
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 
PRO REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA PIBIC 2013 
DEPATARMENTO DE APOIO A PESQUISA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

 

 

 

 

MAPEAMENTO DO PARÂMETRO FONOLÓGICO 
LOCAÇÃO/PONTO DE ARTICULAÇÃO NA LÍNGUA BRASILEIRA 

DE SINAIS  
 

 

 

 

 

 

Voluntária: Susy Samanda Gonçalves Pereira  

 

 

 

 

 

 

MANAUS  

2014 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 
PRO REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA PIBIC 2013 
DEPATARMENTO DE APOIO A PESQUISA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO FINAL 
PIB-H/0092/2013 

MAPEAMENTO DO PARÂMETRO FONOLÓGICO 
LOCAÇÃO/PONTO DE ARTICULAÇÃO NA LÍNGUA BRASILEIRA 

DE SINAIS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voluntária: Susy Samanda Gonçalves Pereira 
Orientador: Me. Iranvith Cavalcante Scantbelruy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANAUS 
2014 

 



 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 4 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ................................................................................................ 5 

1.0 - O QUE É LIBRAS? ........................................................................................................... 6 

1.1 - LÍNGUA E LINGUAGEM ................................................................................................ 9 

2.0 – FONOLOGIA ................................................................................................................... 12 

2.1- FONOLOGIA DA LIBRAS ........................................................................................... 14 

3.0 O LÉXICO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS ....................................................... 19 

4.0 - PARÂMETRO PONTO DE ARTICULAÇÃO ............................................................... 22 

FONTE E REFERENCIAS ...................................................................................................... 32 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ........................................................................................ 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

INTRODUÇÃO 

 A língua de sinais brasileira ganhou seu reconhecimento linguístico 

como a língua oficial da comunidade surda no dia 24 de Abril de 2002 por meio 

da Lei n. 10.436. Apesar da recente a provação, desde a década de 80 Stokoe 

realizou pesquisas que lhe atribuíam status linguísticos observando a 

linearidade na execução dos seus sinais, inicialmente dividida em três 

parâmetros fonológicos: configuração de mãos, ponto de articulação e 

movimento, posteriormente outro pesquisador Battison (1974) atribuiu mais 

dois parâmetros às línguas de sinais, são eles: orientação das mãos e 

expressões não manuais. 

O foco desta pesquisa é o parâmetro ponto de articulação, isto é, o 

espaço de enunciação da língua de sinais, no decorrer desta pesquisa nota-se 

que esse espaço era em forma de paralelepípedo da cintura até o topo da 

cabeça, com a distancia da mão direita para esquerda e esquerda para a 

direita de braços abertos.   

Contudo, outros pesquisadores propõe o espaço de enunciação em 

formato de esfera que vai um pouco abaixo da cintura até onde os braços 

alcançam, todavia, a pesquisadora Sandra Patrícia de Faria do Nascimento 

(2009) lança uma nova proposta que contesta de forma comparativa a área de 

enunciação, a mesma propõe um globo ao redor do sinalizante abrangendo 

áreas como pernas, costas e o alcance das mãos. 

Este estudo objetiva testar a proposta apresentada por Nascimento 

(2009) realizando um mapeamento da área de enunciação da Libras, utilizando 

o sinalário do Novo Deit-Libras: Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da 

Língua Brasileira de Sinais (Libras) de autoria de Capovilla, Raphael e Mauricio 

(2009).  

Inicialmente, apresenta-se o resultado da pesquisa bibliográfica 

realizada para justificar este mapeamento, iniciado com a definição sobre o que 

é Libras, a distinção entre língua e linguagem, um breve comparativo 

fonológico entre língua oral e língua de sinais assim como o léxico e por fim o 

estudo acerca do ponto de articulação.  
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Em seguida testou-se a hipótese da autora, cerca de cento e um sinais 

foram mapeados segundo sua respectiva área de enunciação da Libras através 

do parâmetro fonológico locação/ponto de articulação, objetivando confirmar ou 

refutar a proposta de Nascimento (2009), a autora propõe como os seguintes 

pontos de articulação: costas – parte alta; ombros; pescoço – atrás; nuca; 

cabeça – atrás; cabeça – topo; testa; sobrancelha; olhos; orelhas; nariz; lábios 

superior; dentes; língua; lábio inferior; bochecha; queixo; pescoço; braço 

externo; cotovelo; antebraço - externo; pulso - externo; mão - dorso; dedos- 

externos; dedos- interno; mão - palma; pulso - interno; peito; seios; abdômen; 

cintura; região pélvica; quadril; coxas; nádegas; costas – parte baixa.  

