudo das formas 

das palavras e dos seus componentes”. Câmara Jr (2002) concebe morfologia como 

“um ramo da linguística, independente da sintaxe, que estuda as formas das 

palavras em diferentes usos e construções, ou seja, estudo dos morfemas e seus 

arranjos na formação das palavras”. Quadros e Karnopp (2004, p. 86) a 

compreendem como sendo “o estudo da estrutura interna das palavras ou dos 

sinais, assim como das regras que determinam a formação das palavras. Os 

morfemas (do grego Morphé = forma) são as unidades mínimas de significado”.   

Nas línguas de sinais, tal como as línguas orais, a morfologia tem a finalidade 

de estudar a estrutura do sinal, ou seja, as unidades mínimas de significado da 

língua. Enquanto nas línguas orais as palavras mais complexas são, na maioria dos 

casos, formadas pela adição de um sufixo ou prefixo a uma raiz, nas línguas de 

sinais a constituição da palavra, ocorre a partir da adição à raiz de vários 

movimentos e contornos no espaço de sinalização. Klima e Bellugi (1979 apud 

QUADROS e KARNOPP, p. 87).  

A sintaxe, por sua vez, refere-se à combinação de palavras na composição de 

sentenças. Como já observado na seção anterior, tanto em Libras quanto em ASL as 

relações gramaticais são especificadas por meio da operacionalização dos sinais em 

determinado espaço. Nesse espaço definido frente ao corpo ocorre a organização 

das sentenças. Há situações em que a informação gramatical se apresenta 

simultaneamente com o sinal. Em relação à distinção moderna entre sintaxe e 

morfologia, Lyons (1987), distingue a sintaxe da morfologia da seguinte maneira:  

 

A sintaxe trata da distribuição das palavras (isto é, das formas 
vocabulares) e a morfologia da sua estrutura interna gramatical, é, a 
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princípio, muito semelhante à distinção tradicional entre sintaxe e 
flexão. Mas, difere em dois aspectos (a) a morfologia encampa não 
só a flexão, mas também a derivação; (b) trata tanto a flexão quanto 
a derivação por meio de regras que operam sobre as mesmas 
unidades básicas – os morfemas.  (LYONS, 1987, p. 103, 104, grifo 
do autor).  

 

O autor toma para exemplo a palavra do inglês singing (cantando) composta 

por duas unidades mais básicas (morfemas6) quais sejam: sing e ing [sufixo de 

particípio presente], do mesmo modo a forma derivacional singer é composta de 

duas unidades mais básicas sing e er [sufixo e agente], Lyons ainda afirma que esta 

forma composta de singer também se trata do mesmo processo de afixação, ou 

seja, acréscimo de afixo a uma forma primitiva. Portanto, sob esse ponto de vista 

Lyons (1987, p. 104) afirma que “morfemas – formas mínimas – são considerados 

unidades básicas da estrutura gramatical; e grande parte da morfologia pode ser 

trazida para o interior da sintaxe pela representação da palavra e de sua posição 

tradicional no centro da teoria gramatical”. 

Basicamente, a morfologia investiga duas áreas: (i) derivacional, a qual 

estuda a formação de palavras com mesma base lexical; (ii) flexional, responsável 

pelo estudo dos acréscimos de informações gramaticais a uma palavra (gênero, 

número, pessoa, caso e aspecto). Os dois tipos de formação de palavras são de 

composição e derivação. 

Outro conceito importante nas línguas de sinais, diz respeito aos morfemas 

que apresentam formas independentes, livres e presas. Sobre esse assunto, 

Câmara Jr (1970, p. 69, 70) afirma que “o vocábulo formal é a unidade a que se 

chega, quando não é possível nova divisão em duas ou mais formas livres”. Desse 

modo, a partir de Bloonfield (1963, p. 160, apud CAMARA JR, 2002, p. 69), passa-se 

considerar formas livres aquelas que constituem uma sequência que pode funcionar 

isoladamente como comunicação suficiente, (ex.: proscrever) e formas presas 

àquelas que só funcionam ligadas a outras (ex.: pro- proscrever, prometer). Após as 

definições de Bloonfield (1963), Câmara Jr (1970) exemplifica que uma forma livre 

indivisível do português seria dada pela palavra luz e de duas ou mais formas presas 

seria im+pre+vis+ível ou ainda de uma forma livre e uma ou mais formas presas 

in+feliz. O autor conceitua forma dependente ou não livre como aquela que “não 

                                                 
6 Em se tratando do morfema, é consensual por parte dos linguistas assumi-lo como a forma mínima 

dotada de significado (LYONS, 1987; CÂMARA JR, 1970; SCLIAR-CABRAL, 1974, dentre outros). 
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pode funcionar isoladamente como comunicação suficiente, mas também não é 

presa por que é suscetível de duas possibilidades”, em português são os vocábulos 

formais (artigos, preposições, a partícula que dentre outras).   

Em se tratando das línguas de sinais, há também muitas maneiras de 

construir novas palavras. Usando os padrões dos sinais que já existem, os usuários 

destas línguas podem criar formas totalmente novas. Por exemplo, combinando 

duas ou mais formas já existentes, criam-se sinais ou palavras compostas. Em 

relação aos morfemas da Língua de Sinais America (ASL) Valli & Ceil (2001) diz: 

  

Alguns morfemas podem ocorrer por si só, estes são chamados de 
unidades independentes e morfemas livres. Em inglês cat (gato) e sit 
(sentar) são exemplos de morfemas livres. Em ASL cat (gato) sinais 
ASL e lousy (ruim) são exemplos de morfemas livres. Alguns 

morfemas não podem ocorrer como unidades independentes, 
necessitando de outros morfemas. Estes são chamados de 
morfemas presos. O plural-s Inglês cats (gatos) e terceira pessoa-s 
sits são exemplos de morfemas presos, a forma da mão em 3 nos 

sinais ASL correspondente a três semanas e três meses são 
exemplos de morfemas presos. Muitas vezes, enquanto um morfema 
é uma forma identificável, ele também pode ser um processo. As 
línguas têm muitas maneiras de construir novas palavras ou sinais. 
Usando os padrões de palavras ou sinais que já existem, elas podem 
criar formas totalmente novas. Elas também podem fazer palavras 
compostas ou sinais através da combinação de duas formas que já 
existem. Elas podem emprestar palavras ou sinais de outras línguas, 
e ASL pode criar novos sinais baseado no sistema de escrita de 
Inglês. (VALLI & CEIL, 2001, p. 55). [Tradução nossa]. 

 

Em Libras observa-se esse mesmo processo para formação do sinal. Porém, 

devido às diferenças que existem entre as línguas, nem todos os exemplos citados 

em ASL tem o mesmo comportamento em Libras. Em se tratando de incorporação 

de numeral, tanto em Libras como em ASL, Auslan (Língua de Sinais Australiana) e 

outras línguas de sinais, ocorrem a determinados sinais a incorporação de numeral, 

geralmente de 1 a 4. Esse é um processo por meio do qual os morfemas de numeral 

são afixados a outro morfema; ou seja, a configuração de mão dos numerais, no 

caso da Libras 1, 2, 3 e 4 são incorporados a outros morfemas que expressam 

conceitos, em geral, relacionados ao tempo. Seguem na sequência de figuras 5(a) e 

5(b) abaixo, exemplos em Libras respectivamente a incorporação do numeral para 

os sinais referentes a UM-SEMANA, DOIS-SEMANA, TRÊS-SEMANA e QUATRO-

SEMANA  a   UM-MÊS, DOIS-MÊS, TRÊS-MÊS e QUATRO-MÊS: 
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Figura 5(a) UM-SEMANA   DOIS-SEMANA    TRÊS-SEMANA     QUATRO-SEMANA 
 

                                          
Figura 5(a)  UM-MÊS              DOIS-MÊS    TRÊS-MÊS         QUATRO-MÊS 
 

Em Auslan, de acordo com Johnston e Schembri (2007), há um subgrupo de 

sinais de tempo que expressam conceitos tais como ‘semana passada’, ‘próxima 

semana’, ‘ano passado’, ‘ano que vem’, ‘ontem’ e ‘amanhã’, os quais também por 

esse processo de afixação do numeral a um determinado morfema. Nesta língua de 

sinais, os autores explicam que a configuração de mão modificada e substituída pela 

configuração de mão dos numerais de 1 a 9, o que possibilita expressar o número 

de semanas, anos ou dias. 

Há alguns sinais, nas línguas de sinais, que têm a capacidade de representar 

determinado tempo. Isso se dá por meio da incorporação do número associado ao 

uso de dois morfemas concomitantes, sendo que “uma parte inclui a locação, 

orientação e expressões não manuais e a outra a configuração de mão que carrega 

o numeral específico” Quadros e Karnopp (2004, p.107). Vejamos alguns exemplos: 

(a) HORAS: Nesse caso, o sinal é produzido tendo como locação o rosto, 

configuração de mão em 1, 2, 3 ou 4 realizando movimento circular horário frente ao 

rosto. Este signo em Libras correspondente ao tempo gasto para realizar 

determinada atividade (viagem, realização de tarefas em geral). O Exemplo da figura 

06 abaixo ilustra o sinal relativo a UMA-HORA. Por convenção, neste caso, esse tipo 

de sinal é transcrito para a Língua Portuguesa da seguinte forma de acordo com 

Quadros e Karnopp (2004): UMA-HORA, DUAS-HORAS, TRÊS-HORAS, QUATRO-

HORAS, valendo também para UM-MÊS, DOIS-MESES..., UMA-SEMANA, DUAS-

SEMANAS..., DIAS, ANOS, respectivamente para estes até o número quatro. Felipe 
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(2001, p. 57-58) representa a transcrição desses sinais respectivamente a: HORA 1, 

HORA 2...; MÊS-1, MÊS-2...; SEMANA-1, SEMANA-2...; DIA-1, DIA-2. 

 

 
Figura 06: Incorporação do numeral em Libras para representar horas Extraída e 
adaptada do livro Libras em contexto (FELIPE, 2001, p.57). 
 

O mesmo procedimento vale para os sinais referentes a: (b) MESES (UM-

MÊS, DOIS MESES, TRÊS-MESES e QUATRO-MESES), (c) SEMANA (UMA-

SEMANA...), DIAS (UM-DIA, DOIS-DIAS...).  

 Para Felipe (2001), Quadros e Karnopp (2004), os parâmetros fonológicos 

(Configuração da Mão, Locação, Movimento, Orientação da Mão e Expressões não 

Manuais) podem ser comparados também a morfemas, pois, as vezes, eles 

apresentam significado isoladamente, como ocorre em português. Os fonemas 

podem ter a natureza de um morfema; por exemplo, os fonemas /a/ e /o/ podem ser 

artigos ou desinências de gênero, assim como o fonema /s/ pode indicar o plural. Do 

mesmo modo, em Libras, determinada configuração de mão pode constituir um 

morfema. Felipe (2001, p. 58) recorre ao exemplo do sinal de DOIS-MESES, no qual 

a configuração de mão carrega o significado, nesse caso, um morfema livre. Ainda, 

de acordo com Brito (1995), há na Libras morfemas lexicais e morfemas gramaticais, 

sendo que os primeiros seriam a realização do sinal raiz (com a presença dos 2 

principais parâmetros a configuração de mão e locação) e o segundo a realização do 

mesmo sinal lexical com variação no parâmetro movimento. Quadros e Karnopp 

(2004, p. 107-108) afirmam que, em casos como esses, os morfemas são presos, 

visto que “a configuração de mão não pode ocorrer isoladamente, mas deve ocorrer 

em uma estrutura segmental, com uma locação, uma orientação e possivelmente 

uma expressão não-manual”. Alguns sinais, no entanto, os parâmetros, que os 

compõem isoladamente, não constituem morfemas, mas, quando articulados juntos, 

resultam em uma unidade com significado. Para exemplificar morfema livre, que 

pode ocorrer isoladamente, a autora se vale do sinal ONTEM, pois este é formado 
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pelos parâmetros configuração de mão, movimento, locação e orientação, que 

constituem um único morfema, nesse caso, um morfema livre. 

 Quadros e Karnopp (2004, p.102-106) aplicam em Libras três regras 

morfológicas. Estas regras foram desenvolvidas por Scott Liddel (1984 apud 

QUADROS e KARNOPP, 2004), para a formação de sinais, por composição, em 

ASL.   São elas: (i) Regra de Contato - alguns sinais incluem algum tipo de contato, 

no corpo ou na mão passiva, como é o caso do sinal de ACREDITAR  

7(formado sequencialmente pelos sinais de SABER + ESTUDAR) e 

ESCOLA  (formado sequencialmente pelos sinais de CASA + 

ESTUDAR). Nota-se aqui que em certas composições o signo é resultado da 

aglutinação de dois sinais diferentes. (ii) Regra da Sequência Única - os sinais são 

formados pela junção de outros dois, porém eliminando-se a repetição dos 

movimentos que faziam parte do sinal isolado. Isso ocorre com o sinal de PAIS (pai 

+ mãe, sem a repetição do movimento dos dedos); (iii) Regra da Antecipação da 

Mão Não Dominante - sinais formados com a participação da mão passiva, que 

antecipa o segundo sinal no processo de composição. Ocorre, por exemplo, com o 

sinal BOA NOITE. Nesse caso, a mão passiva se antecipa como base concomitante 

ao sinal BOA.  Vale ressaltar que em Libras há e considerar as evidências de uma 

hierarquia sobre as formas em que elementos manuais podem ditar a estrutura do 

morfema, definir as palavras e até mesmo a categoria gramatical delas.  

No processo de derivação na língua de sinais, parece haver um padrão 

regular na relação entre verbos e substantivos, os quais geram uma mudança 

categorial (substantivos/ verbo). Exemplos tanto em ASL quanto em Libras mostram 

a ocorrência por meio da mudança no tipo de movimento. Quadros e Karnopp (2004, 

p.97) observam que, assim como na ASL, em Libras também “o movimento dos 

nomes repete e encurta o movimento dos verbos”. Como exemplos, citam-se cadeira 

e sentar; telefone e telefonar; perfume e perfumar, dentre outros sinais. Porém, 

                                                 
7 Figura ACREDITAR Extraída do Dicionário Enciclopédico Trilíngue. CAPOVILLA, RAPHAEL, 

MAURÍCIO, 2009, p. 166 e figura ESCOLA extraída da mesma obra p.936.  
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constatamos a partir da pesquisa que os sinais lexicalmente ambíguos, nem sempre 

ocorre a alteração no movimento durante o uso informal ou formal da Libras.  

 Quanto ao processo de negação, conforme identificado por Ferreira Brito 

(1995, p. 57-59), a produtividade em Libras pode ser obtida em alguns sinais (NÃO-

TER, NÃO GOSTAR, NÃO QUERER, e outros) a partir do item lexical NÃO atrelado 

à alteração do parâmetro movimento no item a ser negado ou pela produção de um 

sinal simultâneo à negação realizada com o balanço da cabeça. Há casos em que 

se altera somente a expressão facial do sinalizador. Os sinais NÃO-TER e NÃO-

QUERER são exemplos de incorporação de negação por meio da alteração do 

movimento e da expressão facial, respectivamente. Como exemplos seguem as 

ilustrações nas figuras 7 abaixo: 

 

             TER                  NÃO-TER    QUERER      NÃO-QUERER 

                                            

Figura 7: Representação de sinais da Libras que incorporam a negação. Extraídas 
do Dicionário de Enciclopédico Trilíngue, Capovilla, et.al., (2012, p. 2104, 1571, 
1863, 1570). 
 

 Outra questão é em relação ao pronome, o qual está diretamente ligada ao 

uso do espaço e a produção da sentença. Por exemplo, numa sentença como (A) 

TRÊS-PESSOAS VIR MINHA DIREÇÃO, que em português corresponde a “Três 

pessoas estão vindo na minha direção”, vale lembrar que em Libras, embora haja 

sinais específicos para TRÊS e PESSOA, os quais podem ser realizados 

separadamente em dado contexto, para essa situação TRÊS-PESSOAS se 

representa por um sinal produzido simultaneamente pela junção do morfema TRÊS 

ao morfema de movimento VIR, conforme a sentença (A) representada na figura 08 

abaixo: 
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(A) TRÊS-PESSOAS VIR MINHA DIREÇÃO. 

 
Figura 08: Representação referente a um tipo de flexão de pessoa. Fonte: produzido 
pela autora. 
 

Nesta sentença, observa-se que a configuração de mão realizada pelo 

número 3, além de neste contexto ser um morfema preso, a direcionalidade e o 

movimento realizados com a mão configurada no espaço em direção do interlocutor, 

o conjunto deste morfema com os demais elementos formam uma sentença 

compreensível e regularmente utilizada na Libras. O mesmo acontece com as 

demais pessoas do sistema pronominal da Libras: UMA-PESSOA, DUAS-

PESSOAS, QUATRO-PESSOAS. De acordo com Felipe (2007, p. 38-40), na Libras 

os  pronomes pessoais estão relacionados às formas: Dual, Trial e Quatrial relativos 

à 1ª pessoa do plural: 

 

 

       EU               NÓS-2      ou        NÓS-2               NÓS-3         NÓS-4             NÓS 

Figura 9: extraídas de Felipe (2007, p. 38). 

 

2ª pessoa do plural: 

 

    VOCÊ                VOCÊ+-2                             VOCÊ+-3                          VOCÊ+-4 

Figura 10: extraídas de Felipe (2007, p. 39). 
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3ª pessoa do plural: 

       EL@                  EL@+-2                         EL@+-3                           EL@+-4 

 Figura 11: extraídas de Felipe (2007, p. 40). 

 

 Observa-se que a sentença representada em (A) também se relaciona a uma 

forma de sintaxe espacial ao estabelecer a marcação de um ponto de partida para 

mostrar as TRÊS-PESSOAS se deslocando para outra direção. Sobre isso, valemo-

nos do que diz Quadros e Karnopp (2004): 

 

Na língua de sinais brasileira, os sinalizadores estabelecem os 
referentes associados à localização no espaço, sendo que tais 
referentes podem estar fisicamente presentes ou não. Depois de 
serem introduzidos no espaço, os pontos específicos podem ser 
referidos posteriormente no discurso. Quando os referentes estão 
presentes, os pontos no espaço são estabelecidos baseados na 
posição real ocupada pelo referente. (QUADROS e KARNOPP, p. 
130).  

 

 Vale ressaltar que, de acordo com as autoras, como acontece com as línguas 

naturais, “a ordem das palavras é um conceito básico relacionado com a estrutura 

da língua”. De certo modo, constata-se na sentença (A) uma ordem básica de frase, 

respectivamente a, sujeito (S), verbo (V) e objeto (O). Nesse caso, se houver 

alteração na orientação da mão e na expressão facial, a sentença poderá mudar de 

sentido, passando por exemplo a corresponder a TRÊS-PESSOAS IR EMBORA. 

 Em relação à flexão de pessoa, esta é marcada pela dêixis, ou seja, pelo 

‘apontar’ ou ‘indicar’. Lyons (1977, p. 637) define a dêixis com “a localização e a 

identificação de pessoas, objetos, eventos, processos e atividades sendo para referir 

à função dos pronomes pessoais e demonstrativos, dos tempos”, além de uma 

variedade de “formas gramaticais e lexicais que relacionam enunciados com as 

coordenadas espaço-temporal do ato de enunciar”. As dêixis, portanto, marcam a 

orientação ou a posição de objetos e eventos com relação a certos pontos de 

referência, permitindo a flexão nominal em Libras. Sobre a função dêitica na Libras 

Quadros e Karnopp (2004) afirmam que: 
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A função dêitica em língua de sinais brasileira e na ASL, é marcada 
através da apontação propriamente dita. Os referentes são 
introduzidos no espaço à frente do sinalizador, através da apontação 
em diferentes locais. As formas verbais para pessoa são 
estabelecidas através do início e fim do movimento e da direção do 
verbo, incorporando estes pontos previamente indicados no espaço 
para determinados referentes. (QUADROS e KARNOPP, 2004, p. 
112). 

  

O uso do espaço para referência pode compreender os referentes presentes 

ou pontos estabelecidos arbitrariamente no espaço com finalidade de marcar o 

referente ausente (imaginário). Os referentes podem ser pessoas, animais, objetos, 

cidades, e outros. A quantidade de referentes pode variar, porém devem ser 

marcados em pontos diferentes. Nesse caso, de acordo com Quadros e Karnopp 

(2004, p.115) a direção do olhar e a posição do corpo também podem servir para 

determinar referentes. A direção do olhar é ao mesmo tempo uma forma de 

manifestação da concordância que sempre acompanha a flexão verbal.  

Na Libras, há quatro tipos de verbos, a saber: (i) verbos simples, os que não 

possuem marcas de concordância, não se movimentam de um ponto a outro, sendo 

realizados em espaço neutro ou ancorados no corpo. São exemplos os verbos 

TRABALHAR e ESTUDAR; (ii) verbos com concordância: verbos produzidos de 

modo a indicar, por meio de movimento, o sujeito ou objeto da sentença, a 

direcionalidade de movimento destes verbos é produzida na direção do argumento, 

carregam os traços de pessoa e número. Esse tipo de verbo se realiza por meio de 

movimentos do braço e direção do olhar a partir de uma configuração de mão 

específica, o ponto inicial indica o sujeito e o final indica o objeto. Por exemplo: EU 

AVISAR ALGUÉM ; ALGUÉM AVISAR-ME , (FELIPE, 

2007, p. 101). (iii) Verbos espaciais, verbos que ao sair de um ponto inicial 

selecionam argumentos locativos, indicando ações como LEVAR, IR, CHEGAR, 

VOLTAR, VIAJAR. (iv) Verbos manuais, os que não tem flexão, mas tem a função de 

incorporar a ação de determinadas situações. ABRIR, LAVAR e PENTEAR, por 

exemplo, são verbos que necessitam da incorporação do objeto. Por exemplo, abrir 

um creme dental exige uma ação diferente de abrir uma janela, que, por sua vez 
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também pode ter várias outras formas de ser aberta. Do mesmo modo, COMER-

MAÇÃ, TOMAR-CAFÉ, BEBER-ÁGUA exigem a representação manual do objeto 

para ação.  Seguem alguns exemplos a partir das figuras 12 abaixo: 

 

Uma das formas de abrir janela             Uma das formas de abrir tampa 

                                             

Beber com copo        Beber com canudo            Beber líquidos em xícaras 

                                            

Figura 12: Representação manual do objeto para as ações de ABRIR e BEBER. 
Extraídas do Dicionário de Libras disponível em www.dicionariolibras.com.br  

 

Sobre as formas de especificar o gênero, o número, o grau e o aspecto em 

Libras, as representações assim acontecem. Em Libras, os nomes não têm flexão de 

gênero. Para os substantivos, a indicação de sexo é feita a partir do sinal relativo à 

HOMEM E MULHER que vem colocado antes do substantivo em questão. Por isso, 

a maioria dos sinais referentes aos membros da família são considerados 

compostos; ou seja, para os sinais de PAI, MÃE e TI@ (no estado do Paraná), 

realiza-se primeiro o sinal de HOMEM + BENÇÃO= PAI e MULHER+ BENÇÃO= 

MÃE,   MULHER+TI@, conforme ilustrados nas figuras 13: 

                     

                   PAI                                      MÃE                                     TIA 

Figuras 13: Representação da marcação de gênero em Libras Extraídas de 
Capovilla, et. al., (2012, p. 1.868, 1.622, 2.367). 

 

http://www.dicionariolibras.com.br/
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Quanto ao número, a forma mais básica do plural se manifesta via a repetição 

do sinal, por três ou mais vezes. Em casos raros, o sinal de MUITO representa a 

ideia de plural. Por exemplo, os sinais de ÁRVORE e ÁRVORES se diferem apenas 

pela repetição do movimento. 

A flexão para grau é dada pela modificação do parâmetro ENM (expressões 

Não Manuais). Tais mudanças são capazes de apresentar distinções entre o 

aumentativo e o diminutivo, por exemplo. As alterações podem se manifestar na 

configuração da mão, na expressão facial ou ainda no movimento. Os sinais 

respectivos para BONITO, BONITINHO e BONITÃO, apresentados na figura 14 

abaixo, ilustram por exemplo mudanças apenas no parâmetro expressão facial: 

 

        BONITO           BONITINHO      BONITÃO 

                                           
Figura 14: Flexão do grau com mudança na expressão facial 

 

O mesmo ocorre com o adjetivo relativo à FEI@, QUERID@ e outros. Além 

desses, há substantivos em que o grau pode ser expresso por meio dos sinais 

MUITO/ POUCO ou GRANDE/PEQUENO incorporados a determinados sinais.  

Em relação ao aspecto, os estudos em Libras tiveram como base as 

pesquisas desenvolvidas na morfologia da ASL, principalmente os trabalhos de 

Klima e Bellugi (1979, apud QUADROS e KARNOPP, 2004). A partir destes, Ferreira 

Brito (1995) dá início aos estudos das diferentes maneiras aspectuais presentes em 

Libras. Posteriormente Felipe (2001), Quadros e Karnopp (2004), Finau (2004) 

dentre outros, deram continuidade à pesquisa. Quadros e Karnopp (2004, 

p.120,126) apontam a marcação de aspecto do tipo distributivo, o qual se relaciona 

com a flexão de números nos verbos que apresentam concordância. Por exemplo, 

no verbo ENTREGAR que tenha por referente o pronome ELES, a ação de entregar 

é repetida exaustivamente. Outra forma é a distributiva específica. Nesta, a ação de 

ENTREGAR é direcionada para um referente específico. A forma distributiva não-

específica é usada para a distribuição relacionada a referente indeterminado, 

realizando o sinal de ENTREGAR com movimento no espaço de enunciação. A 
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duplicação do sinal feito simultaneamente pode marcar a reciprocidade. Por 

exemplo, as duas mãos em V, sendo V1 e V2, uma de frente para outra durante 

determinado tempo, indicam V1 e V2 se entreolhando.  

Para Quadros e Karnopp (2004), a identificação de especto também está 

relacionada às formas de duração do movimento, quais sejam: (i) Incessante: 

produção de um sinal na realização de uma ação incessantemente 8 

CUIDAR rapidinho = fazer o sinal de CUIDAR executando pelo menos três 

movimentos curtos e rápidos (cuidar+cuidar+cuidar + expressão de rapidinho); (ii) 

Ininterrupta: ação inicial e continua (realizar o sinal de cuidar sem movimento, 

parado + expressão); (iii) Habitual: ação que apresenta recorrência (realizar o sinal 

de CUIDAR seguido de pelo menos três movimentos lentos: cuidar+cuidar+cuidar 

mais devagar); (iv) Contínua: ação que representa recorrência sistemática, por 

exemplo, GASTAR/DESPERDIÇAR 9 (GASTAR/DESPERDIÇAR = 

realizar o sinal configurando as duas mãos inicialmente em  abrindo em 

seguido de movimento contínuo em forma de círculo para fora no espaço 

frente ao corpo); (v) Duracional: ação de caráter durativo e permanente (GASTAR= 

repetição do sinal de modo circular com uma e com outra mão consecutivamente). 

Para além da ASL, as autoras elencam outras particularidades da Libras passíveis 

de se enquadrar nos aspectos: Direção, por exemplo, o signo relativo a 

                                                 
8
 Figura extraída de CAPOVILLA, et. al., (2012, p. 872) sinal da Libras relativo a CUIDAR.  

9
 Figura adaptada extraída de CAPOVILLA, et. al., (2012, p. 1.330) sinal da Libras relativo a 

GASTAR/DESPERDIÇAR.   
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DAR/ENTREGAR 10 EU ENTREGAR VOCÊ e vice versa; 

Velocidade/tensão: respectivos a repetição e velocidade de um sinal 

(diariamente+++); Tensão/ tamanho: corresponde aos sinais (BONITO, BONITO+, 

BONITÃO); Ciclicidade: movimento cíclico de um sinal; Duplicação das mãos: uso 

das duas mãos com finalidade de enfatizar o sinal, por exemplo, 11 

VERGONHA++ feito com as duas mãos). 

Nesta seção, geral procurou-se mostrar que, no que concerne aos aspectos 

seja de ordem morfológica, nominal, verbal ou pronominal da Libras, eles estão 

intimamente ligados aos fatores de ordem sintática espacial, do mesmo modo, a 

flexão verbal por meio do movimento exerce grande importância na constituição de 

determinadas sentenças espaciais. 

 

 

1.4 OS CLASSIFICADORES NA LIBRAS 

 

 

 Os classificadores nas línguas orais vêm sendo estudados há bastante 

tempo. Lyons (1977), por exemplo, após agrupar os classificadores com as 

categorias determinantes e quantificadores, passa a analisá-los enquanto 

modificadores. Segundo seus registros, os classificadores são obrigatórios, 

principalmente em línguas como Tzeltal, Mandarim chinês e Vietnamita. Em Tzeltal, 

por exemplo, há classificadores nas frases contendo numeral e nas demais, 

identificou como demonstrativos.  

Os Classificadores (CL) em Libras são definidos por Ferreira Brito (1995, 

p.102) como morfemas que existem em línguas orais e em línguas de sinais. A 

autora completa que as línguas orais orientais são as que mais apresentam CLs. O 

                                                 
10

 Figura adaptada extraída de CAPOVILLA, et. al., (2012, p. 883) sinal da Libras relativo a 
DAR/ENTREGAR.   
11  Figura extraída de CAPOVILLA, et. al., (2012, p. 2.486) sinal da Libras relativo a VERGONHA.   
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fato é que em Libras, a incidência de CLs é frequente. Uma das explicações para 

esse fato deve-se a sua modalidade visuoespacial e ao uso multidimensional do 

espaço. Ainda que haja avanços acerca dessa discussão, como objeto de estudo, 

ainda procura-se uma definição adequada para nomeá-lo conforme a modalidade 

linguística.   