Observou-se que dos cento e um sinais analisados quarenta deles 

comprovavam até então a hipótese da autora dentro de quatorze pontos de 

articulação por ela proposto, entretanto, os demais sinais durante o processo 

de mapeamento, descobriu-se pontos de articulação não pontuados por 

Nascimento (2009), estes por sua vez poderam ser classificados sendo 

realizado em espaço neutro; tocando o corpo ou ainda sinais que possuem dois 

tipos de pontos de articulação (inicial e final).  

Por tratar-se de um mapeamento de um sinalário deveras extenso, 

torna-se necessário estender o tempo desta pesquisa, para dar continuidade 

na proposta de confirmar ou refutar a proposta da autora, afinal, o mapeamento 

de cento e um sinais não fora o suficiente para classifica-los em todos os 

pontos de articulação proposto por ela, pois, foram analisados sinais de 

palavras que começam com a letra A, portanto, ainda há muito a ser 

investigado.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

O presente estudo teve como pressuposto teórico o texto de Skliar 

(2005) sobre a temática; Os Estudos Surdos em Educação: problematizando a 

normalidade, apesar de não tratar-se diretamente do parâmetro fonológico 

ponto de articulação, o mesmo fez pensar a surdez em um nível 

epistemológico, analisando sua origem, história e estrutura da língua de sinais 

no que envolve as questões sobre identidade surda.  
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O autor esclarece perspectivas sobre as mudanças nas representações 

sobre a surdez, trata-se de destacar que as concepções sobre a surdez vão 

muito além de perspectivas clínicas ou antropológicas, mas, suas significações 

linguísticas, históricas, políticas e pedagógicas. 

Skliar afirma: “a surdez constitui uma diferença a ser politicamente 

reconhecida; a surdez é uma experiência visual; a surdez é uma identidade 

múltipla ou multifacetada e, finalmente, a surdez está localizada dentro do 

discurso sobre a deficiência” (2005, p. 11). 

Outro fato que fez desperta a atenção foi a oposição oralidade (língua 

oral)/gestualidade  (língua de sinais), afinal, a língua de sinais é uma 

modalidade linguística gestual-visual o que difere da oral evidentemente, 

porém, elas não são opostas, são apenas canais de transmissão/recepção 

diferentes para a linguagem. Portanto, Skliar chama a atenção para a 

educação bilíngue em toda a sua dimensão pedagógica na educação dos 

surdos.  

Por tanto, nas palavras do autor “uma escola possível” que represente 

para os surdos sua própria reconstrução no processo de educação. Fazer com 

que a língua de sinais seja acessível a todos. Políticas linguísticas que tornem 

as crianças surdas participantes das interações da comunidade surda, afim de 

que as crianças adquiram sua língua, identidade e cultura específica de forma 

natural. 

A partir de então, jugou-se necessário realizar um levantamento entre 

língua oral e língua de sinais em seus aspectos linguísticos objetivando mostrar 

os fatores que designam a LIBRAS como língua natural, neste período os 

fundamentos teóricos aproximaram-se do propósito deste, pois, os parâmetros 

da Língua de Sinais Brasileira foram analisados.      

 1.0 - O QUE É LIBRAS? 

Segundo o Texto Língua Brasileira de Sinais “Uma conquista Histórica” 

(Azeredo, 2006, p. 9), a Libras é um sistema linguístico natural de modalidade 

gestual-visual utilizado pela comunidade surda do Brasil.  

Sabe-se que a linguística estuda diversos aspectos da linguagem como 

a fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e a pragmática, portando, pode-se 
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fazer o seguinte questionamento; se a Libras é reconhecida como um sistema 

linguístico, sendo ela gestual-visual como pode atender estes aspectos e ser 

considerada natural? Para responder este questionamento apresenta-se a 

seguir um breve comparativo entre língua oral e língua de sinais no que tange o 

sistema linguístico.  

Inicia-se esta comparação com o aspecto fonética, entende-se que se 

trata da percepção e produção dos sons utilizados na linguagem humana, 

segundo Silva “é a ciência que apresenta os métodos para a descrição, 

classificação e transcrição dos sons da fala [...]” (2012, p. 23). A fonologia 

estuda as diferenças fônicas, ou seja, os dialetos, produção dos sons com 

diferentes pronuncias a fim de transmitir os sons da fala: “Tais princípios 

agrupam segmentos consonantais e vocálicos em cadeia e determinam a 

organização das sequencias sonoras permitidas e excluídas em sua língua” 

(Silva, 2012, p.117).  

Tradicionalmente associa-se ao conceito de morfologia o processo de 

formação das palavras, princípios como sufixo, prefixo, composição e 

abreviação demonstram a combinação dos morfemas na composição de 

palavras, contudo, Fiorin et al (2012,p.60 -63) esclarece a amplitude desta 

questão citando estudos comparativos das línguas desenvolvidos por diversos 

autores como Schegel (1818), Schleicher (1821-1868), Humboldt (1836), 

Anderson (1992 apud Rosa 2000), antevê a comparação como técnica de 

identificação dos morfemas.   