Para Felipe (2001, p. 37-58), classificador é um afixo utilizado, em particular 

nas línguas negro-africanas, para indicar a que classe nominal pertence uma palavra 

(sin.: índice de classe). Para Campelo (2008, p. 76), nas línguas de sinais o 

classificador é visual, portanto é um auxiliar da língua de sinais, para determinar as 

especificidades e “dar vida” a uma ideia, um conceito ou a signos visuais. As autoras 

Pizzio, Campello, Rezende e Quadros (2009) entendem classificadores como sendo: 

 

Um tipo de morfema, utilizado através das configurações de mãos 
que podem ser afixado a um morfema lexical (sinal) para mencionar 
a classe a que pertence o referente desse sinal, para descrevê-lo 
quanto à forma e tamanho, ou para descrever a maneira como esse 
referente se comporta na ação verbal (semântico). (PIZZIO, 
CAMPELLO, REZENDE e QUADROS, 2009, p. 14). 

 

Na verdade, o conceito de CL entre os estudiosos das línguas sinais não é de 

consenso. Mesmo que os conceitos para os Cls estejam mais próximos de ser um 

morfema existente tanto nas línguas de sinais quanto nas orais, e sua definição 

esteja baseada no campo da morfologia, o seu lugar ainda é instável. Eis que em 

Libras as dificuldades são relacionadas ao lugar do CL, visto que o seu papel está 

diretamente ligado não só à morfologia, mas também à sintaxe e à semântica. Por 

exemplo, o sinal para se referir a COBRA é dado por 12. Mas, se a 

COBRA estiver em movimento, rastejando, haverá uma configuração de mão e um 

modo específico para representá-la. A forma de mão que classifica a cobra em 

movimento pode ser representada de duas maneiras: 13 ou ainda , cada 

                                                 
12

 Figura extraída de Capovilla, et.al, (2012, p. 750). 
13

 Figura extraída do baralho de Configurações de mãos, referente à CM 14, produzido por Pimenta - 
LSB vídeo. 
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uma dessas formas de mão dependendo do contexto também significará COBRA, 

independente de estar ou não atrelado ao sinal . Para indicar que a 

COBRA está preparada para o ataque, a forma de representação passa ser 

outra:  14. Contudo, as possibilidades de alterações, dependem do 

contexto e não se esgotam neste exemplo.  

Em dado contexto, considerando que uma cobra esteja subindo em uma 

árvore as representações a partir dos CLs são específicas.  O sinal de ÁRVORE 

 15 (realizado com uma das mãos, a qual se mantém parada em 

determinado ponto do espaço) deve ser acrescentado o sinal de COBRA, a partir da 

CM , realizado com a outra mão que será responsável pelo movimento de 

enrolar e subir na árvore começando pelo ‘tronco’: 16. Essa 

representação mostra uma das formas de CL em Libras, correspondente a uma 

sentença, e quando traduzida para a LP pode corresponder a: “A cobra sobe na 

árvore lentamente” (dependendo da velocidade do movimento realizado no CL).  

Ferreira Brito (1995) se apoia em McDonald (1982 apud FERREIRA BRITO, 

1995, p. 101) para demonstrar que no sinal são encontradas unidades definidas 

semântica e estruturalmente. Nesses termos, os parâmetros seriam os morfemas, as 

características dos parâmetros seriam as unidades fonológicas e as ações 

                                                 
14

 Figura extraída de Capovilla, et.al., (2012, p. 750). 
15

 Figura extraída de Capovilla, et.al., (2012, p. 422). 
16

 Figura adaptada extraída de Capovilla, et. al., (2012, p. 422). 
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musculares (da face ou do corpo) ao realizar um sinal. Para o autor os sinais são 

multimorfêmicos. As CM, por muito tempo foram consideradas fonemas, passaram a 

ser vistas como morfemas, sendo, por isso, possível explicar por que as CMs são 

usadas como afixos que se juntam ao verbo para representar características das 

entidades às quais os nomes se referem. No exemplo da cobra, a CM antes tida 

como signo ou fonemas  , passa assumir a função de 

morfema quando atrelada à forma de movimento da cobra, ou quando associada ao 

sinal de árvore, assumindo traços muito distintos. 

Ainda sobre as CMs e os CLs, as autoras Pizzio, Campello, Rezende e 

Quadros (2010, p.16) mencionam que “os classificadores utilizam configurações de 

mãos que representam alguma propriedade física de uma classe”. As autoras citam 

vários exemplos que ilustram esta informação. Escolhemos alguns exemplos, quais 

foram reproduzidos com algumas adaptações a partir das CMs de Pimenta (material 

didático LSB-Vídeo) dispostos no quadro 06 a seguir: 

 

Propriedade CMs que assumem a função 
de classificar determinadas 
categorias ou propriedades 

Exemplos de Classificadores: 

 
 

Fino 
 

 

 

 
BARRA-FERRO-CONSTRUÇÃO 
FIO-DENTAL-FINO 

 
Plano 

 ou  

MESA-PLANA 
TELHADO-RETO 
PORTA-ARMÁRIO-RETA 

Plano com 
ângulo 

 

PRATELEIRA 
ESTANTE 

Largura 

     

MEDIDA DE ALGUMA COISA 
PEQUENA 
MEDIDA DE ALGUMA COISA 
GRANDE 
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Altura 

 

HOMEM-ALTO 
HOMEM-BAIXINHO 
OBJETO-NO-ALTO 
OBJETO-EM-BAIXO 

Quadro 06: extraído do texto base da disciplina de Libras III apresentada pelas 
professoras Aline Lemos Pizzio, Ana Regina e Souza Campello, Patrícia Luiza 
Ferreira Rezende, Ronice Muller de Quadros, no curso de graduação em Letras 
Libras – UFSC 2009.  
Figuras extraídas de Pimenta (Quadro de CMs, material didático LSB-Vídeo). 
 

Como podemos notar, nas línguas de sinais, algumas CMs que assumem no 

contexto a função de classificadores são usadas não apenas para representar a 

forma, o tamanho e a espessura dos referentes, mas também as características dos 

movimentos de determinados referentes em um dado evento. Nesse sentido, os 

classificadores podem alternar entre um adjetivo, pronome ou locativo. Desse modo, 

ao se atribuir uma qualidade a coisas, como exemplo: arredondada, quadrado, cheio 

de bolas, de listras e outras, isso representa um tipo de classificação por ser uma 

adjetivação descritiva.  

De acordo com Pizzio, Campello, Rezende e Quadros (2009), os 

classificadores podem ser de cinco tipos: 1) descritivo; 2) especificadores; 3) de 

plural; 4) instrumentais e 5) de corpo. Os Classificadores descritivos são aqueles 

cujas descrições visuais podem ser captadas de acordo com as imagens dos objetos 

variados. Esse tipo pode ser: a) dimensional, pois favorece as dimensões 

determinadas e adequadas de acordo com o que está sendo visualizado; b) 

bidimensional – amplia a noção das dimensões determinadas adequando-as ao que 

está sendo visualizado e c) tridimensional – para representá-lo, o interlocutor faz 

relatos em sinais utilizando as três dimensões do que está sendo visualizado 

permitindo a sensação de penetração do relevo visual. É possível que devido a sua 

tridimensionalidade, seja mais perceptível, por exemplo, o tamanho, textura, paladar, 

tato, “olhar”, sentimentos ou formas visuais, bem como a localização e a ação 

incorporada ao classificador. 

O Classificador também pode ser locativo, na medida em que uma ação 

envolve um objeto em relação ao outro (animado ou inanimado). Nesse caso é 

comum o uso de CMs com as duas mãos, por exemplo, cobra subindo na árvore, 

carro batendo no poste. Também podem envolver uma ação ou posição de várias 

partes do corpo humano, objetos animados e inanimados, como exemplo de 

lágrimas saindo dos olhos.  



54 

 

O classificador especificador tem a função de “descrever visualmente a forma, 

o tamanho, a textura, o paladar, os sentimentos, o “olhar”, os “sons” do material, do 

corpo da pessoa e dos animais”, por exemplo, as logomarcas.  

O classificador de plural tem a função de marcar o número de objetos, a partir 

de determinadas CMs relacionada a determinado objeto, repetindo mais de três 

vezes. Por exemplo, a CM  serve para representar copos espalhados sobre a 

mesa. 

O classificador instrumental é aquele que incorpora o instrumento 

descrevendo a ação gerada por ele. Por exemplo, escrever no papel, usar a 

furadeira. E por último, o classificador de corpo: são aqueles que descrevem “como 

uma ação acontece na realidade por meio da expressão corporal de seres 

animados”, ou seja, um elefante caminhando, um leão bravo. 

Um CL pode variar na forma, no tamanho e na direção. Para representar uma 

moeda, por exemplo, desde que o sinal corresponde a sua forma, a representação 

varia em relação ao tamanho conforme o valor da moeda.  

 Quanto à sintaxe, a incorporação de argumento ou complemento ao verbo, 

adjetivo e substantivo é mais frequente devido às características espaciais e 

icônicas dos sinais. Esse tipo de incorporação está relacionado ao objeto de acordo 

com determinado verbo. Por exemplo, o verbo LAVAR assume ou se configura a 

forma conforme o tipo do objeto em questão, como ilustra a figura 15: 

 

LAVAR-ROSTO   LAVAR-CABELO     LAVAR-LOUÇA     LAVAR-ROUPA 

                         

Figura 15: representação de alguns aspectos do verbo LAVAR em Libras. Figuras 
extraídas do dicionário de Libras on line disponível em: 
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 
 

Outra questão está relacionada à incorporação do modo e aspecto, 

relativamente ao verbo andar e sua forma, a partir do movimento e expressão facial 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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associados a CM  ANDAR-DEVAGAR, ANDAR-DEPRESSA, ANDAR-

DISTRAÍDA, ANDAR-COM-ATENÇAO, ANDAR-SUBINDO, ANDAR-DESCENDO. 

O locativo também está presente na sintaxe por meio da representação das 

formas guardar objetos em um armário, espalhar os pratos sobre a mesa, colocar 

quadros na parede, dentre outras situações. 

Até o momento, as pesquisas apontam duas situações de classificadores 

relacionados à semântica. A primeira corresponde aos casos de deslocamento de 

um lugar para outro, quando associado com diferentes formas de olhar, apresentam-

se diferentes significados. A segunda ocorre quando um classificador pode 

apresentar diferentes significados, embora mostre a mesma forma. Para este caso, 

Pizzio et. al., (2009, p. 14, a ilustração é nossa) cita os seguintes exemplos: 

PESSOA DEITADA NORMAL CM apoio  e CM que representa pessoa 
deitada: 
 

           ou 17 
 

PESSOA CAIU CM  e CM  

 ou 18  

DORMINDO MAL ou TROCANDO DE LUGAR NA CAMA (CM apoio  e CM 

 virando várias vezes na palma da CM apoio). Outras posições também podem 

                                                 
17

 Figuras extraídas do dicionário de Libras on line disponível em: 
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 
18 Figuras extraídas do dicionário de Libras on line disponível em: 
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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ser representadas como: PERNAS LEVANTADAS PRÁ CIMA NA CAMA (CM apoio 

 e CM  na palma da CM apoio como que fazendo exercício) ou 

PESSOA-OLHANDO-PARA-CIMA. MODELO DESFILANDO ou PESSOA 

PASSANDO POR CIMA DA PONTE CM apoio (palma para baixo)  e CM 

  CM caminhando em cima da mão de apoio).  

O quadro de CMs encontra-se completo na figura 5c, na seção referente à 

fonologia. Não há dúvidas que os CLs carregam uma carga semântica na 

construção de determinados contextos. No decorrer desta pesquisa, as discussões 

acerca dos classificadores serão retomados, principalmente, no aprofundamento das 

análises dos dados relativos às ocorrências de ambiguidade lexical na Libras.   
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2.  METODOLOGIA E ANÁLISE 

 

 

Com base nos registros linguísticos que conseguimos elaborar, podemos 

afirmar que a ambiguidade lexical, assim como nas línguas orais, é um fenômeno 

bastante recorrente em Libras, seguindo um caminho distinto do que muitos autores 

costumam afirmar. Os dois dicionários usados apresentam uma quantidade 

significativa de itens lexicalmente ambíguos. Alguns outros signos ambíguos foram 

constatados na prática, via a colaboração de pessoas surdas que se interessaram 

por essa discussão. Para a documentação da pesquisa, aplicamos o método 

investigativo, cuja execução se deu em três etapas: (i) pesquisa nos dicionários de 

Libras, a fim de identificar signos com múltiplos significados; (ii) sobre os signos 

selecionados passamos um filtro com o objetivo de analisar apenas aqueles em que 

a sua composição morfológica fosse idêntica, ou seja, mantidos os mesmos 

parâmetros; (iii) Escolha dos critérios para distinguir homonímia da polissemia na 

Libras.  

Mais do que apenas identificar as ocorrências de ambiguidade lexical em 

Libras, neste trabalho buscamos descrever seus efeitos no processo quando 

confrontadas as duas modalidades linguísticas distintas, a Língua Portuguesa (oral 

auditiva) e a Libras (visuoespacial). Com essa preocupação em mente procuramos 

responder as seguintes questões: 

 

(1) Como se manifesta a ambiguidade lexical em Libras? 

(2) Como os usuários da Libras lidam quando diante desse tipo de situação? 

(3) Que efeitos a ambiguidade lexical pode acarretar na compreensão do 

surdo? 

(4) Das respostas (1), (2) e (3), que competências e habilidades os sujeitos 

envolvidos nesse processo (surdos e ouvintes falantes da Libras),  devem 

desenvolver para clarificar o máximo possível os sinais lexicalmente 

ambíguos?  

 

Para responder a essas perguntas, partimos da verificação do léxico da 

Libras. Recordando o que asseveram Quadros e Karnopp (2004, p. 88) “a estrutura 

dos sinais da língua de sinais brasileira é complexa, apresentando algumas 
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especificidades linguísticas presentes nas línguas de sinais, que não são 

encontradas nas línguas orais”. As autoras, com base nos estudos da língua de 

sinais americana, propõem assim um esquema para representar a composição do 

léxico na Libras, concluindo pela existência de dois tipos de léxico em Libras, um 

nativo e outro não nativo. Fazem parte do léxico nativo: os classificadores, os signos 

propriamente ditos, representados a partir das restrições de boa-formação dos sinais 

e os empréstimos linguísticos que foram incorporados (Ex.: N-N-N (nunca), A-Z-L 

(azul)). No léxico não-nativo,  estão as palavras em português ou estrangeiras, para 

as quais não há signos correspondentes em Libras e, por isso, soletrados quando 

ocorrem  na conversação ou na escrita.  

Para efeito desse trabalho, concentramo-nos apenas no léxico nativo. Para 

tanto, optamos por dois dicionários bilíngues: O dicionário da Língua Brasileira de 

Sinais/LIBRAS versão 2.0, 2008 (digital), daqui em diante referido como INES, e o 

Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue Novo Deit-Libras, 1ª edição de 2009 e 2ª 

edição de 2012 revista e ampliada. A escolha dessas duas obras se deve ao fato de 

serem os únicos dicionários no Brasil que têm uma quantidade significativa de 

vocábulos da Libras.  

 

 

2.1 BASE TEÓRICA DA PESQUISA 

 

 

Assumindo que o significado da pesquisa é “descobrir respostas para 

problemas, mediante o emprego de procedimentos científicos” e que a 

investigação científica depende de um “conjunto de procedimentos intelectuais e 

técnicos” (GIL, 1994, p. 42), para que seus objetivos sejam atingidos, antes de tudo 

necessário se faz delimitar a linha de raciocínio adotada nesse trabalho. Desse 

modo, esta pesquisa toma por princípios básicos pressupostos definidos pela 

semântica lexical. Assim, consideramos, dentre outros, conceitos tais como os de 

campo lexicais e semânticos, bem como as relações semânticas estabelecidas entre 

os signos e seus possíveis significados ou sentidos. 

Nesta pesquisa, priorizamos a abordagem na perspectiva descritiva 

sincrônica, com particular atenção para os casos de polissemia. Para que 

pudéssemos estabelecer uma diferença, tanto quanto possível, mais clara entre 
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homonímia e polissemia, em alguns momentos da nossa discussão, lançamos mão 

de aspectos etimológicos.  Para tanto, utilizamos o método hipotético-dedutivo, já 

que a pesquisa foi precedida do estudo das teorias existentes na bibliografia 

sobre o assunto, e posteriormente realizando a comparação dessa literatura com 

o que foi observado. Para Lakatos e Marconi (2000, p. 71), o método hipotético-

dedutivo defende o aparecimento, em primeiro lugar, do problema a ser testado 

pela observação e experimentação. 

Fundamentalmente, a semântica lexical se ocupa das propriedades dos 

significados das palavras, dos constituintes do léxico e suas relações (LYONS, 1977; 

CRUSE, 1986; ULLMANN, 1964; KEMPSON, 1980). O termo léxico, tal como aqui 

empregado segue da definição de Biderman (2001), a saber: 

 

O léxico de uma língua constitui uma forma de registrar o 
conhecimento do universo. Ao dar nomes às entidades perceptíveis e 
apreendidas no universo cognoscível, o homem as classifica 
simultaneamente. Assim, a nomeação da realidade pode ser 
considerada como a etapa primeira no percurso científico do espírito 
humano de conhecimento do universo. Ao identificar semelhanças e, 
inversamente, discriminar os traços distintivos que individualizam 
estes referentes em entidades distintas, o homem foi estruturando o 
conhecimento do mundo que o cerca, dando nomes (palavras e 
termos) a essas entidades discriminadas. É esse processo de 
nomeação que gerou e gera o léxico das línguas naturais. 
(BIDERMAN, 2001, p. 135). 

 

Para Basílio (2004, p. 16), o uso do léxico está diretamente ligado à língua. 

Isso ocorre porque o léxico está em constante expansão nas representações 

conceituais segundo as nossas necessidades. A autora afirma que “o léxico é um 

sistema dinâmico, permitindo a formação de novas unidades por parte dos falantes a 

partir da (re) produção e (re) conhecimento de novos seres, objetos e relações”.  

Na atual conjuntura da Libras, pode-se dizer que as pesquisas linguísticas, 

realizadas até então no âmbito da semântica lexical ainda são muito embrionária. 

Embora descritivo, nesse trabalho adotamos uma abordagem qualitativa e não tanto 

quantitativa, apesar do vasto levantamento de dados que realizamos. Em dado 

momento de seu desenvolvimento, a pesquisa obteve dados de análise por meio da 

aplicação de sentenças e contextos glosados em Libras, junto a alunos surdos. 

Nesse contexto, podemos ainda considerar que esse trabalho adota também um 

viés etnográfico, já que a base da pesquisa etnográfica nos serviu de indicativo para 
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analisar e interpretar os dados obtidos no corpus, pois esse modelo nos possibilitou 

obter dados descritivos mediante o contato direto do pesquisador com o grupo. As 

representações elaboradas sobre ambiguidade lexical foram com base nas ‘falas’ de 

professor e estudantes surdos. De acordo com Erickson (2001, p.12), “os propósitos 

essenciais da etnografia são documentar em detalhe o desenrolar dos eventos 

cotidianos e identificar os significados atribuídos a eles, tanto por aqueles que deles 

participam quanto por aqueles que os observam”.  

 

 

 2.2 SOBRE OS DICIONÁRIOS UTILIZADOS NESSA PESQUISA  

 

 

 O Dicionário da Língua Brasileira de Sinais/LIBRAS versão 2.0 (INES) foi 

organizado por um grupo de pesquisadores em parceria com o INES19 coordenado 

por Tanya Amara Felipe e Guilherme de Azambuja Lira (apud CARVALHO e 

MARINHO, 2007, p. 132). Sua primeira versão foi publicada em 2005 (versão 2.0). A 

partir de uma revisão publicou-se a 2ª edição em 2008. Nela a quantidade de 

registro foi extensa, ampliada de 3.850 para 5.863 vocábulos. Além da versão on 

line (http://www.acessobrasil.org.br/libras/ e www.ines.org.br) o dicionário também foi 

publicado em CD-Rom, com distribuição gratuita pelo Instituto. De acordo com os 

autores, a obra destina a servir como uma nova fonte de consulta mais rica para os 

surdos, pais, professores de surdos, especialistas e para a comunidade em geral.  

Os recursos de busca são amplos, podendo ser realizados com um clique em 

uma das opções: (i) alfabética – por ordem alfabética, escolhendo uma das letras de 

A a Z; (ii) por assunto – ao todo são 21 assuntos desde alimentos/bebidas a 

vestuário/complementos, (iii) por mão – com um clique em cada uma das 73 

configurações de mãos e por (iv) busca – o pesquisador digita a palavra desejada na 

opção busca, disponível no canto inferior esquerdo do vídeo.  

Para cada palavra clicada, o sinal pode ser visualizado por meio de uma 

tradutora disposta próximo ao canto direito do monitor. O sinal escolhido pode ter 

                                                 

19
 INES- Instituto Nacional de Educação de Surdos. Rua das Laranjeiras, 232 – Laranjeiras, Rio 

de Janeiro • RJ • CEP 22.240-003 Tels.: (21) 2285-7597, 2285-7949. Fax: (21) 2285-7692. 

 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.ines.org.br/
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seu movimento repetido sucessivamente ou não de acordo com a opção do 

pesquisador. Durante a exibição do sinal, ficam disponíveis a sua acepção e um 

exemplo de sentença glosada da Libras e ao lado esquerdo o mesmo exemplo em 

português. Também é ilustrada a configuração de mão usada para a realização do 

sinal, que fica visível no canto inferior direito, conforme as indicações na figura 15 

abaixo.  

 

 

Figura 16: Aspectos gerais do dicionário digital do INES. Representação do sinal 
‘PLÁSTICO’. (Figura extraída do site http://www.acessobrasil.org.br/libras/). 
 

Nas figuras 17 e 18 a seguir, encontra-se as 73 configurações de mãos e o 

resultado da busca. Esta foi a opção que escolhemos para realizar a coleta de dados 

na constituição do corpus.  

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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Figura 17: Pesquisa por configuração da mão. (Figura extraída do site 
http://www.acessobrasil.org.br/libras/). 
 
 

 

Figura 18: Exemplo de um resultado e busca por configuração da mão, relacionada 
à palavra ‘JACA’. (Figura extraída do site http://www.acessobrasil.org.br/libras/). 

 

Para os casos em que a palavra em português conta com mais de um 

significado e por isso associado a signos diferentes, as palavras em português com 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/


63 

 

divergência lexical entre português e Libras e as palavras do português que seguem 

assinaladas por um índice numérico. Por exemplo, para o verbo DEVER do 

português, há três sinais diferentes em Libras, como mostrado no quadro 07 abaixo: 

 

PALAVRA ACEPÇÃO PALAVRA NA LIBRAS 

DEVER1 Ter a obrigação de fazer 
alguma coisa; estar 
comprometido com uma 
tarefa. 

 
DEVER2 Estar obrigado a fazer 

alguma coisa 

 
DEVER3 Ter uma ou mais dívidas; 

estar endividado. 

 
Quadro 07: Registro de uma palavra em português com três correspondentes em 
Libras.  

 

 

2.1.1 O Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue - Novo Deit-Libras 

 

 

Para os autores, Capovilla e Raphael (2001, Resumo, v. I), esse dicionário é 

fruto de cinco anos de pesquisa intensiva no Instituto de Psicologia da Universidade 

de São Paulo. De acordo com os autores, a pesquisa e os registros foram 

conduzidos com informantes Surdos de várias organizações, além de professores 

Surdos da Federação Nacional de Educação e Integração de surdos (FENEIS) que 

ensinam Libras como profissão.   

A sistematização dos sinais da Libras neste dicionário somado aos 

movimentos organizados pela comunidade surda e às  iniciativas das políticas 

públicas foram de suma importância para o reconhecimento e consolidação da 

Libras no território brasileiro. A primeira edição ocorreu em 2001. Nesta época, a 

obra intitulada Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais 

Brasileira, volumes I e II, registravam sinais correspondentes a 9.500 verbetes em 

Inglês e Português em que todos são ilustrados com seus respectivos significados, 
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além da escrita dos sinais da Libras Sign Writing20 . Desde então, esta obra foi fonte 

de diversas pesquisas e estudos.  

Em 2009, foi publicada uma “nova” 1ª edição e em 2012 a 2ª edição revista e 

ampliada com o título Novo Deit-Libras Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue 

da Língua de Sinais Brasileira, volumes I e II. Este manteve o mesmo formato do 

primeiro lançado em 2001, porém com um maior número de verbetes: 10.296. Os 

sinais foram documentados com detalhada análise da estrutura sublexical 

SemantosÊmica. MorfEmas (FormÍculos) são as menores unidades sublexicais que 

codificam significado”.  

As buscas nesse dicionário podem ser feitas de diferentes maneiras: (i) pela 

ordem do alfabeto da língua portuguesa; (ii) pelo registro em Libras das palavras do 

português brasileiro; (iii) pelo registro em Libras das palavras da Língua Inglesa; (iv) 

pela visualização da ilustração correspondente ao vocábulo em questão e (v) pela 

escrita do sinal da Libras. As acepções e os exemplos são registrados em 

português, acompanhados pela indicação de como o sinal é realizado, considerando 

a configuração da mão, a direcionalidade, a locação, o movimento e as expressões 

não manuais quando necessário. As figuras 19 e 20 ilustram as entradas no 

dicionário para as palavras ESCOLHER e NOMEAR, respectivamente: 

 

 

Figura 19 anterior: Sinal da Libras referentes a ESCOLHA, ESCOLHER. Figura 
extraída de Capovilla et.al, (2012, p. 1.100, v. I). 

                                                 
20 Sistema de escrita visual das línguas de sinais (no Brasil escrita da Libras). Sign Writing ou escrita 

de sinais expressa os movimentos as forma das mãos, as marcas não-manuais e os pontos de 
articulação. No Brasil a profa. Dra. Mariane Stumpf foi a primeira surda a pesquisar e formatar este 
sistema de escrita. 
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Figura 20: Sinal da Libras referentes a NOMEAR. Figura extraída de Capovilla, et.al, 
(2012, p. 1.793, v. II). 
  

Para o nosso levantamento, usamos a indexação por ordem alfabética.  O 

fato de já possuirmos as anotações iniciais facilitou o processo de conferência dos 

referidos sinais.  Os sinais indexados estão distribuídos em 34 campos semântico-

gramaticais cada qual com sua entrada. De acordo com Carvalho e Marinho (2007): 

 

De modo geral, há um entrave imposto às obras lexicográficas 
impressas que envolvem a Libras. Os autores externam claramente o 
desejo de oferecer um dicionário de natureza didática, que contemple 
o usuário não somente com a sua língua materna, mas que contenha 
informações na segunda língua que ele está aprendendo. A natureza 
visuo-espacial da Libras, entretanto, demanda muito espaço, e isso 
impede que sejam incluídas muitas definições formuladas na língua 
materna dos surdos (CARVALHO E MARINHO, 2007, p. 129). 

 

No decorrer da pesquisa, nos deparamos com registro de muitos sinais 

regionais que são ambíguos, o que em alguns momentos nos colocou em dúvida 

trazê-los ou não para nossas análises. Por exemplo, os sinais para MAMÃE 

 (CAPOVILLA, et. al, 2012, p. 1.622) no Rio Grande do Sul, e BISCOITO 

 (CAPOVILLA, et. al, 2012, p. 535) em outros estados como Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná dentre outros, são realizados pelos 

mesmos parâmetros e usados pelos falantes da Libras destes estados. Ambos os 

dicionários lexicalizam regionalismos contendo signos ambíguos, porém, devido 
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conter maior quantidade de vocábulos, estas ocorrências se tornam mais 

recorrentes no dicionário impresso Novo Deit-Libras. Contudo, de acordo com 

nossos critérios, optamos por considerar apenas os signos ambíguos que são 

convencionalmente e comumente usados pela comunidade surda no território 

nacional e não são regionais. 

 

 

2.3 OS PROBLEMAS PARA O REGISTRO DO CORPUS 

 

 

No decorrer da coleta de dados, foram encontrados alguns problemas de 

divergências entre os dois dicionários o que nos impôs uma grande dificuldade para 

a realização desta tarefa.  O primeiro problema foi a respeito da lematização21 em 

português no Novo Deit-Libras (2012). Embora os autores (2012, p. 47,49) deixam 

claro que a indexação se apoia na ordem alfabética da língua portuguesa, esse 

modo de entrada das palavras tornou o trabalho de registro mais lento. A distância 

entre os sinais com os mesmos parâmetros, devido a ordem alfabética em 

português, diminuiu as possibilidades de localização.  

Enquanto no dicionário digital do INES (2008), a opção de pesquisa por 

configuração da mão nos permitiu analisar o conjunto das palavras que iniciavam 

com determinada forma de mão, no Novo Deit-Libras (2012) ficamos à mercê dos 

registros preliminares, em que nem todos os sinais eram correspondentes ou dos 

conhecimentos prévio da Libras para ser capaz de identificar ou intuir pela acepção 

que poderia corresponder a outro significado indexado em páginas e volume 

distintos. Por exemplo, por meio dos primeiros registros e pelas acepções do verbo 

escolher apresentado no novo Deit-Libras (i) Dar preferência a, entre coisas da 

mesma espécie; (ii) Eleger; (iii) nomear; (iv) Optar e (v) Escalar, foi possível 

constatar que a representação  significa ESCOLHER, indexado 

                                                 
21

 De acordo com Welker (2004, p. 33) “lematizar significa arrolar no dicionário como lema, como 

entrada”, o que implica, ao mesmo tempo, dar ao lexema a forma que ele costuma ter como palavra-
entrada, isto é, por exemplo, no caso dos verbos, a forma de infinitivo.”  
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na p. 1.100 do vol. I; NOMEAR indexado na p. 1.793 vol. II, PREFERIR na p. 1.448 

vol. II e INDICAR na p. 2032 vol. II. No que se refere a INDICAR, consta, com 

nenhum desses parâmetros, no dicionário digital do INES (2008), cuja CM para o 

sinal é , com movimento de apontar para alguém no espaço. Ainda nesse caso, 

assim como em outras situações, ocorre que o sinal que começa com uma 

configuração de mão e termina com outra, como é o caso da palavra acima, e 

bastante comum nas línguas de sinais, no dicionário digital do INES (2008) 

ESCOLHER está indexado pela configuração , enquanto NOMEAR e 

PREFERIR estão no mesmo conjunto indexado por . Situações como essa 

tornou o trabalho mais árduo e lento, aumentando as possibilidades e o número de 

palavras ambíguas identificadas a ser menor do que a língua possa apresentar; o 

que nos demandou mais tempo do que o previsto inicialmente.  

Outros dois problemas foram com relação aos sinais regionais e as acepções 

que muitas vezes ocorriam de forma muito divergentes. A situação seguinte é um 

exemplo: no dicionário digital do INES (2008), durante a pesquisa do conjunto de 

palavras lexicalizadas a partir desta CM  encontramos o sinal se referindo a 

PRESUNTO  uma representação bastante diferente de qual tínhamos 

conhecimento. Com efeito, geralmente o sinal de PRESUNTO era o mesmo sinal 

usado para PORCO, então fomos buscar o sinal de PORCO que está lexicalizado 

pela CM e é realizado dessa forma  e traz a seguinte acepção: 

mamífero não ruminante; animal de carne bastante apreciada; leitão (o grifo nosso). 

No Novo Deit-Libras (2012), encontramos na p. 2.007, dois sinais para PORCO, mas 

um deles, conforme figura 21, informa que PORCO é ruminante. Embora, as 
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divergências de acepções entre os dois dicionários sejam evidentes, o que está em 

jogo é o regionalismo na representação dos signos:  

 
Figura 21: Sinais da Libras para PORCO. Extraídas de Capovilla, et.al., (2012, p. 
2.007). 
 

O Novo Deit-Libras (2012) traz na página 2.043, dois sinais para PRESUNTO 

conforme figura abaixo:  

 

Figura 22: Sinais da Libras para PRESUNTO. Extraídas de Capovilla, et.al., (2012, 
p. 2.007). 
 

Nesta situação o fato de PORCO apresentar acepções distintas entre os 

dicionários (ruminante e não ruminante), nos colocou em dúvida se deveríamos ou 

não considerá-lo para nosso corpus de análise, já que são signos convencionais e 

seria uma polissemia com entrada diferente.  Mas, para haver esse tipo de 

ambiguidade, teríamos de desconsiderar os signos do dicionário do INES e optar 
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apenas pelos itens do Novo Deit-Libras (2012) que iniciam com a configuração de 

mão . Isso assumido, surgiria outro problema, pois, de acordo com o Novo Deit-

Libras (2012) haveria ambiguidade entre PORCO1 e PRESUNTO2    e não seriam 

ambíguos PORCO2 e PRESUNTO1. Contudo, em casos de divergências de registro 

como esse, optamos por não considera-los em nossa pesquisa, deixando casos 

como esse em segundo plano para análises posteriores. 

Um último problema que consideramos como sério diz respeito ao registro do 

corpus; ou seja, não contamos com um banco de dados em que pudéssemos 

organizar os sinais identificados. Em princípio, as palavras eram anotadas por 

glosas com alguns marcadores que acrescentamos para evidenciar que estavam 

iguais nos dois dicionários ou que eram distintos, ou ainda os que constavam em 

apenas um deles. Percebemos, no entanto, que esse procedimento seria muito 

trabalhoso e pouco eficaz para as posteriores análises. Para os nossos registros, 

trabalhamos, então, com os seguintes aplicativos e recursos tecnológicos: a tabela 

do Office, o Power point, o Paint e o scanner. As dúvidas e os problemas relatados 

acima foram registrados à parte para serem analisados em outro momento. 

Essas dificuldades podem ser atribuídas ao fato de estarmos lidando com 

pesquisas linguísticas ainda muito recentes. Um outro fator é apontado por  Quadros 

e Pizzio (2007):  

 

A maioria das línguas de sinais ainda não está padronizada, ou seja, 
descrita em seus níveis fonológico, morfológico e sintático, ficando os 
pesquisadores dependentes, muitas vezes, do entendimento dos 
falantes nativos em relação a sua língua, os quais não apresentam 
uma visão linguística da mesma. Isso dificulta a pesquisa científica. 
(QUADROS e PIZZIO, 2007, p. 49 in LIMA-SALLES).  

 

As autoras (2007, p. 49) complementam que uma das dificuldades é a “falta 

de um sistema de transcrição padrão de língua de sinais, com um banco de dados 

que seja acessível a qualquer interessado, assim como ocorre com as línguas 

faladas”.  
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2.4 CRITÉRIOS ADOTADOS PARA A SELEÇÃO DE PALAVRAS AMBÍGUAS EM 

LIBRAS  

 

 

 No âmbito da semântica existem várias propostas de testes de ambiguidade 

geradas pelos itens lexicais, e todas elas com base nas línguas orais. Portanto, para 

desenvolvermos este objeto de estudo nos pautamos nos postulados teóricos 

clássicos que subsidiam(ram) tanto as línguas orais quanto as línguas de sinais.  

Muitos dos critérios observados, além de divergências teóricas, também apresentam 

ora dificuldades na aplicação, ora incoerência e insegurança quanto aos resultados. 

Como exemplo, podemos citar a aplicação do critério etimológico na Libras, 

certamente, apresentaria problemas tal qual nas línguas orais, ou talvez mais graves 

devido aos poucos registros da origem histórica das línguas de sinais.   

Muito dos estudos semânticos realizados nas línguas de sinais são 

desenvolvidos com base nos aspectos psicolinguísticos. Emmorey (2002, p. 130), 

segue nessa mesma linha de raciocínio, em sua pesquisa sobre ambiguidade lexical 

em ASL. O primeiro passo foi realizar um estudo de amostragem usando dicionários 

de quatro idiomas diferentes: A Dictionary of American Sign Language on Linguistic 

Principles (Stokoe, Casterline, & Croneberg, 1965), The Random House College 

Dictionary (Stein, 1984), Dictionary of British Sign Language/English (Brien, 1992) 

and Navajo-English Dictionary (Wall & Morgan, 1958/1994). Para a seleção das 

palavras ambíguas, Emmorey estabeleceu os seguintes critérios: (i) propôs 

selecionar aleatoriamente nos dicionários cerca de 250 a 300 itens; (ii) excluiu da 

amostragem palavras de múltiplas entradas, abreviações, formas arcaicas e raras, 

termos técnicos, nomes próprios, palavras estrangeiras e compostas; (iii) considerou 

ambíguas as palavras ou sinais que apresentassem duas entradas ou se dois 

significados distintos fossem incluídos na lista de definições ou glosas de inglês. 

A partir dos dados coletados, a autora conclui que apenas 6% dos sinais de 

ASL, eram claramente ambíguos. Para ela, a raridade de ambiguidade lexical não 

parece ser um efeito da modalidade de linguagem, porque tanto British Sign 

Language e Navajo apresentaram taxas semelhantes de ambiguidade: 7% e 4%, 

respectivamente. 

Assim como Emmorey (2002), também realizamos a pesquisa em dicionários 

e excluímos as formas compostas da Libras. Porém, enquanto a pesquisa desta 
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autora se dá por amostragem em quatro dicionários de idiomas distintos, a nossa 

pesquisa se faz em dois dicionários distintos da mesma língua, o Dicionário da 

Língua Brasileira de Sinas/LIBRAS, digital versão 2.0 (2008) e o Dicionário 

Enciclopédico Ilustrado Trilíngue Novo Deit-Libras (2012). A partir de verificarmos 

uma a uma as palavras lexicalizadas, estabelecemos os seguintes critérios para o 

levantamento dos sinais ambíguos:  

 

(i) Os sinais devem ser idênticos na realização de seus parâmetros (CM, L, 

M, Or e ENM) e admitir mais de um significado.   

(ii) Consideramos ambíguos os sinais que apresentam duas entradas 

distintas ou que constar mais de uma acepção em português para um 

único sinal; 

(iii) Consideramos apenas os sinais convencionais, ou seja, os usados por um 

maior número de falantes; 

(iv) Excluímos os sinais derivados devido à falta de consenso linguístico com 

relação ao movimento. Apesar de os dicionários considerarem dois 

significados para uma mesma dessas palavras que, embora apresentem 

os parâmetros idênticos alguns ao mudar de classe, substantivo para 

verbos ou vice-versa, de acordo com estudos linguísticos22 ocorre 

mudança no movimento, por exemplo, CADEIRA e SENTAR, OUVINTE e 

OUVIR.   

(v) Optamos pelo uso do recurso sincrônico, por meio da relação entre os 

significados, partimos de uma acepção mais usual (no sentido de atual), 

de uma palavra, para então estabelecer a relação semântica entre um 

significado e outro.  

 

Tomando como base os critérios estabelecidos, os dados para a contituição 

do corpus passaram a ser coletados dos dois dicionários em questão. Desse modo, 

foi possível distinguir de forma mais precisa as palavras ambíguas em Libras. A título 

de ilustração, elaboramos um quadro a partir de recortes de sentenças envolvendo 

sinais ambíguos que foram traduzidas para Libras por um professor surdo conforme 

o quadro 08 abaixo. Na primeira coluna apresentamos o iten ambíguo, na segunda 

                                                 
22 Ver Quadros e Karnopp (2004, p. 96, 101). 
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os significados que o item pode ter e por último os seus correspondentes no 

dicionário, segue alguns exemplos dos registros obtidos: 

 

ITEM 
LEXICAL 

AMBÍGUO 

SIGNIFICADOS 
POSSÍVEIS 

CORRESPONDENTE AO ITEM 
NO DICIONÁRIO: 

http://www.acessobrasil.org.br/libras  

 

 
 

FRITAR1 

(signo usado apenas quando a 
fritura envolve carnes do tipo 
bife. Para frituras de demais 
alimentos emprega-se outro 
sinal23). 

Cozinhar na frigideira com manteiga, 
óleo ou azeite; frigir. 

INTEREPRETE2 

 

Pessoa que desempenha a função de 
tradutor para quem fala línguas 
diferentes. 

 

  

AÇÚCAR1 

 

Substância doce, solúvel na água, 
extraída da cana-de-açúcar e da 
beterraba. É muito utilizada na 
alimentação. 

DOCE2 

 
O que tem sabor açucarado; 
preparação temperada com açúcar ou 
outra substância adoçante. 

SOBREMESA3 Iguaria delicada e leve (doce ou fruta) 
com que se termina uma refeição. 

 

 
 

 

PEIXE1 Sexto e penúltimo dia da semana. 
Vem depois da quinta-feira e antes do 
sábado. 

SEXTA-FEIRA2  

(signo usado apenas para 
alimentos preparados à base 
de peixe. Quando o contexto 
envolve variedades de peixes 
em determinado ambiente 
aquático, inclusive aquário, o 
signo empregado é outro24).  

Animal vertebrado aquático. Possui 
nadadeiras, pele em geral coberta de 
escamas e aberturas nasais que não 
se comunicam com a boca. 
 

Quadro 08: Registro de signos lexicalmente ambíguos na Libras. 

                                                 

23
  FRITAR, signo usado para representar outros tipos de fritura (batata, frango à 

passarinho, e outros). Imagem extraída de http://www.acessobrasil.org.br/libras/. 

24
  PEIXE, signo empregado para variedades de peixe em determinado ambiente aquático. 

Imagem extraída de http://www.acessobrasil.org.br/libras/. 

http://www.acessobrasil.org.br/libras
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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O critério estabelecido, nos permitiu a identificação dos signos ambíguos e a 

observação dos tipos de ambiguidade lexical existente na Libras.  Observando as 

palavras do quadro 08, o que se percebe é que a relação entre uma palavra e seus 

significados à medida que se distanciam, mais as acepções são incompatíveis entre 

si. Assim, no caso da homonímia, a incompatibilidade está na relação entre os 

sentidos de uma palavra, mas no caso da polissemia tal incompatibilidade pode ser 

maior ou menor. Esta incompatibilidade ou compatibilidade está ligada as relações 

semânticas entre as acepções da palavra ambígua. Tomamos como exemplo esse 

item  que significa tanto INTÉRPRETE quanto FRITAR, nesse caso 

ao buscarmos relações de proximidade entre os dois significados, certamente não 

encontraremos. A essa ausência de relação entre os significados de uma mesma 

palavra denomina-se homonímia. Outro sinal também ambíguo é , este 

siginifica AÇÚCAR, DOCE ou SOBREMESA, todos os significados se relacionam 

entre si, ou seja todos apresentam um sabor peculiar. Portanto, as unidades 

mínimas de significação, ao serem combinadas umas com as outras, definirá o 

componente semântico, assim as relações semânticas que são estabelecidas entre 

si, fazem com que a palavra seja uma polissemia. Quanto ao item   que 

significa SEXTA-FEIRA ou PEIXE, ao analisarmos os significados de cada um 

desses signos veremos que não há relação semântica entre um e outro, portanto, 

seria do tipo homônimo, porém entre esses signos há outros tipos de relações que 

não devem ser desconsideradas, mas que também não são polissêmicas. Contudo, 

consideramos que signos como esse apresentam traços evocativos determinados 

por relações religiosas, do mesmo modo podem se relacionar por questões culturais, 

sociais, senso comum dentre outros.  
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Esse critério está de acordo com a definição que Silva (2006, p.10) formula 

para a homonímia “associação de sentidos inteiramente distintos, não- relacionados 

a uma mesma forma linguística”. Em relação aos sinais polissêmicos as 

constatações também estão de acordo com a definição de Silva (2006, p. 10) “é a 

associação de dois ou mais sentidos relacionados entre si a uma única forma 

linguística”. Adiantamos que, em Libras a polissemia tal como afirmam Johnston & 

Schembri (2007, p. 229) na Auslan, a manifestação é muito mais frequente do que a 

homonímia.  

Quanto às relações estabelecidas entre palavras como SEXTA-FEIRA1 e 

PEIXE2, e outras com o mesmo comportamento em Libras, nos textos relacionados 

ao assunto ambiguidade não localizamos análises similares as quais descreveremos 

no capítulo quatro. 

 

 

2.5 A COMPOSIÇÃO DO CORPUS PARA ANÁLISE 

 

 

O corpus utilizado nesta pesquisa é o resultado de uma verificação e 

anotação manual realizada a partir de dois dicionários de Libras, como já 

mencionamos antes. Iniciamos a coleta dos dados pelo dicionário digital do INES, 

disponível na página http://www.acessobrasil.org.br/libras. Primeiramente, 

procuramos os sinais que nos interessava a partir das 73 configurações de mãos 

registradas até o momento, já que um dos nossos critérios era investigar sinais 

idênticos tanto em relação a configuração da mão, locação no movimento e 

expressão facial.  A partir disso, registramos 187 signos cujos significados ou 

sentidos suportados por alguns deles chegaram a alcançar cinco acepções 

diferentes.  

Num segundo momento, avançamos a coleta com o auxílio do Novo Deit-

Libras (2012). Este dicionário registra 10.296 vocábulos, quase o dobro do dicionário 

do INES. Durante esse trabalho, encontramos muitas divergências entre os dois 

dicionários, principalmente, nas acepções e nos vocábulos, o que algumas vezes 

nos levou a escolher entre um e outro. Assim, ao todo foram selecionados para 

análise 260 itens ambíguos. Na tentativa de eliminar, ao máximo, problemas nesse 

levantamento, várias revisões foram feitas sobre os itens selecionados.  

http://www.acessobrasil.org.br/libras
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A título de exemplo, apresentamos no quadro 09 pequena parte do corpus 

construído, nele há itens extraídos do dicionário do INES e do Novo Deit-Libras 

(2012). Os itens do Novo Deit-Libras (2012) traz o número das páginas em que o 

signo está lexicalizado, há vários signos ambíguos que apresentam uma única 

acepção, por exemplo, SAÚDE (substantivo) e SAUDÁVEL (adjetivo) têm uma 

entrada e uma só acepção, já casos como EXPERIÊNCIA e EXPERIMENTAR há 

uma entrada para cada item na mesma página com acepções distintas: 

 

CORPUS - AMOSTRA DE 50 ITENS DA LIBRAS QUE ADMITEM MAIS DE UM 
SGNIFICADO  

ITEM AMBÍGUO  SIGNIFICADOS EM LIBRAS 

1.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

RUA1 

ENDEREÇO2 

 

2.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

EDUCAÇÃO1 

ENSINAR2 

EDUCAR3 

TREINADOR4 

TÉCNICO5 

3.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

AÇUCAR1 

DOCE2 

SOBREMESA2 

4.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

PODRE1 

ESTRAGADO2 

FEDOR3 

5.     
Novo Deit-Libras (2012, p. 2.0911, 2.0922, 1.1753, 
9654, 9645).  

QUEBRADO1  (partir em 
pedaços) 
QUEBRADO2  (falir, falido) 
ESTRAGAR3  (estragar-se, 
avariado, deteriorado) 
DESTRUIR4 (prejudicar) 
DESTRUIR5 (quebrar) 

6.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

 
MÁQUINA FOTOGRÁFICA1 

TIRAR FOTO2 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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7.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

FILME1 

CINEMA2 

8.     
Novo Deit-Libras (2012, p.1.1951 2.4982, 2.5163, 
2.5164, 1.1625, 20386).  

EXISTIR1 (vida, ter presença, 
viver) 
VIDA2 

VIVER3 

VIVO4 

ESTAR5  (presença, marcar 
presença) 
PRESENÇA6 
(comparecimento) 

9.     
Novo Deit-Libras (2012, p. 2.2351 e 2, 2.2063).  

SAÚDE1 
SAUDÁVEL2 

SADIO3 

10.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

SINDICATO1 

CONDOMÍNIO2 

 

11.  
Novo Deit-Libras (2012, p. 5451, 2.2222).  

BOI1 

SÍTIO2 

12.   
Novo Deit-Libras (2012, p. 1.0411 e 2, 7243).  

ELETRICIDADE1 

ELÉTRICO2 

CHOQUE3 

13.   
Novo Deit-Libras (2012, p. 6991 e 2, 6453) 

CENTRO1 

CENTRAL2  
CAPITAL3 

 

14.  
Novo Deit-Libras (2012, p. 1.5571, 1.5582, 8183).                       

LEMBRAR1 

LENDA2 

CONTO3 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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15.  
Novo Deit-Libras (2012 p. 1.5311, 2.0982).   

LABORATÓRIO1 
QUÍMICA2 (estudo da 
transformação de 
substâncias) 

16.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

AMARELO1 

LOURO2 

PERFIL3 

17.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

DENTE1 

PLÁSTICO2 

18.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

BORRACHA1 

TÊNIS2 

GALOCHA3 

19.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

CASA1 

MORAR2 

20.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

JANELA1 (abertura ou vão na 
parede)  
JANELA2 (esquadria de 
madeira, alumínio) 

21.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

CARO1  (preço muito alto) 
EXTRAORDINÁRIO2 
(Suplementar; extra; além do 
que já é recebido). 

22.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

PRESO1 

INTERNATO2 (Acomodação 
oferecida a alunos de um 
colégio, idosos, crianças ou 
outros grupos de pessoas, 
por determinadas 
instituições). 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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23.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras 

VOTO1 

VOTAR2 

ELEIÇÃO3 

24.   
Novo Deit-Libras (2012, p. 1.9931, 7902, 9973).  

POLÍTICA1 

CONCORRÊNCIA2 

DISCUTIR3 (pode ocorrer 
alteração nas ENMs) 

25.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

JUIZ1 (pode haver 
regionalismo) 
JULGAR2 

JULGAMENTO3 

26.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

BANCO1 
JUIZ2 
TRIBUNAL3 

27.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

BANHEIRO1 
XIXI2 

28.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

JEITO1 
BAHIA2 
BAHIA3 (time) 
SENTIMENTO4 
SALVADOR5(capital) 

29.  
Novo Deit-Libras (2012, p. 1.4511, 1.4232, 
2.0113, 2.0154).  

INDIVIDUALIDADE1 

IDENTIDADE2 (documento, 
carteira) 
PORTE3 (postura) 
POSIÇÃO4 (do corpo) 
 

30.  
Novo Deit-Libras (2012, p. 2.0081, 1.8722).  

PORNOGRAFIA1 

PALAVRÃO2 

 

 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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31.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

SÉRIO1 
BRAVO2 
GRAVE3 (acontecimento 
sério) 
ANTIPÁTICO4 

32.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

INTÉRPRETE1 
INTERPRETAR2 
FRITAR3 

33.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

SÁBADO1 
LARANJA2 

34.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

SEXTA-FEIRA1 
PEIXE2 

35.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

ORIENTADOR1 
CONSELHO2 
ACONSELHAR3 
 

36.   
Novo Deit-Libras (2012, p. 2.0321 e 2).  

PREFEITO1   
PREFEITURA2  

37.   
Novo Deit-Libras (2012, p. 1.1001, 1.7932, 1.4483, 
20324, 952).  

ESCOLHER1 
NOMEAR2 
INDICAR3  
PREFERIR4 

DESIGNAR5 

38.   
  Novo Deit-Libras (2012, p9221, 1.8262, 14443, 
1.4724, 1985).  

DENTRO1 
OFERTA2 

INCLUIR3 

INTERIOR4 (dentro) 
PLANTAR5 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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39.  
Novo Deit-Libras (2012, p. 19881, 17272).  

POBRE1 

MISÉRIA2 

40.  
       http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

HOMEM1 
FAVORITO2 

41.   
Novo Deit-Libras (2012, p. 9471, 1.2372).  

DESEMPREGADO1 
FERIADO2 

42.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

RECIFE1 
PERNANBUCO2 
JACARÉ3 

43.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

SÃO PAULO1 (estado) 
SÃO PAULO2  (time) 
PAULISTA3 
 

44.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

UNIVERSIDADE1 
USADO2 

45.   
 Novo Deit-Libras (2012, p. 2.2861, 3002, 1.6203).  

SOBRINH@1 
AFILHAD@2 
MADRINHA3 

46.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

AULA1 
ESTUDAR2 
ESTUDIOS@3 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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47.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

BRASIL1 
NACIONAL2 
BRASILEIR@3 

48.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

CABELEIREIR@1 
CORTAR-CABELO2 

49.  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

DEZEMBRO1 
PAPAI NOEL2 
NATAL3 

 

50.  
Novo Deit-Libras (2012, p. 1.1971, 1.1972, 
2.3523). 

EXPERIÊNCIA1 (vivência, de 
vida) 
EXPERIMENTAR2 (provar) 
TENTAR3 (testar, ensaiar) 
 

Quadro 09: Amostra do corpus da pesquisa. Registro de signos lexicalmente 
ambíguos na Libras. Imagens extraídas dos dicionários: Dicionário Enciclopédico 
Ilustrado Trilíngue Novo Deit-Libras Capovilla, et.al., (2012) e Dicionário on line 
disponível em http://www.acessobrasil.org.br/libras/  
 

 

2.6 CRITÉRIOS DISTINTIVOS DA AMBIGUIDADE LEXICAL NA LIBRAS 

 

 

Uma vez construído o corpus, o passo seguinte foi estabelecer os critérios 

para distinguir homonímia de polissemia, na Libras. Considerando os problemas que 

ainda persistem nas línguas orais o estabelecimento dessa distinção; considerando 

ainda que não encontramos registros aprofundados sobre esse assunto em língua 

de sinais, admitimos como critério geral de distinção numa perspectiva sincrônica 

entre polissemia e homonímia “a relação semântica entre os sentidos associados 

numa mesma forma” (Silva, 2006, p. 46), em que dois ou mais sentidos estão, se 

assim puderem ser reconhecidos, entre os falantes.  

Desse modo consideramos, na Libras, homônimo o sinal que, embora 

apresente os parâmetros fonológicos idênticos, não estabelecem qualquer tipo de 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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relação de traço semântico entre si, e polissêmico, o sinal que admite dois ou mais 

significados relacionados semanticamente entre si. Durante esse processo de 

análise, encontramos um grupo de sinais que não pertencia ao conjunto dos 

homônimos e nem ao dos polissêmicos, visto que as relações que os aproximem 

são estabelecidas por fatores culturais, religiosos ou conhecimento de mundo, 

mantidas entre si o mesmo campo semântico. 

Para analisar esse conjunto diferenciado de palavras, nos valemos da 

etimologia popular. Verificamos junto a um grupo de surdos as possíveis relações 

estabelecidas entre um e outro. Portanto, diferentemente das línguas orais, a partir 

da aplicação dos critérios, consideramos que a ambiguidade lexical na Libras, pode 

ocorrer por três formas: por homonímia, por polissemia e por conhecimento de 

mundo e determinantes  evocativos. Do corpus, somente para dar como exemplo 

selecionamos alguns itens, para representar a classificação dos três tipos de 

ambiguidade lexical na Libras,, conforme segue no quadro 10 abaixo: 

 

ITEM AMBÍGUO  SIGNIFICADOS EM 
LIBRAS 

TIPIFICAÇÃO DA 
AMBIGUIDADE 

 

 
RUA1 

ENDEREÇO2 

 

 
 
POLISSEMIA 
 

 

EDUCAÇÃO1 

ENSINAR2 

EDUCAR3 

TREINADOR4 

TÉCNICO5 

 

POLISSEMIA 

 

 

 

 

 
SINDICATO1 

CONDOMÍNIO2 

 

 
 
POLISSEMIA 
 

 

 
BORRACHA1 

TÊNIS2 

GALOCHA3 

 

 

POLISSEMIA 

 

 

 
JANELA1 (abertura ou vão 
na parede)  
JANELA2 (esquadria de 
madeira, alumínio) 

 
 
POLISSEMIA 
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LEGAL1 

LIMPO1 

 

 
CONHECIMENTO DE 
MUNDO E 
DETERMINANTES 
EVOCATIVOS.  

 

 
USADO1 

UNIVERSIDADE2 

 
 
HOMONÍMIA 

Quadro 10: Tipificação da ambiguidade lexical na Libras.  

 

 

2.7 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Diante da tipificação do corpus, passamos analisar alguns itens com 

comportamento homônimo, e principalmente os polissêmicos, pois assim como nas 

línguas orais a ocorrência da polissemia em Libras é muito maior do que a 

homonímia.  

Para viabilizar a pesquisa, submetemos o projeto junto ao Comitê de Ética da 

universidade, uma vez que dela tomaram parte como colaboradores na identificação 

da ambiguidade lexical na Libras, um professor surdo e três estudantes surdos do 

Ensino Médio em um colégio da região oeste do Paraná, uma instituição que agrega 

um grupo significativo de discentes surdos. O projeto foi aprovado sob o Parecer 

290/2011 – CEP/UNIOESTE, conforme resolução 196/96 e suas complementares do 

Conselho Nacional de Saúde.   

Quando estudantes surdos, estes são submetidos a aulas em português por 

professores ouvintes, com a intermediação de profissionais tradutores e intérpretes 

de Libras. Neste colégio há pelo menos 08 profissionais qualificados e proficientes 

em Libras atendendo assim o que preconiza a legislação vigente.  

O ideal seria buscar meios para realizar esse procedimento sem a influência 

do português escrito. Mas, para tanto, todos os surdos precisariam necessariamente 

saber ler e escrever na Libras. Assim, montamos algumas sentenças glosadas em 

Libras e apresentamos aos colaboradores surdos. A tarefa deles foi transferi-las 

para Libras na prática. Podemos afirmar que esse processo foi extremamente 
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valioso, pois como já comentado, no decorrer do uso da língua o utente na maioria 

das vezes, não percebe a ocorrência de tais fenômenos devido à organização do 

próprio sistema linguístico. Porém, foi nesse processo envolvendo as sentenças 

glosadas contendo de um a dois itens ambíguos que os colaboradores surdos se 

atentaram para tal fato. Portanto, o desafio era buscar meios que a sentença se 

tornasse clara, geralmente para esclarecer as informações contidas nas palavras a 

opção foi o uso de inferências, maior exploração do espaço, classificadores ou apoio 

labial. Após definido pelo grupo qual sentença havia ficado mais compreensível, 

foram submetidas num processo de filmagem e registro fotográfico realizado por um 

professor surdo, de acordo com os registros apresentados no capítulo quatro.  

Após esse procedimento, realizamos as análises dos dados, no entanto, 

alguns problemas surgiram após uma conversa que tivemos sobre o assassinato 

que envolve o ex-goleiro Bruno. No contexto ocorreram muitas dúvidas e discussões 

na tentativa dos surdos resolverem sentenças as quais contêm as palavras relativas 

a ASSASSINAR, CONDENAR e JULGAMENTO. Este caso, estamos considerando 

como uma insuficiência de equivalência de conceitos, uma vez que o problema de 

ambiguidade lexical não foi resolvido. Observamos que isso ocorre principalmente 

entre palavras que envolvem conceitos estabelecidos pelos falantes da língua 

portuguesa. Portanto, equivalência envolve diretamente a tradução de uma língua 

para outra e considerando que os surdos brasileiros estão diretamente envolvidos 

nesse processo, uma vez que falam em Libras e leem e escrevem em português. 

Contudo não entramos nessa discussão, visto que nesta pesquisa reiteramos que 

apenas realizamos os levantamentos dos dados.   

Cabe ressaltar nesse momento, o objetivo inicial da nossa pesquisa era 

investigar a ambiguidade lexical em Libras e as suas implicações para o aluno 

surdo, desse modo a pesquisa deveria envolver também 2 professores não surdos e 

1 tradutor e intérprete de Libras. Contudo, a inexistência de estudos descritivos 

sobre a ambiguidade lexical na Libras nos levou a reestruturar o nosso objeto de 

estudo no sentido de um trabalho descritivo de modo a qualificar com mais clareza, 

como o fenômeno da ambiguidade lexical se apresenta em Libras. Com isso, 

mantivemos apenas a participação dos colaboradores já mencionados com a 

finalidade de apoio nas análises de registro dos sinais ambíguos. 
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3 O PROBLEMA DA AMBIGUIDADE LEXICAL NAS LÍNGUAS: PRELIMINARES 

TEÓRICAS  

 

 

A palavra é um dos componentes da linguagem mais facilmente reconhecido 

e distinguível, tanto na forma oral, quanto lida ou escrita. Essa familiaridade nos leva 

a pensar que as palavras são de fácil compreensão, porém, elas são um dos 

elementos mais visados pelo estudo do léxico e um dos problemas amplamente 

debatidos na linguística, principalmente, quando se trata das palavras lexicalmente 

ambíguas, ou seja, aquelas que agregam diferentes significados.  