A sintaxe estuda as funções gramaticais das frases, observando os 

termos de sua estrutura. No que refere-se a semântica, estuda-se o significado 

da palavra ou da sentença, como no caso de metáforas, ambiguidades, 

similaridades, entre outros. Finalmente, a pragmática é o princípio para a 

comunicação, informado além do que é dito, ou seja, a relação entre linguagem 

e contexto.  

As línguas de sinais e as línguas orais ambas são regidas por princípios 

de regras gramaticais e sentido lexical. Contudo, na língua de sinais a 

informação linguística é percebida através dos olhos, produzidas pelas mãos, 

por isso, cabe à fonologia das línguas de sinais identificar as unidades mínimas 

que formam os sinais, suas combinações e variações. 



8 

 

 

O reconhecimento linguístico das línguas de sinais se deve ao 

americano William Stokoe na década de sessenta, este descrevera os níveis 

fonológicos e morfológicos da língua americana de sinais (ASL) evidenciando 

os parâmetros configuração de mão (CM), localização (L) ou ponto de 

articulação e movimento (M), ou seja, seus aspectos gramaticais. Os fonemas 

na língua de sinais são as unidades mínimas que formam os sinais, o  quirema 

proposto por Stokoe, (configuração de mão, movimento, localização de mão), 

estes apresentam-se em uma sequencia linear.  

Posteriormente outros linguistas deram continuidade a esse estudo 

investigativo e mais um parâmetro fora determinado; orientação da mão (OR). 

Contudo, as línguas de sinais não envolvem somente os sinais formados pelas 

mãos, o componente lexical expressão facial/corporal também faz parte dos 

parâmetros mencionados. Afinal, como afirma Gesser; “As mãos não são o 

único veículo usado nas línguas de sinais para produzir informação linguística. 

Os surdos fazem uso extensivo de marcadores não manuais [...] as expressões 

faciais [...] são elementos gramaticais que compõe a estrutura da língua” (2009, 

p. 17,18). 

Portanto, afirma-se que as línguas de sinais dos surdos é natural e são 

manifestações culturais dos mesmos e no que concerne  a Libras, esta  foi 

reconhecida como língua oficial, meio de comunicação e expressão das 

comunidades surdas do Brasil através da lei 10.436 em 24 de Abril de 2002. 

Assim sendo, a Libras não é mímica ou pantomima, pois, possui todas as 

características linguística-estruturais/cultural como nas línguas orais.  

A partir dos esclarecimentos acerca da definição e reconhecimento 

linguístico da Libras pode-se então discriminar os conceitos de língua e 

linguagem, é comum encontrar em textos jornalísticos ou mesmo em discursos 

orais confusão entre os termos, como por exemplo no seguinte noticiário; “Três 

especialistas em linguagem de sinais falaram à agência de notícias que o homem 

não estava fazendo a tradução dos discursos nem para o africâner, nem para o 

inglês” (G1, 2013, grifo meu).  

Portanto, a seguir tem-se a abordagem dos conceitos língua e linguagem, 

afinal, não se pode conceber uma sem a outra, segundo Saussure a língua é ao 

mesmo tempo um produto social da faculdade da linguagem e um conjunto de 
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convenções adotada pelo corpo social objetivando permitir o exercício desse direito 

em cada individuo;  "É ao mesmo tempo um produto social da faculdade da 

linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social 

para permitir o exercício desta faculdade nos  indivíduos1.” (Saussure et al.,1997, p. 

20).  

   1.1 - LÍNGUA E LINGUAGEM 

 

Dentre as diversas literaturas que definem acerca do que é língua, ratifica-

se aqui a afirmação de Saussure de que a língua é um sistema de signos que 

exprimem ideias, portanto, comparável à escrita, ao alfabeto dos surdos-mudos2, 

aos ritos simbólicos, as formas de polidez, dentre outros, contudo, o mesmo 

destaca que a língua é a mais importante deste sistema3 (1997, p. 24) 

Hockett (1992, p. 11-20), Lyons (1981, p. 30-5) e Lobato (1986, p. 41-7 apud 

Quadros e Karnopp 2004, p. 25-26) também concordam com Saussure ao 

destacar traços atribuídos às línguas, como por exemplo, a flexibilidade e 

versatilidade, ou seja, a língua explica emoções, sentimentos, perguntas, 

afirmações, refere-se ao abstrato e noções de tempo de forma precisa como em 

nenhum outro sistema. 