Neste capítulo, serão abordados alguns conceitos referentes à ambiguidade 

lexical. Considerando os fatores de ambiguidade presentes em uma língua, há 

teóricos que admitem o fator ambiguidade lexical o mais importante. Aliás, para 

Ullmann (1964), esse tipo de ambiguidade assume duas formas distintas: a 

homonímia, que para este teórico pode surgir de três processos, e a polissemia. 

Estes fatores terão adiante desta pesquisa, um olhar mais aprofundado. 

Além dos aspectos gerais referentes a ambiguidade lexical nas línguas 

naturais, com estudos mais comumente voltados às línguas orais, o presente 

capítulo também se encarrega de mostrar as ocorrências desse fenômeno em 

Libras. Na área da Linguística os estudos científicos já determinaram que a língua 

de sinais cumpre com todas as funções de uma língua natural. A Libras, por 

exemplo, deve ser entendida como uma língua que foi criada e é utilizada por 

grande parte dos surdos e, ainda, por uma pequena parcela da população ouvinte 

no Brasil. Portanto, “qualquer língua pode ser considerada natural 

independentemente da modalidade que utilize” (SÁ, 2006, p. 134). 

Para a definição de ambiguidade teoricamente não há um consenso. Para 

Ullmann (1964), por exemplo, a ambiguidade é ocasionada quando uma palavra 

produz dois ou mais sentidos em um mesmo contexto. Essas ambiguidades poderão 

ser desfeitas pelo contexto ou pela entonação da frase em um discurso. Já Márcia 

Cançado (2012) entende por ambiguidade “(...) o fenômeno semântico que aparece 

quando uma simples palavra ou grupo de palavras é associado a mais de um 

significado.” Esse só pode ser resolvido no contexto discursivo, ou seja, o contexto 

tem a função de selecionar qual dos possíveis sentidos será utilizado pelo 

interlocutor no momento de seu discurso.  
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Para Kempson (1980) são necessários alguns testes para a distinção da 

ambiguidade. A autora propõe alguns: o primeiro consiste no uso da palavra 

também, como uma forma reduzida da sentença, evitando com isso, a repetição da 

mesma sentença, ou seja, “se a primeira sentença tiver mais de uma interpretação, 

a segunda também deverá ter as mesmas interpretações da sentença antecedente”. 

Outro se dá na relação entre cada uma das interpretações e seus respectivos 

sentidos, isto é, a ambiguidade permite duas ou mais leituras para a mesma 

expressão linguística. 

De acordo com Cançado (2005), a ambiguidade pode ser dividida em vários 

tipos: a lexical, a semântica, de escopo, a sintática, com atribuição de papéis 

temáticos e com construções com gerúndio. Vale lembrar que esta pesquisa se 

encarrega de descrever apenas o primeiro tipo. 

 

 

3.1 OS TIPOS DE AMBIGUIDADE LEXICAL: ASPECTO GERAL 

 

 

 Os linguistas, de modo geral, consideram a ambiguidade lexical como um 

fenômeno essencial e ao mesmo tempo complexo, a serviço da comunicação 

humana, apesar de nem sempre o seu uso ter sido aceito pelos estudiosos. 

Aristóteles, por exemplo, acusava a ambiguidade lexical de ser o meio que permitia 

aos sofistas desorientar os seus ouvintes. Muito embora, os falantes lidam com a 

ambiguidade lexical aparentemente sem dificuldades, a sua ocorrência nas línguas é 

um problema de difícil solução para os teóricos. O fato é que o léxico das línguas é 

particularmente rico em significado múltiplo, uma das causas pode ser sua 

constituição histórica variada, a qual traz uma carga semântica que se aplica da 

mesma forma a outros itens lexicais de núcleo comum. 

As discussões aqui apresentadas, acerca do fenômeno da ambiguidade 

lexical se dão com base nos estudos feitos no âmbito da linguística. A literatura 

define ambiguidade lexical como sendo a capacidade que certas palavras têm de 

suportar mais de um significado25 ou sentido26, isolada ou em contexto (LYONS, 

                                                 
25

 Embora muitas vezes as palavras, significado e sentido sejam tratados como sinônimos, Lyons 
(1963) estabelece uma diferença e que adotamos neste trabalho. Para Lyons (1963, p. 102), 
significado é muito mais que o “conteúdo” da palavra, ele é independente da sinonímia, é concebido 
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1977, 1987; ULLMANN, 1964; SILVA, 2006; BIDERMAN, 1978; ILARI, 1990, 2006; 

REHFELDT 1980; CRUSE, 1986; CÂMARA JR, 1970). Nas línguas, a ambiguidade 

lexical se manifesta de duas maneiras, por homonímia (ocorre quando os sentidos 

da palavra ambígua não são relacionados) ou polissemia (quando os possíveis 

sentidos da palavra ambígua têm alguma relação entre si). Esses dois fenômenos 

serão detalhados ainda neste capítulo fornecendo, neste primeiro momento, alguns 

exemplos em português.   

Apesar dos notáveis avanços feitos pelas pesquisas realizadas até então no 

entorno das palavras ambíguas, ainda hoje não se tem claro quais seriam os 

critérios significativos para discutir quando uma palavra é homônima ou polissêmica. 

Baldinger (1970, p. 42, 43, apud ZAVAGLIA, DELTA, 2003) estabelece uma relação 

dos estudos de Saussure, relativos à sincronia e à diacronia, com os estudos da 

homonímia e polissemia. Para ele, diacronicamente a homonímia ocorre quando 

uma palavra coincide fonética ou fonologicamente na sua evolução histórica. Esse é 

um dos critérios da investigação diacrônica para distinguir homonímia e polissemia, 

isto é, para saber se é uma homonímia, o método verificará se as palavras são 

idênticas quanto à ortografia, mas com origens históricas diferentes. Nesse caso, a 

distinção se dá pela “investigação minuciosa, do conhecimento que se tem, ou que 

se pode ter, da história da derivação de cada um dos significados admitidos pela 

palavra ambígua” (BIDARRA, 2004, p. 32).  

Como exemplo, Câmara Jr (2002, p.28) cita a palavra pata que é homônima 

porque pode estar se referindo a fêmea do pato como também ao pé de um animal 

(a pata de um cavalo), o qual a origem pode ter sido devido ao som emitido pelo 

bater dos pés dos animais no chão (onomatopéia). O que se observa é que as 

palavras apresentam origem e significados distintos entre si, embora se manifestem 

com a mesma grafia e pronúncia. Logo, são homônimas. Ainda no estudo 

diacrônico, se detectada que uma palavra admite significados diferentes, mas a 

origem de seus significados é a mesma, suportando mais de um significado 

relacionado historicamente, isso configura a polissemia. 

                                                                                                                                                         
como um “conjunto de relações (paradigmáticas) que a unidade em questão estabelece com outras 
unidades da língua (no contexto ou contextos em que ocorre), sem que se faça qualquer tentativa 
para estabelecer conteúdos para essas unidades”. 
26

 O sentido é o modo de apresentação através do qual uma expressão indica sua referência, o modo 
como uma expressão apresenta a entidade que ela nomeia.  
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Lyons (1977, p. 550) é um dos teóricos que criticam esse tipo de análise. O 

autor admite que quando se trata de diferenciar polissemia de homonímia, a 

distinção se complica ao introduzir os critérios operacionais de cada um desses 

fenômenos. Para o autor, o critério etimológico, o qual consiste no estudo da origem 

da palavra (a raiz), embora plausível, é um dos que mais cria problemas não 

devendo ser um método confiável, nem decisivo. Um dos problemas que ele aponta 

é a incerteza da derivação histórica das palavras, uma vez que são suscetíveis a 

várias mutações, tanto no uso quanto na forma, ao longo do tempo. As línguas não 

são unidades estáticas, está em constante evolução, isso impede que muitos termos 

não possam ter sua derivação histórica recuperada.  

Para a linguística sincrônica o critério etimológico é irrelevante, pois mesmo 

que haja relação histórica, quanto ao significado, entre duas palavras, o usuário não 

estabelece relação entre elas sincronicamente27, isso porque seus significados 

divergiram de tal modo a ponto de pensar que poderia se tratar de duas formas 

completamente distintas as quais nunca estiveram relacionadas antes. Por exemplo, 

para Câmara Jr (2002, p. 28) a homonímia “pata (em português) é de etimologia 

desconhecida, embora, talvez os dois homônimos tenham a mesma origem de fundo 

onomatopaico”.  É notável que as discussões da ambiguidade lexical estejam mais 

fixadas nas investigações sobre a dicotomia homonímia/polissemia, o que concerne 

distinção entre ambas. 

 

 

3.1.1 A Homonímia 

 

 

Esse fenômeno de ambiguidade múltipla das palavras reserva 

tradicionalmente a definição de que não estabelecem qualquer tipo de relação de 

sentido entre si. Lyons (1977) chega afirmar que os homônimos28 são palavras 

                                                 
27

 Para Câmara Jr (2002), com base em Saussure, a sincronia designa um estado da língua, em 
oposição à diacronia (fases de uma língua na sua evolução). Na semântica essa abordagem tem 
como foco a rede de identidades e diferenças que constitui o significado. Tem como objeto de estudo 
o conjunto dos fatos contemporâneos de uma língua, em qualquer época. 
28

 Quando se trata de conceituar homonímia, é comum a distinção entre homofonia e homografia. 

Visto que as divergências e confusões nesses casos, em sua maioria, se resolvem pela escrita, 
destes, não se fará o objeto de estudo desta pesquisa. Portanto serão considerados apenas os 
homônimos homógrafos, os quais são dotados da mesma escrita e da mesma pronúncia. 
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diferentes, mas, com uma forma igual. Para Ullmann (1964, p. 329) a homonímia, 

ocorre quando “duas ou mais palavras podem ser idênticas quanto ao som”. Além 

dos homônimos perfeitos (identidade de pronuncia e grafia), o autor considera como 

homônimos os casos de homofonia. Esse autor foi o primeiro a discutir homonímia 

em plano separado da polissemia. Por outro lado, Lyons (1987, p. 111) afirma que 

“Talvez devêssemos contentar com o fato de que o problema da distinção entre 

homonímia e polissemia seja em princípio insolúvel”. Há tempos vêm se tentando 

construir modelos teóricos com a finalidade de distinguir polissemia e homonímia. 

Autores como (LYONS, 1977; ULLMANN, 1964; SILVA, 1989; BIDERMAN, 1978 e 

outros) tiveram como objeto de estudo a investigação de critérios que 

diferenciassem esses dois fenômenos. Ainda de forma empírica, com essa 

finalidade ao longo da história, alguns critérios têm sido aplicados, embora com 

falhas em sua maioria, Zavaglia (2003) considera que: 

 

O critério mais utilizado para se fazer a distinção de um item lexical 
homônimo de um polissêmico é a verificação da origem etimológica 
do mesmo, ou seja, um critério diacrônico. Considerando-se que, em 
português, as pesquisas etimológicas de itens lexicais são escassas 
e insuficientes para que se possam oferecer segurança e 
credibilidade, no que diz respeito à origem de uma palavra, torna-se 
difícil adotar como critério básico de identificação de um item lexical, 
o estudo diacrônico. (ZAVAGLIA, 2003, p. 01). 

 

 Apesar das considerações de vários teóricos acerca dessa questão, o fato é 

que a palavra homônima possui características tão peculiares quanto à propriedade 

de sentidos, e tão díspares em relação aos significados admitidos por ela, que nos 

instiga a pensar se estamos mesmo diante de uma ‘única’ palavra, cujos sentidos 

são diversos, ou, se estas palavras de fato são distintas. Mas, devido a vários 

fatores, talvez ‘acidentalmente’ possam ter sido escritas com a mesma ortografia, 

(BIDARRA, 2004, p. 26). A homonímia é, por sua vez, um fenômeno normal e 

próprio das línguas naturais, com o qual seus falantes parecem conviver 

naturalmente. Há elementos nas línguas que servem para auxiliar na orientação e 

interpretação a partir de pistas, como o assunto e o contexto, desse modo, o próprio 

sistema linguístico contribui para clarificar as possíveis ambiguidades.   

Para Ilari (2006, p. 103) palavras homônimas são aquelas que embora 

pronunciadas da mesma maneira, apresentam significados distintos, desse modo os 

falantes as identifiquem como diferentes. Para esse autor, os homônimos podem 
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pertencer a classes gramaticais diferentes, como exemplo cita banco (assento de 

jardim) e banco (casa de crédito) ambos são substantivos, enquanto pia (lavatório é 

substantivo), ele pia (é um verbo, uma das vozes de piar) e pia (piedosa é um 

adjetivo). 

De acordo com Azeredo, (2010, p. 414) ao ser comparado com a polissemia, 

em português a homonímia “é um fenômeno até esporádico”. Para ele, toda vez que 

um mesmo significante exprimir duas formas distintas do léxico, haverá homonímia.  

Para tanto, o autor se vale do critério das diferenças de classe para identificar as 

palavras homônimas, isto é, se as formas foneticamente idênticas correspondem a 

classes gramaticais diferentes serão classificadas como homônimas, os exemplos 

citados correspondem a: são [verbo ser], são [santo] e são [sadio], para estas três 

formas homônimas seguem três sentenças ilustrativas usadas e grifadas pelo autor: 

 

(a) Eles são irmãos (verbo ser). 

(b) Era dia de São Pedro (santo). 

(c) Um fruto são (sadio).  

 

Desse modo, Azeredo (2010, p. 414), afirma que tais exemplos foram 

escolhidos com clareza para ilustrar os conceitos, mas, de acordo com ele o limite 

entre a homonímia e a polissemia está longe de ser uma coisa simples.  Para a 

descrição dos casos de pluralidade semântica de um significante disposto na mesma 

classe, o autor sugere que a distinção precisa ser ‘refinada’. Para Azeredo, (idem p. 

414) a homonímia às vezes também serve como critério para separação de 

verbetes, principalmente em dicionários de médio e grande porte. A exemplo de 

pena que está registrada em duas entradas, uma para acepção de unidade da 

plumagem das aves e outra para lástima, piedade, punição, castigo.   

O que se constata então é que tanto para Ilari (2003) quanto para Azeredo 

(2010) as palavras homônimas podem pertencer a uma mesma classe gramatical ou 

não. Em português há ainda muitos exemplos clássicos de homonímia, citados por 

vários outros linguistas e pesquisadores da área, que também apresentam 

mudanças de classe gramatical, como manga (fruta) e manga (parte da camisa), 

pata (fêmea do pato) e pata (membro de locomoção de um quadrúpede), canto 

(substantivo) e canto (verbo cantar) dentre outros.  A título de ilustração, fornecemos 
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alguns pares de sentenças, na qual cada uma delas contém uma palavra ambígua 

de ordem homonímica:  

 

(01)  João gosta de sentar-se no banco da praça e jogar comida aos 

pombos. 

(02) O revólver foi encontrado dentro do banco. 

(03) Joguei fora minha carteira porque estava furada. 

(04) As crianças sempre escrevem na carteira. 

 

Sob o ponto de vista de que todos os falantes de uma língua são capazes de 

identificar uma palavra seja de forma intuitiva ou pelas combinações elaboradas nos 

enunciados, as palavras banco nas sentenças (01) e (02), correspondem a dois 

sentidos completamente independentes, pois é esse o comportamento homônimo de 

uma palavra de acordo com o contexto utilizado, ou seja, um único sentido. Em (01) 

banco refere-se a um assento para mais de uma pessoa, com ou sem encosto, 

típico dos jardins, em (02) banco corresponde a estabelecimento para realizar 

operações financeiras. Nos dicionários é comum encontrarmos as duas definições 

para uma palavra banco: “empresa que realiza transações de valores monetários 

como também assento estreito comprido com ou sem encosto”, cujo significado é 

posto em alguns dicionários etimológicos (BUENO, 2000; HOUHAISS, 2009; entre 

outros), em que apresentam uma natureza claramente genérica. A etimologia é um 

tipo de critério, no plano da diacronia, pelo qual as ocorrências desse processo 

seriam analisadas a partir do estudo da origem da palavra, da sua raiz. Desse modo, 

uma palavra constituída de étimo diferente seria homônima. Mas, sobre isso, Lyons 

(1977) apontou problemas quanto a esse critério. 

Nos exemplos (03) e (04) observamos que não haveria problemas para um 

usuário da língua portuguesa em identificar, nos contextos apresentados, qual 

carteira o interlocutor está se referindo. Talvez houvesse problemas se a sentença 

fosse alterada, portanto, daí seria ambiguidade sintática, cujo tipo não está no 

escopo desse trabalho. Para Bidarra (2004, p. 25) “se para um falante normal essa 

distinção não chega a ser um problema, para a linguística, o mesmo não se pode 

dizer”. De fato temos uma gama de definições, discussões e investigações teóricas 

que fomentam cada vez mais esse debate.  
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Para Biderman (1978, p.128) “homônimos são palavras que têm formas 

idênticas, mas que expressam conteúdos distintos”. Para ela, existem três tipos de 

itens homônimos, a saber: 

 

1- Homônimos léxicos: aqueles que se incluem em uma classe sintática e 

possuem significados diferentes: canto 1 (ângulo reentrante ou saliente 

formado pelo encontro de duas superfícies) e canto2 (som musical, música 

vocal); 

2- Homônimos sintáticos: os que pertencem a classes sintáticas diferentes: 

canto1 (ângulo reentrante ou saliente formado pelo encontro de duas 

superfícies) e canto3 (1ª pessoa singular do Presente Indicativo do verbo 

cantar); 

3- Homônimos morfológicos: os pertencem à mesma classe sintática e se 

referem a categorias gramaticais diversas: nós amamos1 – verbo 

(Presente Indicativo) e nós amamos2 - verbo (Pretérito Perfeito). 

 

Já para Silva (1989, p. 01), a homonímia consiste em que um mesmo 

significante pode significar simultaneamente dois ou mais significados entre os quais 

não existe qualquer relação cognitiva. Neste caso, não se pode falar de uma palavra 

com vários significados, mas de várias palavras (homônimas) com o mesmo 

significante. Assim como outros teóricos, ele também buscou distinguir palavras 

homônimas de polissêmicas. Para isso, ele realizou testes com falantes do 

português atribuindo-lhes pares de palavras baseado nos graus de similaridade, 

relativas à sua investigação. Numa escala de 0 a 4 obteve resultados os quais 

demonstraram haver consenso, por parte dos falantes, a respeito de dois planos 

relativos à homonímia e a polissemia. Com isso, o pesquisador também constatou 

que esses dois fenômenos encontravam-se bastante distintos na mente dos 

informantes. As investigações parecem comprovar os postulados de Katz e Fodor 

(1963, apud SILVA, 1989, p. 01). Para eles, um falante de uma língua natural seria 

capaz de detectar mais de um significado em uma sentença que apresenta uma 

única descrição estrutural quando ela for ambígua, determinando assim, o número 

de leituras de uma sentença. 

Zavaglia (DELTA, 2003, p. 250) afirma que “os significados que são 

expressos por um mesmo significante são totalmente estranhos um ao outro”.  A 
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autora apresenta um esquema para representar as ocorrências da homonímia, no 

qual ela confirma os postulados acerca desse fenômeno. O esquema proposto por 

ela corresponde a um mesmo significante ter significados diferentes. 

Nesse sentido, a autora evidencia a importância do contexto de uso de uma 

forma homônima. Para ela o contexto revelará a sua realização como forma1, 

forma2 ou forma3. Zavaglia (2003) pressupõe que “seja possível individualizar certas 

combinatórias gramaticais e certas correlações lexicais que sejam capazes de 

identificar a realização da forma homônima de maneira única, neutralizando sua 

ambiguidade”. Por outro lado, as palavras de Ullmann (1964, p. 364-374), ao dizer 

que “apesar de a homonímia ser muito menos comum e complexa do que a 

polissemia, seus efeitos podem ser tão graves quanto ou até mesmo mais 

contundentes”, ainda merece desdobramentos que talvez não estejam nos planos de 

estabelecimento de critérios que definam suas especificidades. 

Após essa breve contextualização sobre o que seriam as palavras 

homônimas e sua relação em determinados contextos, apesar da fronteira existente 

entre os conceitos de polissemia e homonímia assim como das divergências teóricas 

para a aplicação de um critério mais exato ou eficaz, nos encarregamos, na próxima 

seção, de apresentar alguns aspectos teóricos que analisam a polissemia. 

 

 

3.1.2 A Polissemia 

 

 

Um dos fatos intrigantes e que mais tem chamado atenção nas línguas 

naturais é a quantidade significativa de palavras que admitem um elemento lexical 

ambíguo, o qual poderá ser tanto homonímico quanto polissêmico. Como já citado, a 

homonímia se caracteriza pela ocorrência de um mesmo item lexical apresentar 

diferentes significados, enquanto a polissemia diz respeito à multiplicidade de 

sentidos que uma única palavra pode admitir. Essa condição de flexibilidade da 

palavra pode ser vista como uma solução para não sobrecarregar a memória de 

seus falantes, conforme ressalta Basílio (1991): 

 

[...] formamos palavras pela mesma razão que formamos frases, o 
mecanismo da língua sempre procura atingir o máximo de 
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flexibilidade em termos de expressão simultaneamente a um mínimo 
de elementos estocados na memória. É essa flexibilidade que nos 
permite contar com um número gigantesco de elementos básicos de 
comunicação sem termos que sobrecarregar a memória com esses 
mesmos elementos. (BASILIO, 1991, p.10).  

 

Pensar e idealizar uma língua onde todos os termos fossem monossêmicos 

(um sentido para cada palavra e vice versa) é algo instigante, uma vez que 

diminuiria o problema de comunicação entre as pessoas, mas isso de acordo com 

Genouvrier e Peytard (1974, p. 320) “incharia infinitamente o léxico, e o locutor não 

poderia guardar na memória as palavras indispensáveis à construção das 

mensagens mais variadas. A língua obedece através da polissemia, à lei da 

economia”.  Para os teóricos, essa capacidade que a língua tem de reaproveitar 

várias vezes o mesmo signo fazendo variar seu significado, explorando o mais 

racionalmente possível os seus recursos, é um risco certo de ambiguidade. 

Câmara Jr (2002, p. 27-28) entende por ambiguidade, a “circunstância de 

uma comunicação linguística se prestar a mais de uma Interpretação”. Para o autor, 

este é um fenômeno que pode ocorrer por homonímia ou polissemia. Ao mencionar 

os estudos sobre a técnica da descrição linguística, o autor frisa que um “problema 

delicado desta descrição, ligado à função distintiva dos fonemas é o da homonímia, 

que todas as línguas apresentam; se complicando pelo conceito gramatical da 

polissemia”.  

 Historicamente, de acordo com Silva, (2006, p. 15, 22) foi o filósofo francês 

Michel Bréal quem criou o termo polissemia no final do século XIX, para descrever 

uma só palavra com diferentes significados. Esse foi o ponto de partida para os 

estudos acerca desse fenômeno pesquisado além de mudança linguística, 

estendendo-se como “fenômeno do uso linguístico, da aquisição e do progresso da 

linguagem, do pensamento e da sociedade” (idem, p. 21).   

Para Breál (1924, apud SILVA, 2006, p. 22) polissemia surge como resultado 

da consequência da mudança semântica, sendo este, principalmente, um fenômeno 

diacrônico. Para o precursor: as palavras adquirem novos significados através do 

uso, mas estes não eliminam, automaticamente, os antigos. Assim polissemia é o 

resultado da existência paralela de significados novos e antigos na língua, é o 'lado 

sincrônico "da mudança da semântica lexical”. No entanto, Bréal também observou 

que, no nível sincrônico, polissemia não é realmente um problema, “já que o 

contexto do discurso determina o sentido de uma palavra polissêmica e elimina seus 
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outros significados possíveis” (Bréal 1924, p. 157 apud SILVA, 2006). Estas 

percepções iniciais de Bréal também fundamentam a pesquisa contemporânea tanto 

em semântica lexical quanto na pragmática. 

Rehfeldt (1980, p. 77) entende que polissemia, “de acordo com seus próprios 

componentes (poly + sema + ia) é a palavra que comporta vários significados” ou 

sentidos29. Polissemia vem do grego (πολνσηµία, poly + sema), por sua vez, semas 

são traços semânticos que, de acordo com a autora, são decisivos para identificar as 

diferenças nos significados das palavras. A autora propõe a teoria dos campos 

semânticos como meio de descrever a polissemia, para ela as palavras ‘morrer’ e 

‘falecer’, por exemplo, não podem ser tratadas como sinônimas sem antes ser 

especificado a diferença nos seus traços semânticos e possíveis restrições 

referentes aos seus sujeitos. Ela ressalta que: 

 

Embora os dois verbos tenham o mesmo comportamento sintático e 
praticamente o ‘mesmo significado’, eles devem ser diferenciados 
quanto ao traço HUMANO no que tange ao sujeito:  
Sujeito ± humano  morrer; 
Sujeito + humano  falecer. (REHFELDT, 1980, p. 16) 
 

A questão sobre a origem da polissemia não é consensual pelos teóricos, 

embora seja um fenômeno presente nas línguas naturais. Ullmann (1964, p. 350) 

afirma que “quanto mais frequente é uma palavra mais sentidos é possível que 

tenha.” Já Rehfeldt (1980, p. 78) diz que “uma das causas da polissemia é, sem 

dúvida, a arbitrariedade linguística”, e que o entendimento da polissemia como 

economia linguística a partir do reaproveitamento de uma mesma unidade pode ser 

visto como uma deficiência do sistema linguístico, isso devido à falta de consenso. 

Para Ullmann (1964, p. 331), “a polissemia é um traço fundamental da fala 

humana, que pode surgir de maneiras múltiplas”. Perini (1995, p. 252) afirma que a 

polissemia é essencial para as línguas, que sem ela não seriam eficientes. Para ele, 

o homem procura identificar novos objetos, relacionando-os com algo já conhecido. 

Ainda ressalta que, na fala normal, cotidiana, a polissemia é indispensável, pois 

confere à língua a flexibilidade de que ela precisa para exprimir os inumeráveis 

aspectos da realidade. Percebe-se que, dessa forma, velhas palavras são revestidas 

                                                 
29

 Para Rehfeldt (1980, p. 77) o termo significação abrange tanto significado como sentido.  
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de outros significados e assumem novos papéis na língua, de acordo com o que a 

realidade vigente precisa.  

Em relação ao critério geral de distinção entre polissemia e homonímia, Silva 

(2006, p. 46), por exemplo, adota a relação semântica entre os sentidos associados 

numa mesma forma, podendo ser sob uma perspectiva: (i) diacrônica: nesta, dois ou 

mais sentidos estão relacionados entre si se remontarem à mesma origem, ao 

mesmo étimo, ou se um tiver do outro, derivação histórica. Neste caso, o signo 

polissêmico envolve um único étimo, enquanto o signo homônimo têm diferentes 

etimologias; ou (ii) sincrônica: cujo sentido (dois ou mais) estão relacionados entre si 

caso possam ser reconhecidos pelos falantes, assim a polissemia implica a 

existência de uma relação semântica reconhecida pelos falantes e a homonímia 

reconhecida por não haver relação semântica.  

 Lyons (1987, p. 111) enfatiza que o critério etimológico é irrelevante na 

linguística sincrônica e a diferença de origem nunca foi considerada necessária, ou 

sequer a mais importante das condições diferenciadas entre homonímia e 

polissemia. Os estudos dedicados a esse tipo de ambiguidade lexical são bastante 

vastos, contudo, muito divergentes em alguns aspectos, um deles, como já indicado, 

diz respeito aos critérios para sua definição.  

 A polissemia se manifesta na língua em diferentes maneiras, um exemplo 

interessante desse fenômeno é o da palavra quente comentado por Bidarra, (2004, 

p. 28), o autor chama atenção para além do significado básico que quente pode 

significar, além de se referir como a temperatura de um corpo estudado pela física. 

Para ele, quente também pode abrigar irritado, radioativo, pessoa de sorte, 

apimentado, sensual, dentre outros. Nesse sentido, o autor considera que enquanto 

entre a palavra quente e a cada uma de suas significações haja algum 

relacionamento, o mesmo não é entre irritado e radioativo por exemplo.  

Por este viés, de acordo com Bidarra (2004, p. 29), surge um problema para 

os linguistas, pois caso como o da palavra quente deve-se considerar como uma 

única palavra ou duas?  Para o autor, “caso a opção é por tratá-la como uma única 

palavra, há de se dizer que ela tem mais de um significado, ou seja, que é 

polissêmica”. Desse modo, de acordo com o autor, outros problemas seriam 

inevitáveis, e esta não seria uma boa estratégia, haja vista, “a necessidade de 

ocupar-se de algum tipo de solução para o agrupamento dos diferentes significados 

compartilhados, mas cujos resultados tenderiam a ser completamente arbitrários”, e 
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ainda se todos os sentidos fossem tratados como homônimo haveria necessidade de 

assumir que se trata de palavras distintas, mas com a mesma pronúncia e grafia, 

isso cobriria qualquer relacionamento entre os elementos, o que também, para o 

autor não seria a solução adequada.    

Diante dos critérios observados até agora, o que se percebe é que no caso da 

palavra quente, também não haveria dentre eles algum que pudesse pelo menos 

contornar esse impasse. Tais ocorrências sustentam ainda mais a necessidade de 

critérios investigativos mais específicos ou aprofundados, uma vez que a saída até 

então para tentar resolver os possíveis limites existentes entre a polissemia e 

homonímia tem sido o critério diacrônico, ou seja, o critério da investigação histórica 

das palavras o que envolve também divergências por conta da dificuldade em obter 

resultados precisos.  

Diante do exposto, são vários os pontos de vista acerca desse fenômeno 

linguístico. Até o momento mostramos, de maneira concisa, a concepção de alguns 

linguistas, portanto, seria necessária uma revisitação teórica muito ampla para 

discorrer sobre o conceito e critério estabelecido por eles. Desse modo, neste 

trabalho polissemia é entendida como a associação de dois ou mais sentidos 

relacionados a uma única forma linguística.  
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4  AMBIGUIDADE LEXICAL NAS LÍNGUAS DE SINAIS: ASPECTOS GERAIS E 

DESCRITIVOS  

 

 

A maioria dos estudos realizados sobre as línguas de sinais, no decorrer da 

história, compartilha de uma mesma base no que se refere às estruturas linguísticas. 

Nesse sentido, parece haver uma preocupação comum em sustentar as bases 

fonológica, morfológica, sintática e semântica destas línguas, em cujos estudos 

muitas vezes, deixam de lado as questões de natureza lexical. A pesquisa aqui 

discutida num primeiro momento propõe um deslocamento desse olhar a partir de 

uma leitura preliminar sob a análise das relações lexicais, mais especificamente com 

o foco na ambiguidade lexical.  Em seguida, apresentamos uma descrição e 

formalização da ocorrência e dos tipos de ambiguidade lexical em Libras, bem como 

os problemas teóricos para o registro.  

Assim como nas línguas orais, a ambiguidade lexical é um fenômeno 

recorrente as línguas de sinais.  Contudo, diferentemente das línguas orais, nas 

quais os parâmetros envolvidos são orais e auditivos, nessas outras, pelo fato de 

elas requererem a representação de palavras por meio de parâmetros diferenciados 

com características espacial, gestual e visual, como já mencionado no primeiro 

capítulo, a identificação e a análise desse tipo de fenômeno impõe ao observador 

um trabalho mais atento e detalhado das palavras usadas durante a comunicação, 

seja ela escrita ou oral.  Em tais circunstâncias, a determinação do sentido que deve 

prevalecer numa situação que envolve ambiguidade lexical acaba por se transformar 

num processo complexo.   

Considerando que nas línguas de sinais a forma de representação das 

palavras segue um padrão gestual visuoespacial, o modo como a ambiguidade 

lexical se manifesta nessa língua difere significativamente do padrão das línguas 

orais. Embora os estudiosos das línguas de sinais reconheçam o fenômeno nessas 

línguas, muitos acreditam que o uso de movimentos dos lábios indicando um fonema 

inicial da palavra, classificadores e marcadores no espaço enunciativo poderiam 

resolver a questão. No âmbito dos estudos linguísticos voltado à semântica lexical 

tanto da Libras quanto de outras línguas de sinais, são ainda muito poucas as 

discussões realizadas sobre esse assunto. Se levarmos em conta que dentre todas 

as línguas de sinais, os estudos linguísticos encontram-se mais avançados na 
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Língua de Sinais Americana (ASL) vamos perceber que, mesmo aí, a discussão é 

muito recente. Nas pesquisas da ASL encontramos as referências dos primeiros 

ensaios voltados ao estudo do léxico e da ambiguidade lexical. Ao tratar do 

problema Emmorey (2002) vai dizer que:  

 

Um dos princípios da organização dentro do léxico parece estar nas 
associações semânticas entre as palavras. Meyer e Schvaneveldt 
(1971) foram os primeiros a descobrir que as palavras são 
reconhecidas mais rapidamente quando são precedidas 
(predeterminadas) por associações semânticas. Do mesmo modo, 
Corina e Emmorey (1993) descobriram que, quando um sinal como 
LÁPIS é precedido de um sinal relacionado semanticamente tal como 
PAPEL, a decisão lexical é mais rápida do que quando LÁPIS é 
precedido de um sinal não relacionado (e.g., MOTHER). Bosworth e 
Emmorey (1999) replicaram esse resultado e mostraram que a 
iconicidade de um sinal não desempenhou nenhum papel no efeito 
da preparação ou estímulo semântico. (EMMOREY, 2002, p. 129-
130). [Tradução nossa]. 

  

Conforme a autora, “vários estudos na área da psicolinguistica têm sido 

realizados com o Inglês na tentativa de responder a estas questões30” (tradução 

nossa). Emmorey, ainda aponta que há certo entusiasmo nas respostas, uma vez 

que estão relacionadas diretamente com a questão da modularidade da mente e 

linguagem31.   

Para ela, se múltiplos significados de uma palavra ambígua são acessados 

independentemente do contexto sentencial, isso sugere que os processos de acesso 

lexical são isolados a partir do maior nível semântico e dos processos cognitivos. 

Com o propósito de analisar os signos ambíguos em ASL, Emmorey (2002, p. 130), 

desenvolveu uma pesquisa com usuários nativos da língua. Dessa investigação, a 

autora percebe que a expressão facial, especificamente com relação aos 

movimentos dos lábios, muitas vezes, é capaz de desambiguizar significados para 

um sinal potencialmente ambíguo. Como exemplo, ela cita o sinal glosado TASTE 

(gosto) ou FAVORITE (favorito), que em ASL podem ser diferenciados pelo fato de 

os dentes em contato com o lábio inferior sugerir a pronuncia “f”, indicativo suficiente 

para garantir que a palavra é FAVORITE. Ela cita também outros sinais da ASL, 

                                                 
30 A great many psycholinguistic studies have been conducted with English in an attempt to answer 

this question. 
31

 Esta teoria foi desenvolvida por Jerry Fodor em meados de 1983, a qual de acordo com Candiotto 
(2008, p.123) asserta que a mente é formada por vários módulos de processamento de informação, 
operando de forma relativamente independente uns dos outros, processando somente um tipo 
específico de informação, seja corporal, visual, auditivo, linguístico e outros. 
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que, embora verdadeiramente ambíguos, os significados admitidos poderiam ser 

diferenciados pelo movimento da boca por meio da palavra em inglês ao produzir o 

sinal. A título de ilustração Emmorey (2002) apresenta exemplos de ambiguidade 

lexical verdadeira, sem a dica labial, dos quais aqui citamos apenas três:  

 

 

Figura 23: Exemplos de ambiguidade lexical por homonímia em ASL. Figuras 
extraídas de Emmorey (2002, p. 130), “Illustration of lexically ambiguous ASL signs”. 

 

A autora aponta para a necessidade de que o fenômeno seja estudado com 

mais atenção e de forma criteriosa, porque os resultados que ela obteve acabaram 

demonstrando que a língua de sinais pode ser única em sua capacidade de 

minimizar a ambiguidade lexical devido a uma informação diferenciada em um canal 

separado (movimentos da boca). No entanto, essa observação deve ser vista com 

bastante cautela, pois o uso de padrões de boca pode variar dependendo do grau de 

bilinguismo na comunidade ou de outros fatores social ou cultural.  

Na Língua de Sinais Australiana (Auslan), os sinais glosados 

HUNDRED/MELBOURNE (cem/ Melbourne – cidade, porto, capital), 

DAUGHTER/NEEDLE (filha e agulha), FINLAND/ROCK (Finlândia e rocha/pedra) 

apresentam, segundo Johnston & Schembri (2007, p. 229), a mesma forma 

fonológica, cujos significados dos pares nada têm de comum entre si, configurando-

se assim casos de homonímia. No entanto, eles observam que em Auslan os casos 

de polissemia são mais frequentes do que a homonímia. A diferençiação entre esses 

dois fenômenos, como também acontecem nas línguas orais, nem sempre é clara. 

Para os autores, há casos de polissemia cujos significados admitidos estão 

relacionados devido a processos de extensão lexical. Para ilustrar, eles citam os 

seguintes exemplos: (a) TEA/CUP (chá, bebida estimulante/xícara, copo, taça, 

bebida estimulante), CUP-OF-TEA (xícara de chá/café); (b) STREET/ROAD, 

WAY/METHOD (rua/estrada, canal, caminho, passagem, modo; via/método, regra, 
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ordem) e (c) CONGRATULATE/FAVOURITE, POPULAR/PRAISE (felicitar/predileto, 

querido; popular, do povo/ elogiar, louvar, mérito): 

 

 
(a) TEA, CUP,           (b) STREET, ROAD,   (c) CONGRATULATE 

                      CUP-OF-TEA          WAY, METHOD            FAVOURITE, 
                                                                         POPULAR, PRAISE 

Figura 24: Sinais polissemicos da Auslan. Johnston & Schembri (2007, p. 229).  
 

Em Auslan, a informação histórica sobre as mudanças em dado significado da 

palavra, ao longo do tempo, costuma ser usada para decidir se determinado signo é 

polissêmico ou homônimo. De acordo com os autores, isto é o que ocorre para os 

signos ROCK e FINLÂNDIA, por exemplo. O sinal relativo à FINLÂNDIA parece ser 

um empréstimo recente na língua, resultantes do contato entre surdos estrangeiros. 

Por outro lado, eles afirmam que, a semelhança com o sinal ROCK é provavelmente 

uma coincidência, desse modo faz sentido tratar estes dois signos como 

homônimos. Outro caso comum entre os usuários da Auslan é usar o mesmo sinal 

para PLAIN (como "sem decoração" ou "normal") e SAD (como “triste”). Johnston & 

Schembri (2007, p. 230) questionam se este “é um exemplo de homonímia ou 

polissemia”. Eles indicam que em Auslan, é sugerido que estes dois significados têm 

algo em comum, todavia, há poucos registros históricos para esta língua, “o que 

torna muito difícil traçar a história dos sinais da Auslan e mudanças no seu 

significado ao longo do tempo. Como resultado, às vezes é difícil decidir tratar 

formas idênticas com significados diferentes, como exemplos de polissemia ou 

homonímia” [Tradução nossa].  

A ambiguidade lexical também vem sendo estudada em outras línguas de 

sinais, tais como: Língua de Sinais da Nova Zelândia (NZSL). McKee, D.,  McKee, R. 

E Major, G. (2008, p. 330) analisam os casos de ambiguidade lexical sob o viés da 

Variação Sociolinguística em Numerais da NZSL. Meir, Irit (2008, p. 107), em sua 

pesquisa voltada a “A realização morfológica dos campos semânticos” com foco na 

Língua de Sinais Israelense (LSI), dentre muitos outros trabalhos. 
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 Na maioria dos registros em Libras, as referências sobre ambiguidade estão 

associadas às estruturas sintáticas. No caso da Libras, ainda são muito raras as 

pesquisas voltadas para esse tipo de fenômeno. Uma das primeiras citações sobre 

ambiguidade lexical é datada de 1985, nos estudos linguísticos inicialmente 

publicados por Ferreira Brito, ao tratar do uso de co-referencial32 de classificadores 

(CL). Para discutir o assunto a autora usou como exemplo a piada, em Libras, 

intitulada “piada da carona”: 

    

O narrador conta que o ouvinte que deu carona ao surdo estava 
quase dormindo ao volante. Nesse momento, devido à situação 
contextual (quem dirige, no Brasil, deve estar do lado esquerdo), o 
surdo estava localizado à direita. Olha para sua esquerda e pergunta 
se o ouvinte quer que ele dirija. O ouvinte aceita e então os dois 
trocam de lugar. (FERREIRA BRITO, 1995, p. 120). 

 

 Este relato quando realizado em Libras, além dos sinais, das expressões não 

manuais e dos demais recursos linguísticos, requer necessariamente o uso de 

marcadores espaciais para esclarecer as trocas de lugares. Para representar a 

narrativa da troca, Ferreira Brito (1985, p. 120) faz uso do seguinte recurso: 

 

CL: 33 (ouvinte, esq.) + CL:  (surdo, dir.) (= os dois trocam de lugar) 
cruzamento dos braços: 
 

CL:  (surdo, dir.) + CL: (ouvinte, esq.) 
 

 Ferreira Brito considera o classificador um recurso que estabelece a co-

referência a partir da substituição do nome pela marcação do sujeito no espaço 

enunciativo, no caso relatado correspondendo à troca de lugares. Mesmo assim a 

autora coloca sob suspeição se esse seria, na verdade, um caso de ambiguidade 

lexical. Nesse sentido, a respeito da ambiguidade de co-referência em Libras, a 

autora vai dizer: 

 

Talvez, por ser uma língua espaço-visual, a LIBRAS dificilmente 
apresenta ambiguidade de co-referência. O uso do espaço é 

                                                 
32

 A co-referência em Libras pode ser realizada pelo uso de pronomes pessoais, demonstrativos e 
possessivos, como nas línguas orais, mas também através do uso do termo comparativo, da 
mudança de posição do corpo, do uso de classificadores e também do olhar (FERREIRA BRITO, 
1995, p. 120-122). 

33
 Corresponde a configuração de mão . (FERREIRA BRITO 1995, p. 220). 



103 

 

sistemático e orações como as apresentadas mostram claramente 
seu co-referente, esteja o referente presente no ato da enunciação 
ou não. (FERREIRA BRITO, 1995, p. 121). 

 

A autora explica que TROCAR é um verbo que denota movimento34 (mudança 

de localização), sendo ele o responsável pela marcação dos co-referentes espaciais. 

Outra ocorrência identificada por Ferreira Brito (1995, p. 121) refere-se ao uso dos 

dêiticos35. Para ela esse fator dificilmente acarretaria ambiguidade.  Se tanto o que 

poderia ocorrer seria o ressurgimento de uma ambiguidade provocada com o uso de 

certos sintagmas nominais. Os exemplos citados pela autora são ‘desgraçado’, 

‘safado’ e outros do gênero. Isso porque, tanto em português quanto em Libras, 

segundo a autora, o seguinte enunciado seria ambíguo:  

 

PAULO3i BATER3j JOÃO MAS SAFADO3i ou 3j? NÃO FICAR FELIZ. 

(=Pauloi bateu em Joãoj, mas o safadoi ou j(?) não ficou feliz). 

 

Em sentenças como essa Ferreira Brito (1985, p.121) conclui que há 

problemas de correferência tanto em Português quanto em Libras. Mas, afirma que, 

“devido ao uso do espaço multidimensional, a Libras apresenta menos caso de 

ambiguidade do que o português”. De fato, nesse contexto, a ambiguidade de 

correferência envolvendo o signo SAFADO se manifesta, isso porque a realização 

desse tipo de signo na Libras se dá por uma das mãos (por movimento de esfregar o 

dorso dos dedos em um dos lados da face) ancorado no corpo do enunciador. A 

necessidade de haver o distanciamento dos referentes espaciais para expressão do 

signo causa, em algumas situações, um tipo de ambiguidade estrutural e não lexical. 

Por exemplo, SAFADO não é um signo lexicalmente ambíguo, mas em contextos 

como esse, cuja função seja a de identificar um dos referentes e não havendo o uso 

direcional no espaço levará a ambiguidade da sentença.  

                                                 
34

 Com base na classificação de verbos na ASL, proposta por Padden (1988), os verbos de 
movimento e de transferência são, frequentemente, denominados ‘verbos espaciais’ e ‘verbos de 
concordância’.  
35

 A dêixis é uma característica das línguas de sinais. Em Libras, os dêiticos são usados com 
frequência para referirem e correferirem; esclarece que a correferência recobre termos que 
tradicionalmente eram chamados de anáfora e catáfora, em que a primeira tem como seu 
correferente um termo antecedente cujo referente é igual ao seu e a segunda tem como correferente 
um termo que apenas é introduzido no contexto linguístico após sua menção e cujo referente é o 
mesmo (BROCHADO, 2011, p. 04). 
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De acordo com Cançado (2012, p. 79) “a ambiguidade por correferência é um 

tipo de ambiguidade sistemática que não tem sua origem nem nos itens lexicais, 

nem na organização sintática da sentença e nem no seu escopo”. Ela pode ser 

gerada pelos pronomes em relação aos seus antecedentes. Sobre esse tipo de 

ambiguidade, Bernardino (2000) compartilha das mesmas observações de Ferreira 

Brito, ao analisar enunciados em Libras que envolvam mais de uma pessoa. Para a 

autora, “o uso dos pronomes permite a correferência explícita e reduz a 

possibilidade de ambiguidade, o que pode ser visto também em Libras” 

(BERNARDINO, 2000, p. 126).  

Sobre os campos espaciais na LSI, Irit Meir (2008, p. 110) explica que nos 

verbos indicativos de mudança nos campos semânticos espaciais “os pontos iniciais 

e finais não são lexicamente especificados, mas determinados por locações no 

espaço associadas com os argumentos do verbo”. Para o autor, esses pontos 

frequentemente são chamados de loci-R36, os quais determinam a direção do 

movimento de trajetória do verbo, cruciais para o posicionamento referencial das 

línguas de sinais.  

Apesar do pesquisador não se referir diretamente à ambiguidade lexical nas 

suas investigações em LSI, ao definir o “significado teórico da realização morfológica 

dos campos semânticos (espacial, de posse, temporal e de identificação)”, um dos 

tipos discutidos por ele é o que vai chamar de polissemia sistemática de itens 

lexicais usados em diferentes campos semânticos. Para o autor, polissemia 

sistemática de itens lexicais “usados em diferentes campos semânticos, não é 

codificado morfologicamente nas línguas faladas” é “codificada em uma língua 

transmitida na modalidade visual-espacial a LSI e, muito possivelmente, também em 

outras línguas de sinais”. A polissemia sistemática de itens lexicais é resultado de 

um sistema que coloca à disposição o mesmo elemento morfológico para várias 

nomeações. As interpretações possíveis encontram-se nas estruturas linguísticas, 

independente do contexto, embora a realização de uma interpretação seja 

contextual. Para Basílio (2005), a polissemia sistemática pode ser definida como a 

multiplicidade de interpretações possíveis, de caráter pré-determinado, numa forma 

                                                 
36

 Loci-R(eferencial) geralmente são usados para referência pronominal e anafórica dos sintagmas 
nominais associados a eles, determinam a direção do movimento de trajetória do verbo, origem e alvo 
(Y e Z). (Meir, 2008). 
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linguística, como uma estratégia valiosa para a utilização de uma determinada 

construção no exercício de várias funções interligadas.  

Embora os estudiosos concordem com a existência de ambiguidade lexical 

nas línguas de sinais, a ambiguidade estrutural ou gramatical é o tipo de 

ambiguidade mais estudado. Do levantamento bibliográfico que fizemos, não nos foi 

possível encontrar estudos descritivos sobre ambiguidade lexical na Libras, o que 

nos inquietou dando origem a essa pesquisa.  

 

 

4.1 OS TIPOS DE AMBIGUIDADE LEXICAL NA LIBRAS: ANÁLISE E 

RESULTADOS 

 

 

Como já mencionado várias vezes nesse trabalho, um dos fenômenos mais 

característicos das línguas naturais é a ambiguidade. Nesta seção, vamos descrever 

e analisar os casos particulares de ambiguidade lexical da Libras, bem como 

apresentar e representar os seus possíveis níveis a partir dos recursos e referências 

voltados às línguas de sinais. 

Por definição, é ambiguidade lexical em Libras a capacidade que uma 

palavra/signo/sinal tem de suportar diferentes significados. Diferente das línguas 

orais em que os significados podem se manifestar nas palavras de duas maneiras 

distintas: (i) por polissemia ou (ii) por homonímia, notamos que em Libras abre-se 

espaço para um terceiro tipo de ocorrência: (a) homonimicamente, esse fenômeno 

ocorre quando a um mesmo sinal correspondem diversos significados não 

relacionados semanticamente entre si; (b) polissemicamente, ocorre quando um 

sinal admite vários sentidos, porém relacionados semanticamente um com o outro; 

(c) sinais relacionados por determinante evocativo37, ocorrem quando um mesmo 

sinal corresponde a significados muito distintos entre si, porém estes signos 

apresentam traços evocativos determinados que os colocam num mesmo grupo. 

                                                 
37

 Entendemos por ‘determinantes evocativos’ os elementos ou traços não linguísticos que uma 

palavra pode fornecer ou provocar por meio de relações estabelecidas historicamente, por 
semelhança de forma ou por senso comum.   
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Esses traços não são linguísticos, mas oriundos de relações religiosas, culturais, 

sociais e senso comum. 

A seguir, são fornecidos alguns pares de sentenças glosadas em Libras, 

seguidas dos respectivos sinais e sua tradução. Para destacar a ocorrência da 

ambiguidade, marcamos com asterisco a figura em que o signo ambíguo ocorre. A 

fim de facilitar, os exemplos foram separados em três grupos, A, B e C, distribuídos 

de acordo com a ambiguidade correspondente por homonímia (conjunto das 

sentenças em A), polissemia (sentenças do grupo B) e relações por determinante 

evocativo (sentenças do conjunto C). 

 

(1) Grupo A: 

 

1. a) EU1 COMBINAR2 ADVOGADO3 LEVAR4 INTÉRPRETE5 PARTICULAR6. 

1 2 3 4 5 

6.  

Combinei com o advogado que levarei um intérprete particular. 

 

b) LÁ1 CHURRASCO2 AMIGO3 CARNE4 LEVAR5 MINHA6 MÃE7 FRITAR8. 

1 2  3 4 5 

6 7 8. 

No churrasco meu amigo levou carne para minha mãe fritar. 
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2. a) FÉRIAS1 EU-IR2 BAHIA3. 

1 2 3. 

Nas férias eu irei para a Bahia. 

 

b) ELA1 JEITO2 SIMPÁTIC@3
38 SEMPRE4. 

1 2 3 4. 

Ela tem um jeito sempre simpático. 

 

(2) Grupo B: 

 

1. a) DOCE1 TODO-DIA2 NÃO-BOM3. 

1 2 3.  

Comer doce todos os dias não faz bem. 

 

b) VOCÊ1 FAZER2 SOBREMESA3 QUAL4 HOJE5? 

1 2 3 4 5. 

Qual sobremesa você fez hoje? 

                                                 
38 Por convenção usa-se o símbolo @ para representar palavras com gênero indefinido. 
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c) POR FAVOR1, PEGAR2 AÇÚCAR3! 

1 2 3. 

Por favor, alcance o açúcar! 

 

d) NOSSA1! CAFÉ2 DOCE3. 

1 2 3 

Nossa! O café está doce. 

 

2. a) EDUCAÇÃO1 BRASIL2 GOVERNO3 PRECISA4 VERBA-MAIS5. 

1 2 3 4 5. 

O governo brasileiro deve investir mais na educação. 

 

b) AQUI1 BRASIL2 LEI3 MOSTRA4 ENSINAR5 LIBRAS6 OBRIGATÓRIO7. 

1 2 3 4 5  

6 7. 

Pela lei, o ensino de Libras no Brasil é obrigatório. 
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(3) Grupo C: 

 

1. a) SEXTA-FEIRA1 NOITE2 ENCONTRAR3 AMIG@S4 BATER-PAPO5. 

1 2 3 4 5 

Sexta-feira à noite encontrarei os amigos para um bate-papo. 

 

b) ADORAR1 COMER2 PEIXE3. 

1 2 3 

Adoro comer peixe. 

 

2. a) SÁBADO1 PRÓXIMO2 HORAS3-24 TARDE5 AMIG@ COMBINAR7 FUTEBOL8. 

1 2 3 4 

5 6 7 8. 

No próximo sábado, às 14h00 combinamos futebol com os amigos. 

 

b) GOSTAR-NÃO1 LARANJA/SÁBADO2. 
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1 2. 

Não gosto de laranja. 

 

Com base nesses exemplos, que podem ser naturalmente encontrados em 

conversas entre surdos e não surdos usuários da Libras, a grande parte dos falantes 

nativos39 não percebem as ambiguidades presentes na conversação. Os exemplos 

citados, apesar de não representarem uma lista de todos os encontrados, 

exemplificam bem a maioria deles, mantendo o(s) significado(s) de cada sinal entre 

os tipos de ambiguidade lexical, identificadas até o momento, em Libras, o que 

permite aos usuários, também estabelecerem as diferenças entre as palavras do 

grupo A, B e C.  

Apesar de poderem apresentar resultados bastante precisos, as dificuldades 

para a distinção dos significados que cada palavra revela não chegam a ser um 

problema para o falante da língua, assim como também acontece nas línguas orais. 

Para os estudos linguísticos o mesmo não se afirma.  Nas línguas orais, o primeiro 

impasse já começa com a própria definição de palavra.  Diante do que trás a 

literatura, o conceito de palavra, para qual não há consenso.  Em língua portuguesa, 

por exemplo, há várias definições que no geral são distintas entre si. Dentre os 

vários conceitos (BASÍLIO, 2004; BIDERMAN, 2001) o mais clássico é do linguista 

brasileiro Câmara Jr (1970, p. 70-80), o qual amplia os critérios e o conceito de 

palavra estabelecido por Leonard Bloomfield em 1933. Sem enveredarmos por esse 

debate para fins dessa pesquisa, a noção de palavra com a que estaremos 

trabalhando segue de Câmara Jr (1977, p. 70). Ele considera palavra as que se 

apresentam tanto como formas livres quanto formas dependentes (artigos, 

preposições, conjunções e pronomes clíticos).  

Para o autor, estas palavras só ocorrem em função de outras formas, “não 

podem funcionar isoladamente como comunicação suficiente”, mas têm mobilidade 

de posição em relação às formas das quais dependem. Além dessa, outra 
                                                 
39

 Consideramos como nativos os surdos que tiveram a Libras como sua primeira língua, 
independente da idade escolar. 
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complicação está em distinguir palavras homônimas de palavras polissêmicas, um 

problema para os linguistas de modo geral e ainda mais para os lexicógrafos, pois o 

impasse está em encontrar critérios linguísticos que sejam adequados para essa 

distinção, embora muitos modelos teóricos já tenham sido desenvolvidos e aplicados 

ao longo da história, porém, com algumas divergências, conforme apresentados no 

capítulo 3. 

É sempre oportuno lembrar que as línguas de sinais se comportam 

diferentemente das línguas orais, por exemplo, com relação aos aspectos do 

domínio fonológico, morfológico, sintático e semântico. Em função das 

particularidades da Libras, muitas palavras consideradas lexicalmente ambíguas na 

LP podem não ser em Libras e vice-versa. O estudo que conduzimos nesse trabalho 

coloca o seu foco na ambiguidade lexical presentes nos signos de Libras. Uma das 

nossas grandes dificuldades nesse trabalho foi identificar o modelo teórico que 

poderia melhor subsidiar o processo de diferenciação e seleção dos signos 

lexicalmente ambíguos em Libras.   

 Em princípio, admitimos conforme Silva (2006, p. 46), “o critério geral de 

distinção entre homonímia e polissemia a relação semântica entre os sentidos 

associados numa mesma forma”. Desse modo, seria aparentemente mais fácil 

afirmarmos que os sinais INTÉRPRETE e FRITAR são homônimos, visto que tanto 

em português quanto em Libras não apresentam nenhuma relação semântica entre 

si, ou seja, os significados entre um e outro são totalmente distintos, conforme 

Capovilla, et.al., (2012):  

 

INTÉRPRETE: Pessoa que interpreta. Pessoa que traduz a outrem, 
na língua que este fala, o que foi dito ou escrito por outra pessoa em 
língua diferente. Tradutor (Tradutora).  
FRITAR: Preparar por aquecimento. Cozer em gordura, óleo ou 
manteiga quente. (CAPOVILLA, et. al., 2012, p. 1475, 1309). 

 

No caso da polissemia no sinal designado para AÇÚCAR40, DOCE41 e 

SOBREMESA42, a primeira vista parece não haver problemas quanto à percepção 

                                                 
40

 Substância doce, solúvel na água, extraída da cana-de-açúcar e da beterraba. É muito utilizada na 
alimentação. (DICIONÁRIO DE LIBRAS ON LINE - http://www.acessobrasil.org.br/libras/ - acesso em 
10 dez.12). 
41

 O que tem sabor açucarado; preparação temperada com açúcar ou outra substância adoçante. 
(DICIONÁRIO DE LIBRAS ON LINE - http://www.acessobrasil.org.br/libras/ - acesso em 10 dez.12). 
42

 Iguaria delicada e leve (doce ou fruta) com que se termina uma refeição. (DICIONÁRIO DE LIBRAS 
ON LINE - http://www.acessobrasil.org.br/libras/ - acesso em 10 dez.12). 
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das relações de proximidade que envolve cada significado. Contudo, o mesmo não 

ocorre, por exemplo, com o signo usado para nomear SEXTA-FEIRA (dia da 

semana) e PEIXE (Animal vertebrado aquático). Embora não haja qualquer tipo de 

relação semântica entre os significados, ainda assim, entendemos que não se trata 

de um caso de homonímia. Há, nesse caso, um outro tipo de relacionamento e que 

passamos a considerar.  

De acordo com Silva (2006, p. 46) o critério de distinção entre polissemia e 

homonímia por relação semântica “pode ser tomada, ou numa perspectiva 

diacrônica, ou numa perspectiva sincrônica”. Para o teórico, no critério diacrônico 

ocorre a relação de dois ou mais sentidos entre si se retornarem a mesma origem, 

ao mesmo étimo (origem de uma palavra) ou se a derivação de um ou outro tiver 

vínculo histórico. Para Silva (2006, p. 47), “neste sentido, uma palavra polissêmica 

envolve apenas um único étimo, ao passo que duas ou mais palavras homônimas 

têm diferentes etimologias”. Já o critério sincrônico depende do falante, pois dois ou 

mais sentidos estarão relacionados entre si somente se os falantes os 

reconhecerem. Nesse caso, Silva (2006, p. 47) afirma que “a polissemia implica a 

existência de uma relação semântica reconhecida pelos falantes, ao passo que duas 

ou mais palavras são reconhecidas como não estando semanticamente 

relacionadas”.  

Contudo, há críticas sobre estes dois critérios, visto que nem sempre os dois 

relacionamentos coincidem, levando a resultados contraditórios, além do que cada 

um desses critérios, de acordo com este autor, levanta sérios problemas: (i) no 

aspecto diacrônico é inaceitável a distinção intuitiva dos falantes entre os sentidos 

relacionados (polissemia) e não relacionados (homonímia); há palavras cuja 

etimologia é desconhecida. Para Câmara Jr (1970, p.28) a palavra “pata como 

muitas outras formas em português, é de etimologia desconhecida, e talvez os dois 

homônimos tenham a mesma origem, de fundo onomatopaico”.  (ii) no aspecto 

sincrônico o potencial subjuntivo de um indivíduo para si e para outro, de contexto 

para contexto o reconhecimento de uma relação entre dois ou mais significados 

pode variar. Portanto, fica claro que tanto um critério quanto outro apresentam 

problemas. Além dos referenciais teóricos citados, outros como (LYONS, 1987, p. 