Já a linguagem está relacionada à capacidade de comunicação humana e 

as práticas sociais. Através dela expressamos ideias, assim como, emoções 

utilizadas em contexto por aquele que comunica e o receptor. Segundo 

Rosenstock:  

 “A linguagem pode significar: Uma maneira de mostrar a alguém em 
que direção fica, na estrada, a próxima fazenda, ou um modo de fazer 
uma criança parar de chorar. Então entram em cena gestos, sorrisos 
e lágrimas, [...]. Não tenho dúvida de que, nos bate-papos do dia-a-

                                                           
1  Tradução minha. Texto original: “C’est à la fois un produit social de la faculté de language et un ensemble 

de conventions nécessaires, adoptées par les corps social pour permettre l’exercice de cette faculté chez les 

individus” (p. 24) 

2 Termo utilizado na época.  

3 Tradução minha, texto original: La langue est un système des signes exprimant des idées, et par là, 

comparable à l’écriture, a l’alphabet des sourds-muets, auxs rites symboliques, aux formes des politesse, aux 

signaux militaires, etc., etc. Elle est seulement le plus important des ces systèmes.” (1997, p. 24).  
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dia, nossa linguagem tem o mesmo propósito que os ruídos dos 
animais. E coisas que desempenham a mesma função devem estar 
relacionadas” (2002, p. 37). 
 

Por tanto, para cada momento e com cada ser pode-se utilizar uma 

linguagem diferente em um discurso formal ou informal como o próprio autor 

afirma “Essa distinção divide a linguagem em dois campos permanentemente 

antagônicos: o formal e o informal. Lógica e historicamente, a linguagem 

formal antecede a informal, e sucede à linguagem animal” (2002, p.40). 

Por isso, a língua de sinais é considerada língua natural, pois, em 

comparação as línguas orais possui sistema legítimo linguístico combinado 

(cinco parâmetros) com o objetivo de comunicar. 

Afinal, em 1960 Stokoe comprovou que a Língua de sinais atendia todos 

os critérios linguísticos, possuindo estrutura própria podendo gerar inúmeras 

sentenças por meio da combinação de sinais a partir dos seus fonemas 

localização, configuração de mãos e movimento.  

Quadros e Karnopp (2004) destacam o trabalho de Stokoe nos estudos 

da língua de sinais e seu posicionamento linguístico “Sing Language Structuce 

e Dictionary of ASL marcaram um ponto de transição para o estudo as línguas 

de sinais, já que foram os primeiros trabalhos a reconhecerem a organização 

interna de uma língua de sinais [...]” (pág. 31).  

Por se tratar de uma língua espaciovisual, pensa-se tratar de 

representações pantomímicas, porém a icônicidade da língua de sinais é 

utilizada de forma sistemática, a mesma icônicidade é encontrada nas línguas 

orais, Gesser (2009) destaca as clássicas onomatopeias pingue-pongue, 

ziguezague, tique-taque, zum-zum, estas por sua vez representam significados 

dentro do contexto que lhe cabe na língua portuguesa.  

A língua de sinais tem relação icônica, porém, não é o mais significativo 

de toda a sua estrutura, a icônicidade reproduz por vezes a forma ou 

movimento associada ao sinal. Quadros e Karnopp (2004) citam um 

experimento realizado por Jordan e Battison (1976), com surdos de sete países 

diferentes, neste, concluiu-se que uma língua de sinais não é inteiramente 

perceptível entre eles mesmo se tratando de surdos monolíngues. Veja no 

exemplo abaixo o sinal icônico da palavra “não” no Brasil tem o significado da 

palavra “onde” em Língua Americana de Sinais. (pág. 32)  
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Figura 1. Sinal não (Libras) e onde (ASL) 

 

Este experimento deixa claro que a língua de sinais não é universal 

como se pensa recorrentemente, a mesma não se trata de um conjunto de 

códigos como o gestuno, este por sua vez não possui gramática e é usado 

eventualmente por surdos em aeroportos internacionais, jogos e conferencias. 

Gesser (2009) ilustra esta afirmação através do exemplo abaixo, observa-se a 

diferença na execução do sinal mãe em quatro diferentes países, afinal, cada 

comunidade surda no mundo possui as suas peculiaridades em contexto 

histórico, cultural, regional e influencias. 

 

Figura 2. Sinal mãe em quatro diferentes países, p. 12. 

 

Assim como nas línguas orais, cada país possui sua própria língua de 

sinais. A língua de sinais tem todas as condições e assim expressam o 

abstrato, o humor, o concreto, figuras de linguagem, trocadilhos, poesias, 

histórias, inerentes a cultura surda. Gesser (2009) afirma ainda que na língua 
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de sinais podemos encontrar características como a produtividade/criatividade, 

a flexibilidade, a descontinuidade e a arbitrariedade” (pág. 27).  

Produtiva e criativa, pois, é capaz de formar novos elementos a partir de 

suas regras gramaticais e estrutura própria: “A produtividade ou criatividade de 

um sistema de comunicação é a propriedade que possibilita a construção e 

interpretação de novos enunciados” (Quadros e Karnopp,2004. p. 26).  

Flexibilidade, por transmitir o abstrato e o concreto: “pode-se usar a língua para 

dar vazão as emoções e sentimentos, para solicitar a cooperação de 

companheiros; para ameaçar ou prometer; para dar ordens, fazer perguntas ou 

afirmações” (Lyons, 1981, apud Quadros e Karnopp, 2004. p. 26).   

Descontinuidade, assim como nas línguas orais em que a troca de um único 

morfema pode mudar o significado de uma palavra, nas línguas de sinais basta 

mudar um paramento para o sinal e contextos se tornarem diferentes: “As 

palavras que diferem de maneira mínima na forma normalmente apresentam 

uma diferença considerável no significado” (Quadros e Karnopp,2004. p. 26). 

Arbitrariedade, ou seja, a relação entre forma e significado: “Na opinião de 

Chomsky, os seres humanos são geneticamente dotados de um conhecimento 

dos princípios gerais ditos arbitrários, que determinam a estrutura gramatical de 

todas as línguas” (Quadros e Karnopp,2004. p. 26).  

Portanto, evidencia-se que as línguas de sinais possuem aspectos 

linguísticos bem como as línguas orais, no que tange a fonologia, 

morfossintaxe, semântica e pragmática, sendo assim natural e viva. Não se 

trata de pantomimas ou sinais exclusivamente icônicos, a mesma, é regida por 

um sistema próprio inerente a sua estrutura gramatical, ou seja, regida por 

princípios universais linguísticos no que diz respeito aos parâmetros 

configuração de mãos, movimento, ponto de articulação, orientação das mãos 

e expressões não manuais.   

2.0 – FONOLOGIA 

A fonologia relaciona-se com a fonética, pois, a primeira estuda a função 

e organização dos sons produzidos pela segunda, com suas regras gerais e 

características peculiares de cada língua, “Cabe à fonologia o estudo desse 
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sistema abstrato, tanto das regras universais como aquelas que caracterizam 

as diferentes línguas” (Fiorin et al. 2012. p. 10). 

A fonologia dedica-se aos segmentos dos sons em uma sentença, por 

exemplo, na língua portuguesa ao fazer uma pergunta é a entonação que 

exerce a função de marcação a fim de cumprir este objetivo.   

Em um dos segmentos de estudos das línguas orais estuda-se os sons 

ou fones decorrentes da mesma. A simples mudança dos fones pode distinguir 

o significado da palavra como seco/cedo, da mesma forma, ocorre a realização 

de dois fones diferentes. Outra perspectiva observada é a comparação de 

palavras de uma determinada língua, com a mesma grafia, contudo, a 

pronuncia tende a variar de região para região. Fiorin et al. (2012) destaca ao 

concordar com Saussure “É o que Saussure tinha em mente quando elaborou 

o conceito de valor, que algo é relativo a cada sistema linguístico” (p.36). Ou 

seja, o mesmo som pode ser encontrado em línguas diferentes, portanto, 

apresentando valores distintos. 

Os fones são analisados da seguinte maneira: articulatória, o que passa 

pelo aparelho fonador durante a produção dos fones; auditiva, percepção do 

ouvinte: acústica, onda sonora produzida. A relação entre esses aspectos 

relacionam a parte motora, experiência sonora e sinal acústico, o quadro a 

seguir demonstra com maior clareza essas dimensões. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Dimensões para descrever fones. Fiorin et al. (2012, p. 12) 

.  

Temos logo abaixo uma ilustração do aparelho fonador, suas partes 

funcionam como engrenagens que juntas cooperam para a produção dos sons 

da fala: (1) pulmões, (2) traqueia, (3) laringe, (4) epiglote, (5) cordas vocais, (6) 

(7) glote, (8) faringe, (9) véu palatino, (10) palato duro, (11) língua, (12) dentes, 

(13) lábio, (14) mandíbula e (15) cavidade nasal.    
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Figura 4. Aparelho fonador. Fiorin et. Al. (2012, p. 13) 

 

Da mesma forma pode-se comparar a fonologia das línguas orais, 

anteriormente apresentou-se parâmetros que resultam na estrutura 

organizacional de segmento dos sons das línguas orais, com as línguas de 

sinais não é diferente, pois, a mesma está organizada por regras e realiza-se 

de forma sequencial, obedecendo a estrutura dos cinco parâmetros estudados 

a seguir: configuração de mão; ponto de articulação; movimento; orientação 

das mãos e expressões não manuais.   