142-143; BIDERMAN, 1991, p. 288 e outros) também atribuem problemas nos 

critérios distintivos entre a homonímia e polissemia.  
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4.2 MANIFESTAÇÃO E ANÁLISE DA HOMONÍMIA EM LIBRAS  

 

 

 Em Libras, para homônimos assumimos que são os sinais/palavras que 

embora apresentem os parâmetros fonológicos idênticos, não estabelecem qualquer 

tipo de relação de traço semântico entre si.  Assim como Biderman (1978, p. 128), 

Azeredo (2010, p. 413), McCleary e Viotti43 (2009, p.45), também compreendem que 

“signos homônimos podem ser definidos como aqueles que têm significantes iguais 

(são pronunciados da mesma maneira), mas têm significados distintos”, a fim de 

ilustrar este fenômeno os autores citam os clássicos exemplos da língua portuguesa 

(manga > parte da camisa; manga>fruta). Ullmann (1964, p. 364) diz que a 

homonímia é menos complexa e comum que a polissemia, mas que seus efeitos 

podem ser igualmente ou até mais graves. As observações de Ullmann se estendem 

também para Libras, pois nesta pesquisa constatamos menos casos de homonímia 

em relação à polissemia. Segundo Ullmann (1964) a homonímia pode surgir 

somente por três processos, a saber:  

 

1- Convergência fonética: ocorre quando dois ou mais itens 
lexicais tiveram, no passado, formas diferentes que coincidem na 
linguagem falada e escrita.  
2- Divergência semântica: ocorre “quando dois ou mais 

significados da mesma palavra se separam de tal modo que não haja 
nenhuma conexão evidente entre eles, a polissemia dará lugar à 
homonímia e a unidade da palavra será destruída” (Ullmann, 1964, p. 
368).  
3- Influência estrangeira: a ocorrência se dá quando palavras 
estrangeiras introduzidas em uma língua adaptam-se ao sistema 
fonético da língua em questão coincidindo com outras palavras já 
existentes. Esses casos podem tornar-se homônimos. Para Ullmann 
(1964, 373), além de ser um processo raro, “este tipo de influência 
estrangeira não é, pois uma fonte separada de homonímia, mas 
apenas uma forma especial de desenvolvimentos fonéticos 
convergentes”. (ULLMANN, 1964, 365,373). 

 

Esse postulado de Ullmann (1964) sobre o surgimento da homonímia nas 

línguas orais instigou-nos a verificar, ainda que de forma empírica, se o mesmo 

ocorre em Libras. Dentre as três formas apresentadas, constatamos a partir dos 

sinais submetidos a análise sêmica que, apenas as ocorrências de ordem 

“divergência semântica”, seja a possível origem da homonímia em Libras, por 

                                                 
43

 Texto base da disciplina Semântica e Pragmática do curso de graduação Letras Libras, 2009. 
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exemplo, BAHIA e JEITO, USADO e UNIVERSIDADE dentre outros. O fator 

“convergência fonética” possivelmente não acontece devido a modalidade 

linguística. Em relação ao processo “influência estrangeira”, embora muitas línguas 

de sinais tiveram sua origem na língua de sinais francesa, além  da influência da 

ASL e dos Sinais Internacionais44 SI, até o momento não identificamos nenhum par 

de homônimos deste gênero na Libras. 

O quadro 11 abaixo fornece alguns exemplos, ao qual a título de ilustração, 

segue de enunciados contendo homonímia. Selecionamos exemplos de dois 

contextos possíveis para cada um dos homônimos, em duas representações, a 

primeira delas contendo as palavras na forma de glosas45, na ordem sintática como 

seria produzido em Libras, a segunda na ordem padrão da língua portuguesa46: 

 

ITENS HOMÔNIMOS ACEPÇÕES CORRESPONDENTES AO 
DICIONÁRIO DE LIBRAS 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

 
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

FRITAR1 

Cozinhar na frigideira com manteiga, óleo ou 
azeite; frigir. 

INTÉRPRETE2 
Pessoa que desempenha a função de tradutor 
para quem fala línguas diferentes. 

                    
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

BAHIA1 

Estado do Nordeste, famoso por sua rica 
cultura, refletida na imagem das baianas, no 
culto religioso, nos pratos típicos e nas artes. 
Sua capital é a cidade de Salvador. 

JEITO2 

Maneira; estilo; modo. 

 
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

USADO1 

O que não é novo; já utilizado por outros. 

UNIVERSIDADE2 

Conjunto de faculdades ou escolas que 
oferecem variados tipos de formação 
profissional. 

Quadro 11: Representação de sinais homônimos em Libras. 

                                                 
44 Inicialmente chamada de GESTUNO, posteriormente algumas alterações passou a ser identificada 

com SI Língua de Sinais Internacional; é uma língua inventada que difundiu a Federação mundial de 
surdos em 1951. Em 1973, um comitê criou um sistema standard de sinais internacionais. Trataram 
de eleger os sinais que melhor se entendiam de várias línguas de sinais, para criar uma língua fácil 
de aprender. http://www.alfabetosurdo.com/ptsign/gestunoorigins.asp - Acesso em 08/11/12.   
45

 Essa forma de representação “glosas com palavras do português nas transcrições” (QUADROS; 
KARNOPP, 2004, p. 37-8) de uma estrutura da Libras em português é uma convenção. 
46

 Esse mesmo procedimento será adotado para os demais grupos ao longo dessa seção. 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.alfabetosurdo.com/ptsign/gestunoorigins.asp
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Apesar do que costuma ser preconizado pelos autores de que a homonímia 

apresenta um comportamento menos complexo, quando comparado à polissemia, 

os efeitos provocados no processo tradutório envolvendo Libras e Língua 

Portuguesa, podem ser tão graves quanto às ocorrências de polissemias. Nota-se 

nos exemplos a seguir, que somente com a presença de outros sinais associados 

fica possível resolver a ambiguidade lexical contida em cada um dos sinais usados 

como exemplos, uma peculiaridade das homonímias.  

 

(1) EU1 COMBINAR2 ADVOGADO3 LEVAR4 INTÉRPRETE5 PARTICULAR. 

1 2 3 4 5 

6.  
Combinei com o advogado que levarei um intérprete particular. 

 

(2) LÁ1 CHURRASCO2 AMIGO3 CARNE4- LEVAR5 MINHA6 MÃE7 FRITAR8. 

1 2 3 4 5  

6 7 8. 

No churrasco meu amigo levou carne para minha mãe fritar. 

 

Uma das situações envolvendo homonímia acontece com o sinal cujo 

significado pode ser FRITAR e INTERPRETAR. Não há problemas para logo 

percebermos que nas ações INTERPRETAR e FRITAR não há qualquer 
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proximidade interpretativa que as façam membros de um mesmo grupo semântico. É 

apenas em contexto que a distinção entre os possíveis significados admitidos pelo 

signo é capaz de emergir. Em (01) o contexto envolvendo advogado associado ao 

uso do espaço com o sinal LEVAR fica claro o intérprete na questão, assim como 

em (02) a situação envolve churrasco e carne, o modo de levar a carne também se 

distingue da sentença anterior, não fazendo parecer que a mãe seja intérprete.  

Os exemplos de (03) a (07) relacionados abaixo, apresentam outras 

peculiaridades: 

 

(03) BAHIA1 ESTADO2 BRASIL3 LINDO4. 

  1     2      3    4. 

 
A Bahia é um lindo Estado brasileiro. 

 
(04) EU1 COMPRAR2 TV3 LOJA4 BAHIA5. 

1 2 3 4 5 

 
Ontem eu comprei uma TV na loja Bahia. 
 

 
(05) PENA1 BAHIA2 03 X 23 CORINTHIANS4. 

1 2 3 4. 

 
Que pena, o Bahia perdeu para o Corinthians por dois a zero.  
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(06) ONTEN1 EU-IR2 CASA3 AMIGO4 P-A-U-L-O5 SINAL-DELE6 BAHIA7. 

1 2 3 4 5 

6 7. 

Ontem eu fui à casa do meu amigo Paulo, aquele conhecido por Bahia. 
 

(07) JEITO1 PESSOA2 PRECISA3 RESPEITAR4. 

1 2 3 4. 

É preciso respeitar o jeito das pessoas. 

 

As relações homônimas entre as palavras BAHIA (substantivo simples, 

próprio, primitivo) e JEITO (substantivo e advérbio de modo), mesmo pertencendo a 

diferentes classes gramaticais, ainda assim o contexto nem sempre dá conta de 

defini-las. A Libras não apresenta uma estrutura sintática “engessada”. Sendo assim, 

na sentença (06) o sinal de BAHIA poderia ser pronunciado em outras ordens da 

sentença, podendo causar outros possíveis entendimentos. O sinal BAHIA pode 

referir-se a uma pessoa, a uma loja ou a um time de futebol, uma vez que em Libras 

o nome de uma pessoa, lugar ou objeto é substituído por um sinal.  

 

“Os surdos brasileiros se batizam por meio de sinais. Na verdade, é 
um ritual que acontece quando um surdo ou ouvinte entra no grupo 
surdo ou passa a ter contato com surdos. Eles olham para a pessoa 
e identificam alguma característica que seja específica da pessoa e 
lhe dão um sinal”. Pimenta e Quadros (2007, p. 07). 

 

O sinal BAHIA que aparece nas sentenças (03), (04) e (05) é mais facilmente 

compreendido devido à ordem de apresentação das palavras, que aqui foram 

organizadas propositalmente, o que não é normalmente organizado durante a 

elaboração espontânea do falante. O sinal de JEITO na sentença (07), embora não 
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tenha relação semântica com BAHIA, o contexto, neste caso, se torna claro quando 

é associado ao morfema de aprovação por meio da expressão facial, essa 

ocorrência também é observada na sentença (05) com referência ao time BAHIA, 

nela o morfema sentimento que é codificado pela expressão facial correspondente 

ao de triste, esse morfema se estende até a produção do sinal BAHIA enfatizando a 

referência e o significado.  

Outro contexto hipotético envolvendo as palavras USADO e UNIVERSIDADE 

na mesma sentença, também pode ser uma homonímia de fácil interpretação 

quando está em questão uma conversa entre usuários desta língua. A sentença 

(08), abaixo, pode representar uma destas situações: 

 

(08) AMIG@1 ESTUDAR2 JUNTO3 UNIVERSIDADE4 VENDER-ME5 CARRO6 
        USADO7. 

1 2 3 4 5 

6 7. 

O amigo (a) que estuda comigo na universidade me vendeu um carro usado. 

 

Esse enunciado pode descrever uma situação na qual um estudante comprou 

um carro usado do seu amigo universitário. Todavia, o interlocutor pode também 

entender que o carro que o universitário vendeu é da universidade ou que o carro foi 

comprado na universidade. Retomando a pesquisa desenvolvida por Emmorey 

(2002, p. 130) ao dizer que, embora, mesmo para os sinais ambíguos, os 

significados podem ser diferenciados por movimento da boca, isto é 

simultaneamente ao sinal pode haver movimentos labiais sugerindo o som fonético 

inicial de uma ou de outra palavra, segundo ela é comum uma palavra em inglês ser 

reproduzida concomitantemente ao sinal. Com isso, queremos dizer que entre os 
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surdos brasileiros bilingues47 isso também ocorre, principalmente quando estão 

diante de palavras lexicalmente ambíguas, pois mesmo que intuitivamente, ou não, o 

locutor sente necessidade de ser compreendido. Essas “inferências” labiais podem 

ser ainda mais frequentes quando estão envolvidas pessoas surdas e não surdas 

usuárias da Libras, seja em situações de diálogos ou sob outras formas, por 

exemplo na tradução português/Libras e vice versa.  

 Ao analisar o fenômeno homonímico a partir do modelo e dos critérios 

estabelecidos, percebemos que em nossos registros poucos itens desta natureza 

ocorreram, apesar de o léxico da Libras ser bastante extenso. Algumas 

peculiaridades da língua, em especial o regionalismo, nos impõem dúvidas sobre 

alguns registros. Um caso, se refere ao par de sinais48 MÃE1 e BISCOITO2, estes são 

mais recorrentes no Rio Grande do Sul, podemos dizer que é um tipo de 

regionalismo, o sinal de BISCOITO2, por exemplo, é comumente usado também no 

Paraná, mas o de MAMÃE não, pois se configura de uma maneira muito distinta.  O 

dicionário de Libras (2008, versão 2.1) registra este sinal apenas como BISCOITO e 

outros distintos para MAMÃE seguido da acepção “A mulher que tem filhos”, 

enquanto o DEIT-LIBRAS (2010, p. 1622) registra o sinal como MÃE sem atribuir 

acepção a ele, mas informa que é usado no RS e sua origem se deu na terapia da 

fala. O mesmo ocorre com o sinal que significa tanto DESEMPREGADO quanto 

FERIADO em algumas regiões do país, seguido dos mesmos problemas de 

dicionarização.  

 Diante o exposto, de acordo com nossos critérios optamos por não analisar os 

casos de regionalismo. No entanto, ao se deparar com sinais como este fica a 

dúvida se devemos ou não considerá-lo como homônimo, se sim, certamente nosso 

registro não estará completo, tendo em vista a forte presença do regionalismo na 

Libras. Caberia ignorarmos os sinais regionais que já estão cristalizados em 

determinadas regiões e considerarmos apenas os convencionais? Para esta questão 

precisamos ainda buscar a resposta com futuros estudos na área. Aqui se faz o 

                                                 
47

 Há surdos que são fluentes e usuários da Libras, mas que  foram oralizados em português.  

48  Sinal usado para referir-se a MÃE e BISCOITO, comumente usado pela comunidade 

surda no RS.  http://www.acessobrasil.org.br/libras/ - Acesso em 18 nov.2012. 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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papel do pesquisador diante de tantas manifestações linguísticas que as línguas 

reservam.  Se os casos de homonímia, que são considerados “mais simples” geram 

dúvidas e controvérsias, veremos na sequência o que resguarda os casos de 

polissemia. 

 

 

4.3 .  A POLISSEMIA VERSUS CAMPO SEMÂNTICO EM LIBRAS 

 

 

Dentre os dois tipos de ambiguidade lexical considerados pela literatura a 

polissemia é sem dúvida um fenômeno de maior complexidade quando comparado a 

homonímia. Em se tratando de Libras, as pesquisas sobre esse assunto são muito 

embrionárias. Consideramos neste trabalho a polissemia sob a possibilidade de um 

único item lexical em Libras ter dois ou mais sentidos relacionados entre si, 

conforme estudos dos pesquisadores (BIDARRA, 2004, p. 26; SILVA, 2006 p.10; 

CANÇADO, 2012, p.72). Uma das primeiras referências sobre o assunto na Libras 

encontra-se no livro “uma introdução aos estudos linguísticos da Libras” 

desenvolvidos por Strobel e Fernandes (1998, p. 35). Sobre polissemia as autoras 

dizem haver sinais que denotam vários significados, apesar de apresentarem uma 

única forma em Libras, os sinais citados pelas autoras significam: (i) 

OCUPADO/PROIBIDO/NÃO PODER; (ii) CADEIRA/SENTAR e (iii) 

AÇUCAR/DOCE/GUARDANAPO.  

Outros pesquisadores da área se fundamentam nas diferentes discussões e 

correntes teóricas trazidas por estudiosos ao longo do tempo, mais com a finalidade 

de indicar que o fenômeno ocorre, sem a preocupação ou objetivo de descrevê-lo.  

As autoras Souza (1998, p. 40, 42) e Rosa (2008, p. 49,50) compartilham dos 

princípios de Bakhtin acerca do signo linguístico, afirmam que para esse teórico a 

palavra “está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou 

vivencial”, Bakhtin (2004, p. 95 apud SOUZA, 1998, p. 38). Sob essa perspectiva, 

Souza (1998, p. 40) considera que devido ao caráter dinâmico da língua “é 

impossível tomar a significação como um elemento à parte do signo, independente 

da situação particular e do trabalho de cada personagem que tece o discurso”, 

nesse sentido a autora faz referência ao signo SINAL (...) “Apenas o sinal, e não o 
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signo linguístico é estável e sempre idêntico a si mesmo” com a finalidade de afirmar 

que “o locutor lida com o signo em sua natureza móvel e flexível”.  

Ela faz uso da palavra SINAL para afirmar que esta é tão polissêmica como 

qualquer outra. Para ela, o que torna a palavra “signo e não sinal é sua mobilidade, 

sua flexibilidade: a polissemia”, Souza (1998, 4, 42). O fato de a autora fazer 

referência a palavra SINAL retomando a SIGNO (no âmbito da linguística) é devido a 

palavra usada para SINAL (em Libras é uma forma convencional de pedir o nome 

das “coisas” e pessoas) também admitir outros significados como SIGNO, SOBRE 

(assunto), SINAL49, portanto é um tipo de palavra, certamente, polissêmico. Sob o 

mesmo ponto de vista, para ilustrar a polissemia em Libras, Rosa (2008, p. 50) se 

vale dos pares de sinais: SÁBADO/LARANJA, para ela, o significado de um ou outro 

dependerá do contexto para que se possa distinguir o seu significado na frase. 

Como já indicado no início deste capítulo, para efeito nesta pesquisa consideramos 

estes pares de sinais como parte integrante de outro conjunto, o qual será mais 

detalhado na seção seguinte. 

A pesquisadora surda, Avelar (2010, p. 56) aborda e descreve a polissemia 

do sinal CULTURA, mais especificamente, usados em uma das disciplinas do curso 

de graduação de Letras Libras. Nas análises dos dados, segundo a autora, sua 

pesquisa “encontrou aproximadamente 204 ocorrências do conceito da palavra 

“cultura” nos textos em português50”. Em suas análises são considerados 20 

exemplos, que de acordo com a autora apresentam significados distintos: 

 

Do número total de ocorrências (20 ocorrências), observamos que o 
significado de “conjunto de saberes” (13 usos) é mais frequente do 
que o de identidade, por isso está registrado 20/13, que quer dizer 13 
usos do significado “conjunto de saberes” entre 20 ocorrências nos 
exemplos coletados. Percebemos também que o termo foi utilizado 
como “identidades” em 7 usos dentre as 20 ocorrências (20/07). 
(AVELAR, 2010, p. 62). 
 

                                                 
49

 Determinados signos compostos de características físicas ou psicológicas usados para referir-se a 
determinadas pessoas que convivem na comunidade surda, espécie de batismo. Ver exemplo citado 
na sentença (06) deste capítulo. 
50

 De acordo com a autora, os textos foram usados na disciplina Fundamentos da Educação dos 
Surdos. In: http://www.libras.ufsc.br/hiperlab/avalibras/moodle/course/view.php?id=92  - Avelar (2010, 
p. 60). 

http://www.libras.ufsc.br/hiperlab/avalibras/moodle/course/view.php?id=92
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Em sua pesquisa, Avelar (2010, p. 70, 56) além de chamar a atenção para a 

necessidade de padronização linguística de sinais51, ela expõe a sua preocupação 

“com a qualidade da tradução, ou seja, em que medida a tradução do termo “cultura” 

em LS “corresponde” ao significado desejado em língua portuguesa”. 

Compartilhamos dessa mesma preocupação, quando a palavra em questão admite 

tantas significações. No quadro 12 abaixo apresentamos os registros e as acepções 

do sinal CULTURA encontrados nos dois principais dicionários bilíngues de 

Libras/Língua Portuguesa, os quais são usados pela comunidade surda e por 

tradutores e intérpretes em diferentes contextos: 

 

REPRESENTAÇÃO DO SINAL “CULTURA” ACEPÇÕES E EXEMPLOS 

Dicionário da Língua Brasileira de Sinais. Versão 2.1 – web 2008 
http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

1 

Conjunto dos hábitos, ideias ou criações do homem, 
herdado do grupo ou da sociedade em que nasceu ou 
adquirido no contato com outros grupos. 
 
EX. JAPÃO BRASIL CULTURA DIFERENTE+. 

 2 

O processo ou estado de desenvolvimento social de 
nação, resultante do aprimoramento de seus valores, 
instituições, civilização e progresso. 
 
EX. EL@ ESTUDARmuito, TER CULTURA. 

 
Novo Deit-Libras. Capovilla, et.al., (2012, p. 874, 875) 

 

CULTO  - Que tem cultura. 
 
EX. Aquele professor é muito culto. 

 

 

 

CULTURA - Aplicação do espírito a uma coisa; estudo. 
Desenvolvimento que, por cuidados assíduos, se dá às 
faculdades naturais. Desenvolvimento intelectual.  
Adiantamento, civilização. Sistema de ideias, 
conhecimento, técnicas e artefatos, de padrões de 
comportamento e atitudes que caracteriza determinada 
sociedade. 
EX. O especialista demonstrou sua cultura por meio do 
debate. 

                                                 
51

 Neste a autora refere-se ao Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVEA do curso de graduação 
Letras Libras. (AVELAR, 2010, p. 70). 

 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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CULTURA - De um povo. 
Sistema de ideias, conhecimentos, técnicas e artefatos, 
de padrões de comportamento e atitudes que caracteriza 
determinada sociedade. 
EX. A cultura indígena deve ser preservada. 

 
 

CULTURA  - Desenvolver a mente. 
Aplicação do espírito a uma coisa; estudo. 
Desenvolvimento que, por cuidados assíduos, se dá às 
faculdades naturais. Desenvolvimento intelectual.   
EX. O interesse em aprender coisas novas aumenta 
nossa cultura. 

Quadro 12: Polissemia do sinal CULTURA e suas acepções na Libras. 

 

Com efeito, os registros dos significados dicionarizados da palavra CULTURA 

em um estado descontextualizado, parece não revelar a dimensão do sentido que 

pode se depreender dela dentro de um contexto linguístico.  Essa falta de percepção 

da dimensão do sentido que uma palavra alcança, pode não ser tão contundente em 

contextos linguísticos entre os usuários da língua, mas se torna um problema, 

principalmente, quando está em jogo o processo que envolve a tradução e a 

interpretação de uma língua para outra. No entanto, não entraremos aqui no mérito 

dessa discussão, visto que este não é objeto de nossa pesquisa. 

Por sua vez, com base nos critérios inicialmente estabelecidos, os traços 

semânticos são determinantes para admitir que uma palavra seja polissêmica ou 

homônima. Entende-se por traço semântico “um conjunto de elementos de 

significação comuns e distintivo de uma palavra” (GENOUVRIER E PEYTARD, 

1974, p. 318, 319; BIDERMAN, 2001, p. 193; AZEREDO, 2010, p. 408). Portanto, o 

campo semântico está intimamente ligado à polissemia, devido os diferentes 

sentidos que uma palavra pode ter, mediante o contexto em que surge. Deste modo, 

os vários sentidos que uma palavra possui constituem o seu campo semântico, 

neste é considerado toda a área de significação de uma palavra ou de um grupo de 

palavras, as quais são ligadas por semas, retomando um exemplo, o significante em 

Libras que significa DOCE, AÇÚCAR e SOBREMESA têm traços semânticos 

mínimos comuns: sabor adocicado, alimento, comestível, e se diferenciam na 

textura, tamanho, preparo.  Os traços semânticos estão presentes em muitos 

vocábulos da Libras, em alguns contextos muitos deles não são notados pelos seus 

usuários, isso acaba se tornando um problema, principalmente, pelo fato de haver 

um compartilhar de duas línguas em um mesmo espaço geográfico, isto é, Libras e 
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língua Portuguesa, embora distintas, constantemente os usuários estão em contato 

com uma ou outra. Desse modo, quanto mais o usuário conhecer os significados e 

os sentidos que cada sinal guarda em suas relações, com efeito terá melhor 

desempenho linguístico. 

 

 

4.4  ANÁLISE DA POLISSEMIA EM CONTEXTO NA LIBRAS 

 

 

A referência ao uso do contexto vem sendo um argumento muito usado 

quando se trata de um único sinal significar outros sinais em Libras. É muito comum, 

por exemplo, em cursos de Libras para pessoas ouvintes questionamentos em 

situações do tipo: “como é mesmo o sinal de estava”? O professor faz o sinal de 

VIVER. Imediatamente o estudante questiona “mas esse não é o sinal de casa”? 

Geralmente a explicação seguida de um SIM, afirma que depende do contexto, ou 

seja, em um contexto o sinal pode ser ESTAR-PRESENTE, em outro VIVER e em 

um terceiro pode ser VIDA ou ainda ESTAR-VIVO (não está morto).  Nesse sentido, 

é importante que se perceba qual é o efeito de sentido que a palavra polissêmica 

produz de acordo com o contexto em que ela está inserida.  

Felipe, (2007, p. 146), considera, assim como as línguas orais, na Libras 

“também há um processo de formação de palavras denominado derivação zero, ou 

seja: há muitos sinais que são invariáveis e somente no contexto pode-se perceber 

se estão sendo utilizados com a função de verbo ou de nome”, para ilustrar a autora 

exemplifica com os respectivos sinais: 

 

               
VIDA/VIVER    AVIÃO/ ir-de- avião   FERRO/passar-com-ferro   PORTA/abrir-porta 
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             BICICLETA/andar-de-bicicleta                              BRINCADEIRA/brincar 
 
Figuras 25: Ilustração dos sinais da Libras, (FELIPE, 2001): VIDA/VIVER; AVIÃO/ ir-
de- avião; FERRO/passar-com-ferro; PORTA/abrir-porta;  BICICLETA/andar-de-
bicicleta;  BRINCADEIRA/brincar. Extraídas do livro “Libras em Contexto” Curso 
Básico livro do estudante. MEC. Felipe, (2007, 146). 
 

Dado os exemplos, pelo menos um deles nos chama a atenção, isto é, sinal 

relativo à VIDA/VIVER, que também admite o significado de ESTAR-PRESENTE e 

VIVO, os demais embora possam admitir mais de um significado, podemos dizer que 

eles se relacionam por campo lexical a partir de uma radical comum, para alguns 

dos casos acima o radical está nos parâmetros Configuração da Mão e Locação, 

visto que, a partir do Movimento forma novas palavras. Sobre campos lexicais 

retomaremos mais adiante. Quanto aos sinais citados, nem sempre dependerão do 

contexto para serem esclarecidos. Supondo que diante de uma pesquisa sobre 

concessão de benefício, uma pessoa surda seja entrevistada, neste caso o 

entrevistador, que sabe Libras, deverá preencher algumas questões, as quais estão 

ilustradas abaixo: 

(i) FILH@ SU@   52CASA?  

(ii) SU@ PAI  MÃE     ? 

(iii) VOCÊ  BO@? SAÚDE BO@? IMPORTANTE CUIRAR  BO@. 

                                                 
52

 Fonte: figuras extraídas do livro “Libras em Contexto” Curso Básico livro do estudante. MEC. Felipe, 
(2007, 146). 
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(iv) VOCÊ PODER EXPLICAR-MIM COISAS  SU@ PEQUEN@ ATÉ 

AGORA? 

(v) DIA QUAL VOCÊ  CASA?  

 

Em uma conversa informal, talvez não haja dúvidas do sentido que cada uma 

dessas palavras representa: (i) Seu(a) filho(a), mas está em casa? (ii) Seus pais 

vivem, ou estão vivos? (iii) Você está vivendo bem? Sua saúde está boa? É 

importante se cuidar para viver bem. (iv) Você poderia me falar algo sobre sua vida 

desde a infância até hoje? (v) Qual é o dia que você está em casa?    

Portanto, em situações que o sujeito é o produtor de respostas às quais 

podem ser determinantes para sua condição (ações judiciais, informações 

bancárias, concessão de benefícios e outros), o entendimento pode ser 

comprometido e se equivocar nas suas respostas. São várias as formas que o sinal 

em questão pode aparecer. Vale ressaltar que não se pode distrair quanto a 

arbitrariedade que o léxico da Libras apresenta. O fato de a Libras ser icônica, 

explorar o espaço enunciador para marcar os referentes pronominais, realizar 

retomadas anafóricas, ter a capacidade de simular pela expressão facil e corporal 

situações variadas dentre outros, já comentados no primeiro capítulo, leva muitos a 

pensar que a polissemia pode ser resolvida, com efeito, porém, isso pode ser um 

equívoco.  

Buscamos em Ullmann (1964, p. 331) a procedência para a ocorrência deste 

fenômeno. Para ele há cinco maneiras que podem surgir, destas, quatro nativas e 

uma por influência de uma língua estrangeira, são elas: 

 

(i) Mudanças de aplicação: ocorre quando um dado item lexical 
adquire um maior número de sentidos, isso devido ao deslocamento 
de emprego que ele envolve num determinado período de uso. A 
maioria destes sentidos surgiu graças a aplicação, embora outro 
fator, o uso figurado, possa também ter desempenhado o seu papel. 
Assim, as ramificações do significado de uma palavra podem ocorrer 
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dependendo do uso combinado com a outra palavra que a 
acompanha. De acordo com Ullmann (1964, p. 331) “são 
particularmente observáveis no uso dos adjetivos, uma vez que eles 
têm a possibilidade de variar o seu significado de acordo com o 
substantivo que qualificam”. 
(ii)  Especialização num meio social: quando as palavras adquirem 

significados diversos e específicos dependendo do seu campo de 
ação e atuação. O autor cita Bréal que diz: “Em todas as situações, 
em todos os ofícios ou profissões, escreve ele, há uma certa ideia 
que está tão presente na mente de cada um, tão claramente 
implicada, que parece desnecessário declará-la quando se fala.” 
(Ullmann, 1964, p. 334); 
(iii) Linguagem figurada: quando “uma palavra pode adquirir um ou 
mais sentidos figurados sem que haja a perda do seu significado 
original; os significados convivem lado a lado e não se confundem”. 
O autor afirma que “esta possibilidade de transposição metafórica é 
fundamental para a atividade da língua” (p. 338). Para ele, esta 
“tensão acumulada” das palavras é a origem fecunda da 
ambiguidade, mas é também a origem dessa predicação analógica, 
causa única do poder simbólico da linguagem. (Ullmann, 1964, p. 
338); 
(iv) Homônimos reinterpretados: ou seja, “quando duas palavras têm 

som idêntico e a diferença de significado não é muito grande, temos 
uma certa tendência a considerá-las como uma única palavra com 
dois sentidos”.(Ullmann, 1964:340). Segundo o autor, essas duas 
palavras seriam homônimas, já que suas origens seriam diferentes, 
mas os falantes desconheceriam tal fato e seriam capazes de 
estabelecer relações de significado entre elas. O autor cita Bloonfield 
que diz “o grau de proximidade dos significados não está sujeito a 
uma mediação precisa”. Portanto, casos como esses são raros e 
imprecisos; 
(v) Influência estrangeira: em que há a mudança de sentido de uma 
palavra já existente num sistema linguístico por “importação de 
significado” de uma palavra estrangeira. Tende-se a condição dos 
dois significados: o novo e o antigo, dando origem à polissemia. 
Segundo Ullmann (1964), “o empréstimo semântico, apesar de muito 
comum em certas situações, não é um processo normal na 
linguagem quotidiana” (p.346). (ULLMANN, 1964, p. 331, 343).  

 

A partir do postulado de Ullmann (1964), buscamos verificar em Libras se os 

sinais polissêmicos apresentam a mesma procedência que as línguas orais. Das 

cinco fontes apresentadas identificamos quatro. Destas foram possíveis estabelecer 

relações a partir de exemplos em Libras. De acordo com as observações, 

mapeamos um quadro com três colunas, a primeira com as cinco fontes sugeridas 

por Ullmann (1964), a segunda o respectivo item polissêmico em Libras e suas 

significações e por último as características específicas de cada fonte. Desse modo, 

segue a representação no quadro 13: 
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LABORATÓRIO 

Fontes de polissemia 
(ULLMANN, 1664, 

331, 343) 

Item polissêmico da Libras Características conforme a 
distribuição de Ullmann 

(1964) 

1. 

 

 

 

MUDANÇA DE 

APLICAÇÃO  

 

 

 

 Nos adjetivos varia o 
significado de acordo com o 
substantivo que qualificam;  

 Adjetivo X adquire os 
significados s1, s2, s3 quando 
acompanhado por um 
substantivo.  

Ex.: 
COMER-MAÇÃ SAUDÁVEL 
CORPO PRECISAR FORÇA. 
 
OPERAR-RIM CONSEGUIR 
POR CAUSA CORAÇÃO 
SADIO. 

2. 

 

 

 

ESPECIALIZAÇÃO 

NUM MEIO SOCIAL 

 

 

 

 
 
http://www.acessobrasil.org.br/libr
as/  
 

 

 A palavra pode adquirir um 
certo número de sentidos 
especializados, dos quais 
um só será aplicável em 
determinado meio. 

EX.: 
No meio farmacêutico o sinal 
estará relacionado com 
produtos químicos e 
laboratório; 
No meio acadêmico o 
estudante o identificará como 
disciplina, laboratório ou 
elementos químicos 
dependendo do ambiente ou 
solicitação de atividades. 

3. 

 

 

LINGUAGEM 

FIGURADA 
 

 

 

http://www.acessobrasil.org.br/libr
as/  

 Uma palavra pode adquirir 
um ou mais sentidos 
figurados sem que haja a 
perda do seu significado 
original; os significados 
convivem lado a lado e não 
se confundem. 
EX.: 

NÃO SABE ESTACIONAR 
EL@ BARBEIR@. 
 
EL@ SAFAD@ ESCONDER 
CHOCOLATE. 

4.  

 

 

HOMÔNIMOS 

Não encontramos um exemplo 
preciso para esse tipo de fonte 
polissêmica. Talvez seja o 
caso da seguinte palavra: 

 As palavras têm som 
idêntico e pouca diferença 
no significado; 

 “Historicamente são casos de 
homonímia (termos de origem 
distintas), mas o locutor 

QUÍMICA 

SAÚDE 
S. 

SAUDÁVEL 
Adj. 
 

SADIO 
Adj. 

QUÍMICA 
disciplina 

SAFADO BARBEIRO 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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REINTERPRETADO

S 

 

 

 

moderno, desconhecedor da 
etimologia, estabelecerá 
relação entre eles sobre 
bases puramente 
psicológicas”. (p. 340).  

5. 

INFLUÊNCIA 

ESTRANGEIRA 

 
Não encontramos exemplos 
que pudessem representar e 

registrar caso como esse.  

 Uma língua pode influir 
noutra pela mudança de 
significado de uma palavra 
já existente; 

 O sentido importado abolirá 
completamente o antigo. 

 Se configura como 
“empréstimo semântico”, 
muitos deles têm vasta 
circulação nacional. 

Quadro 13: Fontes de polissemia em Libras com base no levantamento de Ullmann 
(1964). 

 

Entre as cinco fontes de polissemia apresentada, Ullmann (1964, p. 346) 

afirma que as três primeiras são as de mais destaque, enquanto a reinterpretação de 

homônimo é muito rara e a última não é um processo normal na linguagem 

cotidiana, embora empréstimo semântico possa ser comum em certas situações. As 

observações de Ullmann vale também para Libras, apesar de somente os dois 

primeiros serem mais recorrentes. Há outros pontos de vista em relação a fonte de 

homonímia. Rehfeldt (1980, p. 77) diz que a arbitrariedade linguística é uma das 

causas da polissemia, a autora considera o reaproveitamento de uma mesma 

unidade linguística como “deficiência desse sistema linguístico”.  

 Ao verificar a segunda fonte em Libras “especialização num meio social”, 

percebemos que não se configura de forma tão clara como nas línguas orais. Um 

dos fatores que contribui para isso é a falta de profissionais surdos nas diferentes 

áreas do conhecimento, outro fator mais relevante ocorre durante os processos de 

tradução envolvendo a LP e a Libras. Por exemplo, em um contexto de sala de aula 

no qual o professor de química informa uma alteração no horário, nesse contexto o 

tradutor repassa a informação da seguinte maneira:  

LEGAL 
(lei) 
 
 

HIGIENE 
(limpo) 



130 

 

(a) PROFESSOR AVISAR AMANHÃ 4ª AULA  53
.  

 

Diante da informação recebida, qual será a interpretação realizada pelo 

estudante? As possíveis interpretações para o caso seria: (1) amanhã a 4ª aula será 

de química ou (2) amanhã a 4ª aula será no laboratório. Assim estamos diante de 

um contexto que a polissemia do sinal não deixa a informação clara. Situações com 

esse tipo de polissemia é bastante recorrente no meio acadêmico dos surdos.   

Os sinais polissêmicos do tipo “mudança de aplicação” podem provocar ainda 

mais contradições. Retomando o exemplo citado SAÚDE/ SAUDÁVEL/SADIO, 

Supõe-se que durante um evento o tema relacionado seja à saúde e cuidados com 

os alimentos. Esse tipo de tema pode ser um impasse para o interlocutor no que se 

refere ao entendimento claro sobre o assunto. Conforme apresentado no quadro 13 

acima, o sinal usado para significar SAÚDE/SADIO/SAUDÁVEL são os mesmos. 

Portanto, a apresentação dessa palavra tende a acionar o conceito de não estar 

doente, no entanto, tanto em LP quanto em Libras é possível dizer que uma pessoa 

mesmo estando doente está com aparência saudável sem gerar ambiguidade, mas 

em Libras a ambiguidade é bastante evidente. Um exemplo hipotético desse tipo de 

ambiguidade gerada pela polissemia é apresentado na sentença (09) abaixo. 

 

(09) COMER ALIMENTOS SAÚDE S-A-U-D-A-V-E-L54 AJUDAR-ME55 CUIDAR-
ME SAÚDE. 

 

 
Ingerir alimentos saudáveis contribui na preservação da saúde. 
Fonte: figuras extraídas do Novo Deit-Libras. Capovilla, et.al., (2012). 

                                                 
53

 Sinal da Libras usado para significar QUÍMICA, QUÍMICA (disciplina) e LABORATÓRIO. 
http://www.acessobrasil.org.br/libras/    
54

 Por convenção a datilologia (alfabeto manual): usada para expressar nomes de pessoas, lugares e 
outras palavras que não possuem sinal, é representada pelas palavras separadas por hífen. Ex.: M-A-
R-I-A, S-A-U-D-Á-V-E-L. 
55

 Os verbos: são apresentados no infinitivo. Todas as concordâncias e conjugações são feitas no 
espaço. Ex.: EU TER BOA SAÚDE. Os verbos AJUDAR-ME, CUIDAR-ME além de outros, são tipos 
de verbos de concordância, ou seja, concordam com o sujeito sendo flexionado e direcionado.  

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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Neste caso, não apenas SAÚDE/SADIO/SAUDÁVEL é polissêmico como 

também o sinal para COMER/COMIDA são os mesmos. O enunciador, para 

diferenciar o verbo COMER do substantivo COMIDA, é preciso lançar mão de 

recursos extralinguísticos, como por exemplo, acrescentar ao sinal 

COMER/COMIDA outros sinais referentes a frutas, as quais não estão presentes no 

contexto. Em relação às palavras SAÚDE/SADIO/SAUDÁVEL, uma estratégia 

bastante comum é utilizar o sinal e a soletração datilológica da palavra polissêmica 

em questão, ou seja, em casos como esse em que SAÚDE e SAUDÁVEL aparecem 

lado a lado, realiza-se o sinal de SAÚDE e soletra-se S-A-U-D-Á-V-E-L a fim de 

desconstruir o que é acionado primeiro no léxico mental do interlocutor, despertando 

nele a atenção para o conceito de saudável. Conforme Quadros (2004, p. 88), 

palavras do português podem ser emprestadas à língua de sinais brasileira, via 

soletração manual.  

Nas sentenças (10) e (11) a seguir também podem ocorrer distorções quanto 

ao sentido da palavra. Em (09) COMIDA refere-se a uma refeição (no Brasil comer 

comida quer dizer arroz, feijão, carne, saladas), então para que o sentido de 

COMIDA seja preservado fazem-se necessárias inferências relativas ao tipo da 

comida em questão. 

 

(10) TODO-DIA EL@ ACADEMIA POR ISSO SAUDÁVEL. 

(11) CRIANÇA TODO DIA COMER COMIDA SAÚDE BOM. 

A extensão desse fato sustenta a análise de muitos outros fenômenos 

polissêmicos na Libras. Até esse momento da discussão, supomos a existência de 

um critério que, de fato, respondesse pela explicação deste fenômeno e em razão 

dos critérios estabelecidos ainda há muitos fatores a serem resolvidos, que 

certamente não esgotaremos aqui. O quadro 14 que segue, fornece alguns outros 

exemplos de sinais ambíguos, a maioria polissêmicos, com características bastante 

peculiares, que quando em contexto, possivelmente, necessitam de estar ladeados 

de recursos extralinguísticos para que possam exprimir o seu significado.  
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ITEM AMBÍGUO SIGNIFICADOS NOS 
DICIONARIZADOS DA 

LIBRAS (LIRA e SOUZA. 
INES, 2.0, 2008)  

TIPIFICAÇÃO 
DA 

AMBIGUIDADE 

 

Fig. 1 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/  

BANCO (Estabelecimento 
onde se guarda dinheiro e 
presta serviços de ordem 
financeira) 
JUIZ (Magistrado da justiça 
que tem autoridade e poder 
para julgar e sentenciar; 
árbitro, julgador.); 
TRIBUNAL (Espaço onde 
são discutidas e julgadas as 
questões judiciais; lugar onde 
uma pessoa é julgada). 

 

}HOMONÍMIA 

(banco e Juiz; 
Banco,Tribunal) 
 

}POLISSEMIA 

(Juiz e  Tribunal). 

 

Fig. 2:  
http://www.acessobrasil.org.br/libras/  

JUSTIÇA (Faculdade de 
garantir a cada um o que por 
direito lhe pertence, o que é 
seu; conformidade com o 
direito.) 
JULGAMENTO (Situação em 
que alguém é julgado pelo 
juiz, para que seja proferida 
sua sentença de condenação 
ou absolvição). 
JULGAR (Formar juízo ou 
opinião acerca de alguém ou 
de alguma situação; avaliar, 
decidir como juiz ou árbitro). 

 

 

 

POLISSEMIA 

 
Fig. 3 
http://www.acessobrasil.org.br/libras/  

 
MATAR1 (Tirar a vida de 
alguém; assassinar). 
 
FACADA (Agressão com a 
faca; corte à faca.). 
 
 

 

 

CLASSIFICADO

R POLISSÊMICO 

 
Fig. 4 
http://www.acessobrasil.org.br/libras/  

 
MATAR2 (Tirar a vida de 
alguém; assassinar). 
 
ATIRAR (Dar tiros; fazer 
funcionar uma arma de fogo). 
 

 

CLASSIFICADO

R POLISSÊMICO 

 
Fig. 5 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/  

 
 
ASSASSINAR (Matar uma 

ou mais pessoas). 
 
 
 

 

POLISSEMIA  

    

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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Fig. 6 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/  

 
MORRER (Falecer; perder a 
vida). 
 
 
MORTE (Término da 
existência; fim da vida animal 
ou vegetal). 

 

 

POLISSEMIA 

Quadro 14: Registro de palavras ambíguas em Libras. 

 

Estes mesmos sinais são registrados no dicionário bilíngue (Novo Deit-Libras 

(2012)) com entradas lexicais semelhantes ao dicionário de Libras on line (2008), 

assim como ilustrado nas figuras abaixo extraídas do material pesquisado: 

 

                                         
ASSASSINAR1              ASSASSINAR2                     MATAR 1                   MATAR2 

Figuras adaptadas: extraídas do Novo Deit-Libras (2012, p. 429, 1.662).  
 

Diante do exposto, a questão é saber que recursos ou estratégias o usuário 

nativo ou não nativo de Libras precisa servir-se para determinar, em contexto, que 

apesar de o signo ser o mesmo, os conceitos e sentidos envolvidos são bem 

distintos. Na verdade, esse é um problema que tanto pode surgir em conversação 

aberta, da qual tomem parte apenas surdos ou não surdos, ou ainda quando da 

tradução de um texto escrito em português para Libras.   

Seria possível dizer que o uso de marcação de referentes no espaço de 

enunciação, ou de dêixis, anáforas e classificadores, recursos já mencionados por 

Ferreira Brito (1985), resolveria o problema.  Até onde pudemos perceber, a 

resposta é não. As circunstâncias destes signos obrigam aqui conduzir essa 

discussão por outro caminho. Com o intuito de validar essa discussão, vamos relatar 

brevemente uma conversa, espontânea, com um grupo de quatro surdos, todos 

adultos e fluentes em Libras. Durante a conversa surgiu o caso sobre o assassinato 

de Eliza Samúdio, nesse contexto, surpreendentemente, apareceram 

espontaneamente as palavras do quadro 14 acima, mas o curioso foi que muitas 

delas ou eram acompanhadas de soletração, ou o sinal seguido de movimentos 

labiais sugerindo a letra inicial da palavra em questão, além de inferências no 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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espaço enunciativo, até os casos de polissemia foram de alguma maneira 

“resolvidos”. A partir desse contexto, com o consentimento do grupo, após inteirá-los 

desta pesquisa, organizamos rapidamente algumas sentenças glosadas em Libras 

sobre o assunto, procuramos mostrar as mesmas que surgiram no decorrer da 

conversa, e tão logo começaram a reproduzi-las em Libras, estas sentenças 

referente à (12), (13), (14), (15) e (16) seguem citadas em forma de glosas em 

Libras:  

 

(12) JUIZ1 CONDENAR2 ELE3 PORQUE4 ASSASSINAR5 NAMORADA6. 

1 2 3 4 5 

6.  
O juiz o condenou por ter assassinado a namorada. 

 

(13) ONTEM1 ACONTECER2 JULGAMENTO3 ASSASSINATO4 E-L-I-S-A S-A-M-U-
D-I-O5 JUIZ6 MANDAR7 GOLEIRO8 PRESO9. 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9.  
Ontem foi o julgamento do assassinato de Elisa Samúdio, o juiz determinou a prisão 
do goleiro. 
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(14) TESTEMUNHA1 VER2 PESSOA3 MATAR4 MULHER5. 

 1 2 3 4 5 

Uma testemunha presenciou o assassinato da mulher. 
 

(15) EL@S-21 ENCONTRAR2 MULHER3 MORTA4 PORÉM5 NÃO-SABER6 
ACONTECER7. 

1 2 3 4 5 6 

7.   
Os dois encontraram o corpo da mulher, mas não se sabe o que aconteceu.  

 

(16) JUSTIÇA1 AQUI2 BRASIL3 DEMORA-MUITO4 GOLEIRO5 APROVEITAR6 
JULGAR7 MUDA-MUDA-MUDA8 ELE9 FOLGA10. 

1 2 3 4 5  

6 7 8 9 10. 

A justiça brasileira é muito lenta, as prorrogações favorecem o goleiro. 

 

Conforme os sinais distribuídos no quadro 14, bastaria pegar cada uma 

destas palavras da sentença e substituir pelos seus respectivos sinais, mas o 

processo não se configura desta maneira. Para o sinal referente a JUIZ os surdos 

em questão, utilizaram o mesmo que significa JUSTIÇA, JULGAMENTO e JULGAR, 

e para os referentes a ASSASSINAR utilizaram o sinal que se assemelha ao 
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“golpear com faca” (ver fig. 3 do quadro ). Tudo leva a crer que, nesse processo, 

para uma compreensão dos sentidos dessas palavras, antes de tudo, os sujeitos 

envolvidos precisariam ter minimamente um conhecimento prévio dos conceitos 

abrigados em cada uma dessas palavras; ou seja, ele precisaria conhecer o 

contexto, bem como os papeis desempenhados pelos referentes. O interlocutor 

precisaria saber, por exemplo, que JULGAMENTO é um processo; que JUIZ é uma 

entidade e que JULGAR é uma ação. Mas mesmo que isso aconteça, a 

ambiguidade lexical ainda permanece.  

Na tentativa de encontrar soluções alternativas, muitas ideias e dúvidas 

ocorreram neste grupo. Em (12) o primeiro impasse foi em encontrar um equivalente 

para CONDENAR e para ASSASSINAR dado que não se saber a forma que Eliza foi 

assassinada, portanto o sinal usado como golpe de faca pode levar a uma 

interpretação incoerente, algo que não é verdadeiro. Em (13) o problema é ainda 

maior, a curta sentença apresenta três casos de polissemia JULGAMENTO, 

ASSASSINATO, JUIZ, o mesmo ocorre em (16) com as palavras JUSTIÇA e 

JULGAR. Supondo que a estratégia para resolver o impasse fosse pela associação 

do sinal de JUSTIÇA com o sinal de JUIZ posposto (ver fig. 1 e 2) e vice versa para 

se chegar ao conceito de JULGAMENTO, o uso desse expediente acarretaria um 

novo problema. Isso porque em Libras o signo usado para JUIZ é também ambíguo, 

podendo ser usado tanto para se referir a BANCO quanto a TRIBUNAL. Em tais 

circunstâncias, o impasse permanece. Ao transferir as glosas da sentença para 

Libras, o grupo realizou as seguintes escolhas lexicais: 

 

 Na sentença (12) para as palavras JUIZ e ASSASSINAR o grupo optou 

pelo clássico sinal JUIZ/JULGAR/JULGAMENTO o que neste contexto mantém a 

ambiguidade, tendo em vista que houve dificuldades para encontrar um sinal 

equivalente para CONDENAR, também nos dicionários pesquisados essa palavra 

não foi encontrada, portanto a escolha do grupo foi um sinal que remete à decisão 

ou algo radical, categórico, isso faz com que a ambiguidade em juiz seja mantida, 

pois tanto o juiz quanto a justiça pode ter sido radical. Já a alternativa para 

ASSASSINAR foi bastante curiosa, embora o sinal seja usado por muitos, ou seja, o 

sinal se assemelha a alguém puxando o pescoço ou cometendo uma agressão, este 

seria a intenção, no entanto, ainda assim esse sinal pode evocar no interlocutor 

alguma ação realizada com a vítima que pode não ser exatamente um assassinato. 
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Contudo, o que se percebe ainda é que se houvesse alguma indicação pronominal 

no espaço enunciativo antecedendo a juiz, essa palavra poderia ser menos 

duvidosa, mas não totalmente esclarecida.  

 

                            

Signo para JUIZ        Signo para CONDENADO       Signo para ASSASSINAR 

 

 Em (13) a escolha referente à JULGAMNETO permanece o mesmo usado 

para juiz, porém neste caso as palavras que antecedem a palavra julgamento 

ONTEM ACONTECER indica que estaria falando de uma ação e não de uma 

pessoa, mas na sequência surge novamente ASSASSINATO, verifica-se então que 

o sinal escolhido para significar ASSASSINATO na sentença (12), por meio da 

marcação de um referente não presente, com uma mão base é realizado uma 

configuração que sugere alguém segurando o outro pelo pescoço ao mesmo tempo, 

a outra mão assume a marcação pronominal por dêitico apontando para a suposta 

vítima e em seguida é soletrado o seu nome.   Na sequência os sinas 

JUIZ/JULGAR/JULGAMENTO e MANDAR concluindo com GOLEIRO PRESO. 

Desse modo, o estímulo MANDAR logo após JUIZ/JULGAR/JULGAMENTO pode 

sugerir ao interlocutor que então se trata mais do juiz do que do julgamento.  

 

 

Signo usado para ASSASSINATO. 

 

 As sentenças (14) e (15) refere-se à palavra que significa 

MATAR/MORRER/ASSASSINAR , entre MATAR MULHER  e MULHER MORTA há 

uma diferença de significado que deveria ser considerada. Porém, o sinal escolhido 

pelo grupo foi o mesmo para as duas situações, isso por que não havia a 
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especificação do instrumento usado para tal ação. Para o grupo essa forma de 

representação não geraria nenhum problema, pois a sequência PESSOA MATAR 

MULHER, não deixaria dúvidas que alguém matou uma mulher, o mesmo ocorre 

com (15).  

 Em (16) para representar as palavras JUSTIÇA e JULGAR os sinais 

também foram os mesmos das demais sentenças. Contudo, neste contexto é 

evidente a tentativa de esclarecer a diferença entre as duas palavras por meio da 

mudança labial indicando a pronúncia | JU |, expressão facial mais séria com as 

sobrancelhas abaixadas concomitantes a realização do sinal, esta corresponde à 

palavra JUSTIÇA e para JULGAR a expressão facial parece topicalizar a palavra 

pela sobrancelha erguida associada a uma leve expressão facial de “deboche” ou 

indignação que é seguida de uma sequência com repetição do sinal MUDAR. 

Portanto, assim como observado por Emmorey (2002, p. 130) em ASL sobre o apoio 

labial das palavras do inglês para sugerir o respectivo sinal, também é verificado em 

Libras como uma tentativa de ‘desambiguação’ da palavra.  

  

                                 

Signo para JUSTIÇA                         Signo para JULGAR 

 

Nos dicionários consultados (LIRA e SOUZA, INES, 2.0, 2008 e Novo Deit-

Libras, 2012), para verificar as palavras ASSASSINAR (12) e (13) e 

MATAR/MORTO/MORTE/MORRER (14) e (15) o que ocorre é que embora essa 

seja a indicação e como uso é mais possível, o fato é que os conceitos 

estabelecidos por uma e outra palavra são bastante distintos entre si, e muitas vezes 

dificulta a interpretação por parte do interlocutor sobre o que de fato está sendo dito. 

A palavra ASSASSINAR abriga o mesmo significado de “matar’, tirar a vida de 

alguém com crueldade”, o problema em Libras reside na necessidade de especificar 

o instrumento usado pelo ato. Sem essa referência, a situação/cenário torna-se um 

impasse, não basta apenas o sinal que significa MATAR/MORTO/MORTE/MORRER 

devido sua abrangência de sentidos. No quadro 11 as Figuras 3 e 4, denominamos 
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de ‘polissemia classificadora’, isso devido o item assumir a forma do instrumento e 

este admitir outros significados. Na primeira versão do Dicionário Bilíngue da Libras, 

Capovilla e Raphael (2001) faz a distinção dos “classificadores” na lista de verbetes 

em Libras. Inicialmente, os estudos apresentaram cerca de 9.500 entradas, destas 

cerca de 450 foram, por eles, considerada como classificadores, definindo-os da 

seguinte forma:  

 

O conceito de classificador diz respeito aos diferentes modos como 
um sinal é produzido, dependendo das propriedades físicas 
específicas do referente que ele representa. Os classificadores 
geralmente representam algumas características físicas do referente 
como seu tamanho e forma, ou seu comportamento ou movimento, o 
que confere grande flexibilidade denotativa e conotativa aos sinais. 
(CAPOVILLA & RAPHAEL 2001, p. 45; CAPOVILLA, et. al., (2012, p. 
58)). 

 

No entanto, o que se percebe é que nos verbetes não há indicação sobre o 

tipo de classificador que determinados sinais podem ser. Quadros e Karnopp (2004, 

p. 204, 205) referem-se aos “verbos manuais” como construções classificadoras, de 

acordo com as autoras “os verbos manuais envolvem uma configuração de mão em 

que se representa estar segurando um objeto na mão”. Esse tipo de verbo 

geralmente finaliza a sentença, “primeiro situa-se sobre o que está sendo falado e, 

em seguida, define-se que tipo de verbo manual será usado, como nas construções 

tópico-comentário”. As autoras afirmam ainda que essa classe de verbos “poderia 

incluir os classificadores que incorporam a informação verbal da sentença, pois 

também incorporam o objeto”.    

Para além dessa discussão, o que se percebe é que para a palavra 

“assassinar” tal como é concebida na língua portuguesa, parece ainda não haver um 

sinal abrangente de modo que dê conta de sua significação, isto é, um item que seja 

equivalente ao seu significado. É possível que os verbos manuais e outras formas 

de classificadores, não tenham dado conta de esclarecer tal significação.  

Com isso, em nenhuma circunstância queremos dizer que a Libras tenha 

limitações. Tal qual Ullmann (1964, p. 331) assumimos a polissemia como “um traço 

natural da fala humana, que pode surgir de maneiras múltiplas”. Portanto, o que nos 

chama atenção é o fato de como os falantes dessa língua conseguem lidar com tal 

informação. Ou será que existem outras formas ou recursos linguísticos capaz de 

resolver essa discussão? Para essa questão ainda não temos a resposta, e ainda 
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que tivéssemos seria passível de investigação, sendo assim, essa discussão 

permeia essa pesquisa, não com o intuito de solucionar o problema levantado, mas 

pelo menos tentar entendê-lo.   

São várias as ocorrências de polissemia, o que apresentamos até agora é 

apenas uma parte da sua dimensão linguística, com isso não esgotamos os 

exemplos dos quais nem sempre o contexto é capaz de esclarecer, o que muitas 

vezes necessita de outros signos para desambiguizar a informação, mesmo entre os 

utentes da língua. 

Em se tratando do contexto da educação inclusiva, em especial a inclusão 

dos estudantes surdos, os impasses são ainda maiores. Diante das várias 

ocorrências de ambiguidade lexical apresentadas até agora, torna-se evidente que a 

manifestação desse fenômeno, principalmente, a polissemia aponta resultados 

bastante alarmantes quando está em jogo duas línguas de modalidades distintas 

envolvidas diretamente no processo ensino e aprendizagem do estudante surdo.  

O que ocorre, é que as pessoas surdas brasileira usuárias da Libras, 

geralmente necessitam de um professor bilíngue56 ou de um tradutor e intérprete de 

libras, para que o conteúdo ou informação seja acessível, isso ocorre em sala de 

aulas ou qualquer outro evento ministrado em língua portuguesa. De acordo com 

Carvalho e Marinho (2007, p. 120) “uma das condições que viabiliza a permanência 

do surdo na escola é a presença do intérprete-educacional na sala de aula, 

rompendo o bloqueio de comunicação”.  

É fato que a maioria desses estudantes esteja em processo de aquisição do 

português como sua segunda língua e que traz um léxico mental e conhecimento de 

mundo organizado conforme a estrutura de sua língua natural (a Libras). Com isso, a 

ocorrência de ambiguidade se torna frequente, porém na maioria das vezes não 

percebidas pelos surdos.  

Vale ressaltar que, no momento de uma exposição, seja oral ou em sinais, 

recursos tais como a alteração de movimento ou o uso de expressões não manuais 

(movimentos da face, olhos, sobrancelhas e testa), são elementos de fundamental 

importância para a determinação de um ou de outro sentido que o sinal lexicalmente 

ambíguo admite. Ocorre, entretanto, que nem sempre esses movimentos ou 

                                                 
56 Professor bilíngue, neste contexto, é aquele que ministra o currículo da língua portuguesa 

utilizando-se de Libras como língua 1. Este profissional pode ser surdo ou ouvinte. 
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expressões são explorados pelos falantes. Quando se trata de textos escritos, então, 

o uso dessas representações torna-se menos eficaz, na medida em que a sua 

representação na forma escrita nem sempre é possível.  Em tais circunstâncias, ou o 

problema permanece, ou se busca outra estratégia.  

O fenômeno da ambiguidade em Libras parece ser mais evidente quando 

está envolvida no processo a necessidade de tradução e interpretação entre uma 

língua oral e uma língua de sinais. No entanto, há situações cotidianas, envolvendo 

apenas uma das línguas, em que as informações necessitam ser esclarecidas. Em 

um determinado momento participando de um almoço com um grupo de casais 

surdos, em um restaurante, presenciamos um fato curioso envolvendo uma 

polissemia. Ocorreu que a esposa surda apontou para o cardápio um determinado 

prato, com o sinal POSITIVO + NEGATIVO realizando uma sequência de 

movimentos, olhando para seu esposo, que também é surdo, solicitava a sua 

aprovação para realizar o pedido. Ele, imediatamente, respondeu que sim, pois 

11,00 reais seria um bom preço. O curioso nesse caso é que na conversa não havia 

referência aos valores. A esposa não entendendo a resposta disse em Libras 

novamente: “EU PERGUNTAR VOCÊ QUER OU NÃO”, o marido esclareceu 

dizendo que havia entendido que o pedido custava ONZE REAIS, pois os sinais 

relativos a SIM e NÃO e ONZE REAIS, que foram realizados no momento, são os 

mesmos. Situações como essa revelam vários fatores que merecem atenção. Temos 

observado que, para além dos exemplos citados aqui, há muitos outros casos de 

ambiguidade lexical para os quais nem sempre o contexto é capaz de resolver. 