2.1- FONOLOGIA DA LIBRAS 

 

A Libras é uma língua de modalidade gestualvisual e o que a difere da 

modalidade oral é a sua forma de recepção (através dos olhos) e transmissão 

(através das mãos), dentro do sistema linguístico da Libras a fonologia estuda 

sua estrutura e organização, afinal, foi Stokoe quem em 1960 descreveu a 

organização dos elementos linguísticos das línguas de sinais. 

A proposta de Stokoe refere-se a três parâmetros que seguem uma 

ordem linear para assim ser executada transmitindo significado. São eles; 

1) Configuração de mão (CM) 

2) Ponto de articulação ou Locação (L) 

3) Movimento da mão (M) 
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Através destes parâmetros é possível incorporar aspectos lexicais, 

gramaticais, tempo, negação e continuidade, associado à exploração de 

determinadas locações no espaço Quadros e Karnoop (2004) afirmam que os 

três parâmetros citados representam unidades mínimas (fonemas) que 

constituem os morfemas nas línguas de sinais, (p.49). Orientação das mãos 

(Or) e aspectos não-mauais/ expressões faciais e corporais (NM) também são 

parâmetros acrescentado a fonologia dos sinais.  

Mas afinal, o que são as configurações de mão? Trata-se da definição 

do posicionamento da mão do enunciador, podendo permanecer a mesma ou 

não durante a realização de um sinal. Referente a Libras, o quadro de Ferreira 

(2010) apresenta 46 configurações de mão: 

 

 

Figura 5. As 46 configurações de mão em Língua Brasileira de Sinais, p. 220.  

 

Ferreira (2010) ainda descreve acerca do que ela chama de movimentos 

internos intrínsecos a CM, abaixo observa-se a ilustração da autora: 
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Figura 6. Eixos da mão, p. 221 

 

“A mão – essencialmente os dedos – pode se mover em relação ao 
referencial OX, OU, OZ. Adotamos a terminologia tradicional para 
descrever este fenômeno: movimento interno. Parece-nos que este 
movimento interno é tão importante para a significação do sinal como o é 
o movimento de uma configuração sólida [...] Nossa transcrição começa 
sempre com uma descrição da configuração de mão dominante, que 
convencionamos ser a direita.” ( p. 225). 
 

O segundo parâmetro locação (L) ou ponto de articulação (PA), o qual 

daremos mais ênfase, por se tratar dele o respectivo mapeamento proposto 

neste projeto baseado na tese da autora Sandra Patrícia (2009), define-se 

como a área do corpo específica ou espaço na qual o sinal será realizado, ou 

seja, o espaço de enunciação.  

Quadros e Karnopp (2004) baseado em Battison (1978) evidenciam que 

a área de anunciação onde os sinais são realizados parte do raio de alcance 

das mãos. 
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Figura 7. Espaço de sinalização, p.57. 

 

Os autores ainda destacam:  

“Dentro desse espaço de enunciação, pode-se determinar um número 
finito (limitado) de locações, sendo que algumas são mais exatas, tais 
como a ponta do nariz, e outros são mais abrangentes, como a frente do 
tórax (Ferreira-Brito e Langevin,1995). O espaço de enunciação é um 
espaço ideal, no sentido de que se considera que os interlocutores 
estejam face a face” (2004, p.57). 

 

Contudo, Lucinda Ferreira (2010) destaca da seguinte forma o espaço 

de realização de sinais em Libras: 

 

Figura 8. Espaço de sinalização, p. 73 

 

O terceiro parâmetro (M) envolve formas, movimentos internos, 

velocidade e direções no espaço. Uma mesma CM pode ter seu significado 

totalmente alterado de acordo com o movimento realizado, evidentemente não 

de forma aleatória, mas, dentro das normas da gramática da língua de sinais. 

No exemplo seguinte, Quadros e Karnopp (2004) apud Klima e Bellugi (1979) 

p. 293 se utilizam do verbo “olhar” para demonstrar que na Libras (assim como 

nas demais línguas de sinais) o movimento também marca o tempo verbal. 

Observe:  
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Figura 9.  Aspecto tempo. p.55 

 

Orientação da mão (Or) é definida como a direção da palma da mão 

durante a produção do sinal, para cima, para baixo, para o corpo, para frente, 

para a direita ou para a esquerda. Há sinais que distinguem-se de significado 

apenas pelo fato de a direção do mesmo ser executada de forma diferente. 

Durante a realização do movimento a Or também pode mudar, afinal, trata-se 

de uma língua que apresenta pares mínimos, assim como nas línguas orais.   

Expressões não manuais abrangem os movimentos da face, olhos, rôle 

play com o tronco, cabeça e também servem como marcadores em uma 

sentença sintática, como por exemplo, sentenças interrogativas, concordância, 

advérbio, negatividade, entre outros, “As expressões não-manuais que 

constituem componentes lexicais marcam referência específica, referência 

pronominal, partícula negativa, advérbio, grau ou aspecto” (Quadros e 

Karnopp, 2004, p. 60)  

Os autores Quadros e Karnopp, 2004, registraram um quadro 

evidenciando esses marcadores sintáticos, o mesmo fora baseado em Ferreira 

Brito e Langevin, 1995, segundo os estudos de Baker em 1983, veja a seguir:  
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Figura 10. Expressões não manuais, p. 61 

  

De acordo com as explanações registradas anteriormente, a fonologia 

da Libras engloba os cinco parâmetros que lhe cabe, CM, L ou PA ,M, Or e 

NM, estas formam juntas combinações de sinais com significados distintos. 

Descreveu-se, portanto, acerca da fonologia das línguas orais e em seguida 

das línguas de sinais, estas regidas por uma organização fonológica e lexical 

na formação e execução dos sinais.  

3.0 O LÉXICO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS  

Antes de explanar-se acerca do parâmetro ponto de articulação segundo 

a proposta da autora Sandra Patrícia (2009), faz-se necessário compreender 

sobre o aspecto Léxico na língua brasileira de sinais.    

Segundo Júnior (2011, p.62) apud Faulstich (2003) “A lexicologia é a 

disciplina que estuda o léxico de uma língua e os demais componentes 

gramaticais, como fonte real de criação e formação de novas unidades lexicais” 



20 

 

 

(p. 11-31). Isto é, trata-se da organização dos recursos linguísticos de uma 

língua na formação do seu vocábulo. 

Na língua brasileira de sinais diversos constituintes formam seu léxico, 

por exemplo, são os itens lexicais que exercem a função de marcação do 

tempo em sentenças, evitando assim ambiguidades na narrativa.   

“Dessa forma, quando o verbo refere-se a um tempo passado, futuro ou 
presente, o que vai marcar o tempo da ação ou do evento serão itens 
lexicais ou sinais adverbiais com o ONTEM, AMANHÃ, HOJE, SEMANA 
PASSADA, SEMANA QUE VEM ” (Rosa. 2005, p.36). 

 

A autora Sandra Patrícia (2009) propõe alguns constituintes lexicais da 

língua de sinais brasileira, a começar pelos cinco parâmetros, pois, juntas são 

capazes de expressar conceitos diversos. Os classificadores, estes evidenciam 

forma, volume, textura, espessura, dentre outros nas palavras da autora trata-

se de unidades lexicais simples, entretanto, de significado complexo, assim 

como morfemas e metonímia. 

Quadros e Karnopp (2004) apresentam a proposta de Brentari e Padden 

(2011) na composição do léxico da língua de sinais brasileira: 

 

 

 

 

 

Figura 11. Léxico Narrativo, p. 88 

 
O léxico não nativo está no campo da datilologia das palavras em 

português, ou seja, as palavras soletradas através do alfabeto manual, 

envolvendo assim, as configurações de mão e as letras da língua portuguesa 

escrita. Trata-se, portanto, do empréstimo linguístico, assim como no vocábulo 

da língua portuguesa temos palavras estrangeiras incorporadas ao léxico na 

língua de sinais não seria diferente por meio da soletração manual.   

No que tange os classificadores os autores reconhecem que este é um 

aspecto específico do léxico da língua de sinais, pois, participam na formação 

de novas palavras, contudo, acrescentam: “Entretanto, quando um classificador 

entra no léxico nuclear, ele segue padrões de lexicalização encontrados nas 
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línguas naturais, independentemente da natureza específica da modalidade” 

(Quadros e Karnopp, 2004.p. 93).  

A autora Sandra Patrícia (2009), afirma que o classificador exerce a 

função de unidade lexical na língua brasileira de sinais assim como os demais 

parâmetros, seja de maneira descritiva, ou na estrutura semântica ou ainda na 

estrutura sintática, isto é, como classificadores nominais e/ou classificadores 

verbais.  

Os classificadores nominais reportam-se a descrição de seres ou objetos 

no singular ou no plural, nas palavras da autora “Esses CLASSIFICADORES 

descrevem (a) entidades ou partes de entidades de toda natureza: indivíduos 

animados ou inanimados [...]” (NASCIMENTO, 2009. p.118). Trata-se de 

atribuir informação semântica na realização de sentenças em língua de sinais. 

Ainda neste grupo, propõe-se um subgrupo chamado de classificadores 

nominais especificadores, como o nome já diz, este por sua vez especifica a 

localização de determinado objeto, assim como sua distribuição no espaço ou o 

modo como se apresentam, empilhados, enfileirados e etc.  