 

 

4.5 SINAIS DA LIBRAS QUE SE RELACIONAM POR CONHECIMENTO DE 

MUNDO E DETERMINANTES  EVOCATIVOS   

 

 

Identificamos nesta pesquisa sinais que nos impediram de chamá-los de 

homônimos ou polissêmicos. Tendo em vista suas particularidades, estes nos 

instigam a uma verificação mais aprofundada. Para fins de análises de tais palavras, 

verificamos em Ullmann (1964, p. 197, 218) o que o autor diz sobre “aquisição da 

motivação” que, segundo ele, pode ocorrer de duas maneiras: (a) “por motivação 

fonética” e (b) por “motivação morfológica” e “semântica”. A primeira refere-se às 
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mudanças fonéticas, esta tem a capacidade de anular a expressividade de muitas 

palavras podendo dotar outras com novos efeitos onomatopaicos. A motivação 

semântica, em particular, nos interessa.  

A “motivação morfológica e semântica”, de acordo com Ullmann (1964, p. 

211) pode ser adquirida por um processo chamado “etimologia popular”, embora 

criticada, segundo ele é bastante conhecida da semântica. Além da motivação 

morfológica, a etimologia popular pode fornecer motivação semântica a um termo 

opaco, isto é, “no desenvolvimento da língua operam continuamente duas 

tendências opostas: muitas palavras perdem a sua motivação, enquanto outras que 

eram, ou se tinham tornado opacas, se fazem transparentes no decurso da história” 

(ULLMANN, 1964, p. 196).  

Para ilustrar, esse tipo de motivação Ullmann (1964, p. 217) cita um exemplo 

em inglês, considerado por ele, interessante, é ear (nome do órgão da audição) e 

sua homonímia ear (espiga dos cereais). As duas formas procedem de raízes 

inteiramente diferentes, “a primeira relaciona-se com o alemão Ohr e o latim auris, a 

segunda com o alemão Ähre e o latim acus, aceris. A sua homonímia em inglês 

levou à invenção de um elo semântico totalmente injustificado pela história”, 

(ULLMANN, 1964, p. 217). Nesta, o autor também cita (Bloonfield, language, p.436) 

ao estabelecer as possíveis relações entre estas duas formas, “a maioria das 

pessoas consideraria provavelmente “ear dos cereais” como uma metáfora baseada 

na semelhança entre a espiga e a orelha”.  

Por este viés, encontramos um meio para tentar mostrar algumas ocorrências 

semelhantes em Libras, não são muitos os casos que identificamos, mas são 

passíveis de investigação. A maneira como Ullmann apresenta tais questões pode 

ser funcional para alguns desses casos. Embora, por meio dos conhecimentos ou da 

“etimologia” popular tenha sido possível identificarmos a relação evocativa de alguns 

pares de sinais, o nosso problema se esbarra justamente na questão etimológica. 

Apesar de a língua de sinais no Brasil ser usada pela comunidade surda brasileira 

desde a colonização57, ainda há poucos registros sobre a evolução desta língua. 

                                                 
57

 Ver DINIZ, Heloise G. A História da Língua de Sinais dos Surdos Brasileiros: um estudo 
descritivo de mudanças fonológicas e lexicais da Libras. Petrópolis, RJ. Ed. Arara Azul, 2011. 

Além da história do INES (http://www.ines.gov.br/default.aspx) e da FENEIS 
(http://www.feneis.org.br/page/index.asp). SOARES, Maria Aparecida L. A Educação do Surdo no 
Brasil. Campinas, SP. Autores Associados. 1ª ed. 1999, 2ª ed.2005. 

http://www.ines.gov.br/default.aspx
http://www.feneis.org.br/page/index.asp
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 Os registros que aqui apresentamos, são resultados obtidos principalmente 

das contribuições, muito relevantes, de pessoas surdas adultas usuárias de Libras 

com relatos riquíssimos desde a educação de surdos em sistema de internato. É 

importante esclarecer que as informações foram coletadas sem a intenção 

metodológica de serem computadas nos dados, mas sim de verificar junto a estas 

pessoas os seus conhecimentos sobre o motivo ou origem de alguns pares de sinais 

como: SEXTA-FEIRA/PEIXE, SÁBADO/LARANJA, NADA (nenhuma coisa) NADA 

(expressão), LEGAL/LIMPO/SÉRIO.  

 As informações foram obtidas em um dado evento da área da surdez. 

Pedimos para sete surdos com idade entre 30 e 52 anos, se saberiam nos informar 

sobre a origem ou relação destes pares de sinais. As respostas obtidas foram 

analisadas sob quais seriam as relações semânticas estabelecidas entre os pares 

de sinais verificados. Os sinais analisados foram os distribuídos num quadro, no qual 

organizamos estas palavras a partir de suas relações por conhecimento de mundo 

do falante, cujas relações evocativas dessas palavras ocorrem por algum 

determinante a partir de relações combinatórias.  

Procuramos manter o foco destas análises sob a ótica da Libras e não da 

Língua Portuguesa, ou seja, não é possível afirmar que neste grupo de sinais 

elencados, haja em todos eles, uma relação semântica entre si ou que sejam 

polissêmicos. Por exemplo, não podemos afirmar que os sinais de SEXTA-FEIRA e 

PEIXE são homônimos ou polissêmicos em Libras, isso devido à relação evocativa 

que há na constituição de um ou de outro, uma vez que a relação se dá por senso 

comum religioso – Sexta –feira Santa come-se peixe, logo os sinais PEIXE 

(alimento) e SEXTA–FEIRA são os mesmos, apresentando os parâmetros 

(configuração de mão, locação, movimento, orientação das mãos e expressão não-

manuais) necessários para sua formação, idênticos. Após serem analisadas as 

palavras inventariadas foram organizadas em três colunas, a primeira apresenta a 

palavra ambígua, a do meio as significações atribuídas para cada uma destas 

palavras e a terceira expõe uma breve conclusão a partir da verificação dos relatos 

obtidos, como seguem apresentadas no quadro 15: 
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ITEM AMBÍGUO Acepções em Libras (LIRA E SOUZA. 
INES, 2.0, 2008) 

RELAÇÕES 
EVOCATIVAS EM 

LIBRAS. 
(Conclusão a partir de 

extratos sobre 
depoimentos dos 

surdos). 

1 

 
 

SEXTA-FEIRA1 

Sexto e penúltimo dia da semana. Vem 
depois da quinta-feira e antes do sábado. 

 
Por senso comum 
religioso – Sexta –feira 

Santa come-se peixe, logo 
os sinais PEIXE (alimento) 
e SEXTA–FEIRA são os 
mesmos.  

PEIXE2 

Animal vertebrado aquático. Possui 
nadadeiras, pele em geral coberta de 
escamas e aberturas nasais que não se 
comunicam com a boca. 

2  

 

SÁBADO1 

Último dia da semana. Vem antes do 
domingo e depois da sexta-feira. 

 
Por senso comum 
cultural. No Brasil o 
sábado é “o dia da 
feijoada”, geralmente este 
prato é servido 
acompanhado por laranja, 
ou ainda pelo fato da 
laranja ser parte da 
alimentação após a 
feijoada.  

LARANJA2 

Fruto da laranjeira, conhecido por conter 
vitamina C. Tem casca grossa e polpa 
em gomos. Pode ser consumidos ao 
natural e em forma de sucos, doces, 
bolos e geléias. 

3 

 

NADA1 

Coisa alguma; nenhuma coisa. 
 
Relação por influência da 
LP na Libras. Empréstimo 

linguístico por influência 
do oralismo a expressão 
oral usada por falantes 
ouvintes se estendeu para 
o vocabulário de alguns 
surdos. 
 
 
 

NADA2 

Expressão da língua portuguesa para 
retribuir um agradecimento. Popular “de 
nada”. Conclusão extraída do 
depoimento de três surdos.  
*Observação nossa: Expressão não 
dicionarizada em Libras, mas usada pela 
comunidade surda.  

4 

 
http://www.acessob
rasil.org.br/libras/  

LEGAL1 

O que se baseia e é garantido pela lei. 
 
Relação por fatores 
culturais. No Brasil, 

culturalmente, é comum 
relacionar o nome de uma 
pessoa sem problemas 
com a lei ou justiça como 
alguém que está com o 
nome “limpo”. Na política 
recentemente surgiu o 
termo “ficha limpa”.  

LIMPO2 

O que já passou pela limpeza; o que não 
é, nem está sujo. 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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5 

 
http://www.acessob
rasil.org.br/libras/  

ANTIPÁTICO1 
Que inspira antipatia ou aversão; o 
oposto de simpático. 

 
Relação por empirismo 
na percepção e pré-
avaliação a partir da 
observação da expressão 
facial e atitudes do outro. 

GRAVE2 

Sério; importante; que tem gravidade. 

SÉRIO2 

Aquele que tem aparência ou modos 
graves e austeros; rigoroso. 

Quadro 15: Representação de sinais da Libras cujas relações evocativas ocorrem 
por conhecimento de mundo ou por “etimologia popular”. 

 

Destas definições de teor eminentemente “popular”, podemos verificar que os 

traços de relacionamento entre estas palavras são evidentes e com argumentos 

relativamente lógicos nesta língua. Com exceção da palavra NADA2 (na linha 3 do 

quadro acima), observa-se também que todas as outras são dicionarizadas tanto no 

Novo Deit-Libras (2012) quanto  no Dicionário de Libras (versão 2.0, 2008) e cada 

uma possui entrada lexical específica, desse modo pelo fato de em Libras serem 

fonologicamente idênticas e apresentar significados distintos entre si podem ser, 

equivocadamente, identificadas como palavras homônimas. E para a pergunta se 

seriam polissêmicas pelas relações estabelecidas entre elas, a resposta é não.  

De acordo com Ullmann (1964, p. 169, 171), “todos os idiomas contêm certas 

palavras arbitrárias e opacas, sem qualquer conexão entre o som e o sentido, e 

outras que, pelo menos em certo grau, são motivadas e transparentes”. O autor 

identifica palavras opacas e transparentes, ele compreende como palavras 

transparentes aquelas que apresentam relação entre os referentes que nomeiam 

isto é, entre o nome e o sentido, e palavras opacas seriam aquelas que não 

apresentam correlação entre o som e o sentido. Para este autor, se por um lado é 

convencional haver relação entre nome e referente, para ele as palavras também 

podem ser motivadas, e considera três aspectos principais de motivação: nos 

próprios sons das palavras, na estrutura morfológica e no seu fundo semântico.   

Assim, as relações estabelecidas entre os pares de palavras SEXTA-

FEIRA/PEIXE, SÁBADO/LARANJA, NADA (nenhuma coisa) NADA (expressão), 

LEGAL/LIMPO/SÉRIO, associadas às palavras de Ullmann (1964, p. 217) “a 

etimologia popular pode também fornecer motivação semântica a um termo opaco” 

nos leva a pensar que tais sinais possam ser assim considerados. Porém, tudo leva 

a crer que esse tipo de motivação semântica é, até certo ponto, uma questão muito 

subjetiva, mas não podemos negar que estas palavras são ambíguas e seus efeitos 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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podem ser tão contundentes como as homônimas e polissêmicas. Vejamos algumas 

sentenças comuns envolvendo as palavras SÁBADO/LARANJA que geram 

ambiguidades: 

   

(17) <SÁBADO/LARANJA>top58 GOSTAR COMPAR FEIRA. 

 

(18) GOSTAR SÁBADO/LARANJA DO-QUE BANANA. 

 

(19) <MERCADO TER FEIRA>top SEMPRE SÁBADO/LARANJA BOM 

PREÇO BARATO. 

 

 A sentença (17) é um tipo de construção com tópico e, de acordo com 

Quadros e Karnopp (2004, p. 148) “o tópico é o tema do discurso que apresenta 

uma ênfase especial posicionado no início da frase e seguido de comentário a 

respeito desse tema”. A ordem da sentença pode ser alterada pela presença desse 

recurso gramatical que é muito comum na Libras. O que se percebe é que mesmo 

que o contexto do discurso seja amplo, e a topicalização da palavra ocorra, ainda 

assim haveria ambiguidade, podendo ocorrer duas interpretações: 1) a pessoa gosta 

de comprar laranja na feira, e 2) a pessoa aos sábados gosta de fazer compras na 

feira. Já na (18), o interlocutor somente definirá se o GOSTAR refere-se a SÁBADO 

ou LARANJA quando o enunciador realizar o sinal de banana, pois antes disso não 

seria possível identificar um ou outro. Na sentença (19), há outro problema, o que 

tem bom preço na feira do mercado? Nessa sentença, se o contexto for relativo a 

compra de frutas, especificamente a laranja, a compreensão entre os falantes não 

haveria problemas, porém, se o contexto envolve apenas frutas a ambiguidade desta 

palavra começa a ser revelada, pois tanto pode ser compreendida que: 1) no 

mercado sempre tem feira e aos sábados é mais barato; e 2) no mercado sempre 

tem feiras e a laranja é mais barata.  

                                                 
58

 Maneira de marcar glosas em que o sinal é acompanhado da elevação da sobrancelha, uma forma 
de tópico. Quadros, Pizzio e Rezende (2008). 
http://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoEspecifica/linguaBrasileiraDeSinaisII/asset
s/482/Lingua_de_Sinais_II_para_publicacao.pdf 
Quadros e Karnopp (2004, p. 146-151) Língua de Sinais Brasileira Estudos Linguísticos. Porto 
Alegre, Artmed. 
 

http://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoEspecifica/linguaBrasileiraDeSinaisII/assets/482/Lingua_de_Sinais_II_para_publicacao.pdf
http://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoEspecifica/linguaBrasileiraDeSinaisII/assets/482/Lingua_de_Sinais_II_para_publicacao.pdf


147 

 

Portanto, a motivação entre SÁBADO e LARANJA advinda de origens 

culturais, assim como as demais, não devem ser isentas de estudos mais apurados. 

Contudo, quais seja a origem ou relação dessas palavras, o que podemos afirmar 

até o momento é que elas são suscetíveis a ambiguidade, por isso também 

mereceram destaque nesta pesquisa. 

 

 

4.6 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAMPO LEXICAL EM LIBRAS 

 

 

Algum tempo após a verificação das palavras cujas relações podem ser 

evocativas, curiosamente, recebemos um e-mail de um dos colaboradores surdos, 

sugerindo incluir na pesquisa o sinal que significa ENCONTRAR, o qual, pela 

relevância dos argumentos, optamos por copiá-lo: 

 

Oi..acredito sinal ENCONTRAR.. também pode ser evocativo.. 
ENCONTRO. muitas pessoas segue sinal mesmo.. como nos não 
percebemos.. tivesse encontro.. como entende.. as pessoas vieram.. 
para fazer seminario.. simposio. oficina. parecido ENCONTRO. como 
lugar. mas é problema.. que usamos sinal mesmo. .a primeira 
imagem.. está me entendendo?... (Mensagem pessoal) Mensagem 
recebida em 31 jan. 2013. 

 

De fato, o sinal de ENCONTRAR refere-se ao verbo e ao substantivo 

ENCONTRO, segundo esta pessoa surda, este sinal é usado para muitas situações, 

por exemplo, ENCONTRO JOVEM (encontro de jovens), ENCONTRO MOTO 

(encontro de motoqueiros), ENCONTRAR OBJETOS, e outros. Para este surdo em 

questão, o uso deste sinal acaba sendo uma prática que passa despercebida pelos 

usuários da língua, e que mesmo havendo um sinal relativo a ENCONTRAR 

destinado para representar um grande grupo, ainda assim optam pelo sinal 

ENCONTRAR, que pode significar outras situações assim como informado no início.  

Conforme Azeredo (2010), qualquer substantivo, verbo ou adjetivo representa 

uma parcela de algum conhecimento estruturado. Para o autor, uma simples palavra 

pode evocar outras segundo o sistema de relações que ela é capaz de ativar no 

conhecimento de cada pessoa. Para o autor, por exemplo, a palavra peixe evoca 

tartaruga, siri, polvo, marisco, elementos ativados pela propriedade comum que se 
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estabelece entre eles relacionados ao conceito de animal marinho, ou anzol, rede, 

isca, molinete que são instrumentos/recursos utilizados para sua captura, ou ainda, 

frito, cozido, assado, cru, variedades de sua preparação culinária. Sendo assim: 

 

“Em cada série de elementos associados temos uma espécie de 
microssistema lexical revelador de uma certa estruturação do 
conhecimento. Cada substantivo, cada verbo, cada adjetivo que 
conhecemos extrai dessas variadas constelações associativas sua 
significação e sua relevância na estruturação de nossas experiências 
de mundo” (AZEREDO, 2010 p. 410). 

 

Com efeito, na Libras muitas palavras também são desenvolvidas para se 

referir a diferentes entidades, porém algumas mantêm entre si proximidades que 

podem ser relativas ao conhecimento com base nas experiências visuais 

constituídas pelo usuário desta língua, além das próprias relações morfológicas e 

semânticas. Quadros e Karnopp (2004, 88) afirmam que a língua de sinais brasileira 

é complexa e apresentam propriedades que não são encontradas nas línguas orais. 

De fato, a complexidade desse conjunto de palavras que compõe a Libras contribui 

para que muitas particularidades ainda sejam objetos de pesquisa. Nesse aspecto, 

compartilhamos das palavras de Biderman (1981, p.132) sobre o valor do léxico “o 

tesouro léxico é transmitido de geração a geração como signos operacionais, por 

meio dos quais os indivíduos de cada geração podem pensar e exprimir seus 

sentimentos e ideias”.  

Foi nesse processo, altamente, complexo que nos deparamos para identificar 

na Libras os sinais homônimos, polissêmicos e os que até certo ponto consideramos 

evocativos, que lidamos com vários termos linguísticos e teorias cuja função é o 

estudo da estrutura das línguas orais, os quais são  “campo semântico”, “análise 

sêmica”, relações por traços, senso comum, e também o campo lexical, que se 

difere do campo semântico. Como já observamos, o campo semântico nos oferecem 

condições de detectar os traços comuns e os traços distintivos das palavras e seus 

significados, enquanto o campo lexical de acordo com Rehfeldt (1980, p. 95) é 

composto por signos, vocábulos, palavras que se relacionam entre si por 

semelhança de contiguidade e sinonímia. O campo lexical também pode ser 

formado por palavras que pertencem a uma mesma área do conhecimento, também 

pode ser por palavras que derivam de um mesmo radical, um exemplo clássico do 

português são as derivações da palavra pedra> pedreira> pedregulho.  Porém, entre 
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os teóricos da área, não há consenso acerca das noções de campo semântico e 

campo léxico.  

Azeredo (2010, p. 411, grifo nosso) refere-se à família lexical “agrupamento 

de palavras segundo sejam formadas a partir de um radical comum (ex.: mover, 

móvel, movimento, movimentar, mobília, movente, moção, remover, remoção, 

mobilidade, imobilizar, comover, demover)”. Alguns autores como (SILVA, 1989; 

BIDERMAN, 1991, ZAVAGLIA, 2003) se valem dos campos léxicos como um critério 

distintivo entre os fenômenos de homonímia e polissemia, o qual foi inicialmente 

sugerido por Silva (1989). Zavaglia (2003) traz como exemplo a aplicação deste 

critério distintivo alguns homônimos do português brasileiro extraídos de Biderman 

(1998). Como exemplos, segue um fragmento de tabela extraído de Zavaglia 

(DELTA, 2003, p. 257) que ilustram, respectivamente, a aplicação do critério para 

campos léxicos e análise sêmica: 

 

 

Quadro 16: Fragmento da tabela Itens homônimos. Campos Léxicos (BIDERMAN, 
1998, in ZAVAGLIA, 2002, p. 257, 259). 

 

Em Libras, vale ressaltar que não estabelecemos este tipo de critério na 

distinção dos homônimos. Retomando a palavra ENCONTRO e as demais palavras, 

o que se conclui é que os parâmetros linguísticos (CM, L, M) que constituem a 

palavra ENCONTRO pode também ser considerada uma raiz comum, em que a 

partir dela, como diz Azeredo (2010, 411), pode derivar novas palavras. Todavia, o 

campo lexical da Libras é tão vasto quanto qualquer outra língua, nesse sentido, 

selecionamos algumas destas palavras que a partir dos seus radicais se unem a 

afixos ou morfemas gramaticais, pelo processo de derivação. A título de ilustração, 

no quadro 17 seguem dois exemplos de famílias lexicais que, são, portanto, 

resultados de uma análise sincrônica (ponto de vista estático): 
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AGRUPAMENTOS DE PALAVRAS POR RADICAL COMUM 
1) 

 
ENCONTRO 

 

 
DESENCONTRO 

 

 

ACHAR 

 

 
DESCOBRIR 

 

*ENCONTRO-MOTO, *ENCONTRO-CASAL, *ENCONTRO-JOVEM. 
Realiza-se a partir do sinal de ENCONTO + o sinal ou ENM correspondente ao 
evento. 

 

2)

SAPATO 

 

      
TAMANCO 

 

 
SANDÁLIA 

Os tipos de sapatos PLATAFORMA e SCARPIN são realizados a partir da junção 

das configurações de mãos 
59

 ou associadas a outras CM como: ,  

 simultaneamente à expressões faciais. 

Quadro 17: Agrupamento de palavras por radical comum. Figuras extraídas do 
Dicionário de Libras, Lira e Souza, (2008, versão 2.0). 
http://www.acessobrasil.org.br/libras/  
 

 Além das palavras representadas na tabela acima, os dois próximos grupos 

também podem ser conferidos nos dicionários acessados para esta pesquisa. 

Devido a dificuldade em representar com precisão os seus movimentos, seguem 

glosados em 3 e 4: 

 

3) ÁRVORES, FLORESTA, MATA, BOSQUE. Para estes sinais a ENM na 

realização de ÁRVORES se difere de FLORESTA e esta de MATA, a 

distribuição do sinal ÁRVORES no espaço enunciador tende a significar 

BOSQUE.  

                                                 
59

 Figuras extraídas da opção mãos do Dicionário de Libras (Lira e Souza, 2008, versão 2.0). 
http://www.acessobrasil.org.br/libras/  

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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4) PLANETA, TERRA, INTERNACIONAL. Na realização destes sinais pode 

haver pouca, mas perceptível, alteração do parâmetro movimento e ENM. 

Estes quatro exemplos, foram apenas uma das propostas para o estudo do 

campo lexical na Libras, em que procuramos nos orientar pela relação da raiz no 

agrupamento (1) a raiz é a configuração da mão em “D” associado ao movimento 

retilíneo e o uso do espaço frente ao corpo, observa-se que em cada sinal 

representado há alguma mudança seja na expressão facial ou na direcionalidade do 

movimento. O mesmo ocorre em (2) com a realização dos sinais para os diferentes 

tipos de sapatos, nesta palavra a forma base também permitiu a criação de outras 

unidades lexicais. “O processo de adicionar morfemas a uma forma base é uma 

forma de criar novas unidades lexicais” (QUADROS e KARNOPP, 2004, p. 100).  

As demais palavras em (3) e (4) conservam principalmente a configuração de 

mão e a locação, o movimento e a sua direcionalidade manifestam de formas 

distintas no espaço. Um exemplo pode ser as mudanças de uso no espaço e no 

movimento das palavras FLORESTA (movimento amplo explorando toda frente do 

corpo) e BOSQUE (movimento curto explorando apenas um dos lados do espaço 

frente ao corpo). Procuramos neste ensaio mostrar que o comportamento das 

palavras se dá por diferentes maneiras, embora seja consensual por parte dos 

estudiosos da área que a Libras tem fenômenos muito particulares. De modo geral, 

podemos afirmar que um estudo voltado aos campos semânticos e lexicais sempre 

terá como pretensão também examinar a relação entre língua e cultura manifestada, 

sobretudo no sistema lexical desta língua.  

Neste capítulo, não tivemos e nem temos a intenção de trazer para o debate 

soluções para o problema. Antes, estamos interessados em levantar as questões 

que temos encontrado e, em conjunto, debatermos o fenômeno, cujo intuito não é 

outro senão buscarmos pistas, ideias e sugestões que permitam a evolução da 

pesquisa, como forma de contribuir para os estudos que se desenvolvem em torno 

de Libras e suas aplicações.  



152 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Conforme apresentamos no inicio, nossa finalidade em realizar esta pesquisa 

envolveu a descrição da ambiguidade lexical da Libras. O interesse em descrever e 

analisar tais fenômenos foi em decorrência das poucas pesquisas voltadas à 

semântica lexical, desse modo, atendemos os objetivos inicialmente propostos. 

Com o trabalho concluído, após definir e registrar a descrição da ambiguidade 

lexical na Libras, bem como as análises definidas,  conseguimos por ora, responder 

as questões que inicialmente incluíam a nossa preocupação. Sobre a primeira 

questão relacionada a como a ambiguidade lexical se manifesta na Libras, 

observamos que as manifestações ocorrem de forma muito semelhante às línguas 

orais, considerando, por exemplo, os casos de polissemia que ocorrem em maior 

proporção com relação a homonímia. Os critérios gerais trazidos pela literatura 

especializada de que a ambiguidade lexical é ocasionada quando um signo/palavra 

sustenta dois ou mais significados/sentidos, quando expostos ao contexto, nos 

serviu para identificar algo que pode diferenciar a ocorrência de ambiguidade lexical 

na Libras em relação a outras línguas. 

 Além da homonímia e polissemia, identificamos um terceiro tipo de 

ambiguidade, este trata de um conjunto de signos que, embora semanticamente não 

relacionados entre si, faz parte de um conjunto significativo de outros signos em que 

o mesmo acontece. Por estarem relacionados de algum modo entre si, chamamos 

de traços evocativos, aos quais podem ser traços determinados por relações ou 

religiosas, ou culturais, sociais dentre outros, desse modo não pudemos classificá-

los como casos de homonímia e tampouco, polissemia. Essa condição, nos fez 

considerar que a ambiguidade lexical em Libras pode ocorrer por três diferentes 

maneiras.  

As análises de algumas palavras do corpus em contextos, nos permitiu 

também chegar próximo de verificar como os utentes da Libras lidam com situações 

que envolvem signos lexicalmente ambíguos. Essa foi uma de nossas questões 

iniciais. Embora, seja consensual que o falante da língua seja imbuído de recursos 

linguísticos suficientes para resolver ambiguidades presentes em um contexto, 

verificamos que para os surdos essa afirmação se aplica em partes. É fato que em 

um diálogo entre surdos, seja qual for o assunto, quando necessário buscam meios 
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extralinguísticos como explicações mais detalhadas ou exploram com mais ênfase o 

sistema de classificação dentre outras formas. Por outro lado, há o perigo de 

estarem alheios ao fato de signos poderem sustentar mais um significado ou sentido 

quando expostos em contextos, pois estão imersos, e são de certo modo, obrigados 

a conviver diariamente com duas línguas de modalidade distintas.  

Assim, o que identificamos com o grupo de surdos, os quais contribuíram 

significativamente para esta pesquisa, foi que para além do fato de serem bem 

sucedidos ou não em língua portuguesa, quando apresentamos sentenças com 

glosas em Libras para que pudessem transferir para a prática, as dúvidas foram 

muito evidentes. Não há dúvidas em relação à escrita da glosa, mas de como 

deveriam lidar com determinado signo para que não fossem mal compreendidos, 

conforme os exemplos analisados no capítulo quatro deste trabalho. 

Portanto, diante das evidentes buscas por estratégias por parte dos surdos, 

na tentativa de clarificar, não o enunciado, mas o signo ambíguo que lá estava posto 

percebeu-se que as dificuldades resultantes podem ser em decorrência da 

presença, constante, de signos que são lexicalmente ambíguos na construção do 

conhecimento, o qual acontece principalmente do português para Libras. Nesse 

sentido, os surdos devem desenvolver competências e habilidades para clarificar o 

máximo possível os signos lexicalmente ambíguos, tanto como enunciador quanto 

como interlocutor. 

Uma das competências pode estar relacionada a escolhas lexicais 

aprimoradas por uso de recursos extralinguísticos; e uma das habilidades pode estar 

relacionada ao acesso lexical, ou seja, ampliação do seu léxico mental tanto na 

Libras quanto em português, pois ao expressar ou a interpretar contextos tanto de 

uma língua quanto de outra estes fatores serão relevantes. Mas, para isso seria 

necessário outros suportes, e um deles consideramos ser um dicionários bilíngues 

(Libras e Língua portuguesa), digital ou impresso, com manuseio acessível e prático. 

Cabe dizer que foi um grande desafio realizar esta pesquisa, pois 

constatamos o fato dos meios de registros lexicais demonstrarem que a maioria das 

relações semânticas estabelecidas entre os significados das palavras não ser 

“considerados”, visto que a disposição e organização das entradas lexicais estão 

misturadas quando não com informações divergentes, entre uma obra e outra. A 

falta de padronização linguística foi outro fator que em vários momentos impuseram 

dificuldades. Em relação a isso, uma das proposições é a organização de um 
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dicionário bilíngue cuja entrada da parte da Libras seja por meio de configurações de 

mãos.  

A investigação sobre a ambiguidade lexical na Libras, ainda carece de muitos 

aprofundamentos e reflexão. Apesar de o fenômeno não ser novo, são poucos os 

trabalhos desenvolvidos sobre Libras que têm se debruçado acerca do assunto. No 

entanto, temos observado que, para além dos exemplos citados aqui, há muitos 

outros casos de ambiguidade lexical para os quais nem sempre o contexto é capaz 

de resolver. O nosso estudo, cabe enfatizar, estamos interessados em levantar as 

questões que temos encontrado e, em conjunto, debatermos o problema, cujo intuito 

não é outro senão buscarmos pistas, ideias e sugestões que permitam a evolução 

da pesquisa, como forma de contribuir para os estudos que se desenvolvem em 

torno de Libras e suas aplicações. 

A partir deste, trabalhos futuros podem também contribuir para pesquisas 

voltadas ao campo da semântica lexical na Libras. Poderá colaborar para estratégias 

de leitura e compreensão do surdo em face de ampliação lexical tanto da Libras 

quanto em português, considerando que diariamente lida com as duas línguas e que 

uma das grandes dificuldades para o surdo, é justamente relacionar uma palavra em 

Libras ao seu correspondente em Português, especialmente diante de palavras que 

são lexicalmente ambíguas, tanto numa língua, quanto na outra ou em ambas.  

 Pesquisa na área da tradução pode ser objeto de investigação e contribuir 

para reflexões acerca dos impactos ou prejuízos que a ambiguidade lexical em 

Libras, diante de um processo tradutório, pode gerar para o estudante, consumidor, 

paciente, cliente surdo. 
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