Os classificadores verbais agregam constituintes ao verbo, exercendo a 

função de predicado, assim como agregam o verbo a outros constituintes, 

durante a realização do classificar podem ocorrer de maneira individual, isolada 

ou combinada aos elementos citados a seguir:  

Agregam ao verbo: sintagmas nominais adjetivados, na posição de 
SUJEITO ou de OBJETO, de INSTRUMENTO, de LOCATIVO; 
adjuntos adverbiais de MODO; adjuntos adverbiais consecutivos e a 
marcação de ASPECTO. Qualquer um desses constituintes 
incorpora-se ao núcleo, o CLASSIFICADOR VERBAL” (Nascimento, 
2009. p. 122) “ 

 
Um registro de destaque do léxico da língua de sinais fora realizado em 

1817 por Roche Ambroise Bébian, em sua pesquisa descreviam-se os métodos 

desenvolvidos pelo abade L’Epée intitulado “Essai sur les sourds-muet et sur le 

langage naturel ou Indroduction á une clasification naturelle des idées avec leurs  

signes propres” (Paris, 1817), a obra registrava os sinais pertencentes a LSF com o 

objetivo de facilitar o aprendizado dos alunos. Posteriormente em 1822, Bébian 

publicou Mimographie, a obra baseava-se em cinco elementos básicos, o formato 

da mão, sua posição no espaço, locação, a ação executada e a expressão facial. 

(OVIEDO, 2007. p. 2). A seguir, tem-se a ilustração dos seis movimentos básicos 
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segundo Bébian (a) e as marcações referente ao ponto de articulação no corpo do 

sinalizador (b).  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Figura 12 (a) – Mimografia . Classificação em seis movimentos. Figura13 (b) – 

Ponto de articulação 

4.0 - PARÂMETRO PONTO DE ARTICULAÇÃO 

 Este capítulo irá dedicar-se a investigar as mudanças no decorrer do 

tempo acerca do espaço de enunciação das línguas de sinais, realizando assim 

um comparativo entre as pesquisas de diversos autores no que tange o espaço 

de enunciação delimitado no corpo e no espaço neutro. Partindo dessa teoria 

pretende-se construir o mapa de sinais segundo seu respectivo ponto de 

articulação.   

 O parâmetro fonológico Ponto de Articulação ou Locação define-se 

como o espaço onde os sinais das línguas de sinais são realizados. Ferreira 

Brito e Langevin, 1995, apud Quadros e Karnopp, 2004, dividem os pontos de 

articulação em quatro regiões:  

A) Cabeça 

B) Mão 

C) Tronco  

D) Espaço Neutro  
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Figura 14. Ponto de articulação segundo Ferreira Brito e Langevin 1995 apud 

Quadros e Karnopp 2007, p. 58 

 

Ao observar o quadro anterior percebe-se que o espaço delimitado para 

o ponto de articulação vai da cintura ao topo da cabeça da mesma forma que a 

autora a seguir afirma.  

Segundo Lucinda Ferreira (2010), esse espaço vai da cintura até um 

ponto acima da cabeça em formato de um paralelepípedo, isto é, o formato de 

um cubo, tendo a distancia da mão direita para a esquerda respectivamente 

estendidos (p. 72).  

Contudo, ao comparar a pesquisa de Bacon 1875 apud Nascimento, 

2009, percebe-se que em seu mapeamento dos pontos de articulação, o 

mesmo se dá em formato de uma esfera que vai do meio da perna até um 

ponto um pouco acima da cabeça.  
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Figura 15. Ponto de Articulação segundo Bacon, p. 135.  

 

Já Stokoe em 1960, propôs em seus estudos acerca da estrutura das 

línguas de sinais constituintesdos sinais, doze locações, vinte e quatro tipos de 

movimento e dezenove formas de mãos.  
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Figura 16. Registro dos pontos d articulação por Stokoe. Nascimento 

(2004, p. 137) 

 

Baseado nas diversas perspectivas apresentadas até aqui acerca do 

parâmetro ponto de articulação, observou-se dados em comum e divergentes 

sobre os limites do espaço de sinalização da língua de sinais brasileira, em 

alguns imagina-se o espaço sinalizador como uma caixa, em outros como uma 

esfera, contudo, ao analisarmos a proposta da autora Sandra Patrícia (2009) a 

mesma contesta essa delimitaçào e ainda sucita o seguinte questionamento: 

seria possível organizar os repertórios lexicográfico das línguas de sinais 

brasileira no que se refere aos seus cinco parâmetros? Afinal, são tantos itens 

a serem considerados, portanto, o façamos neste capítulo, assim como autora 

comecemos pelo parâmetro ponto de articulação.  

Na opinião da autora “o 'espaço de sinalização' nào tem quinas como 

tem um caixote” (p. 156), o que faz repensar no espaço de sinalização 

comumente proposto que vai da cintura até o alto da cabeça em formato de 

paralelepípedo, na verdade o espaço de sinalização vai até onde a mão 

alcança em todos os pontos do corpo inclusive nas costas, como por exemplo o 

sinais passado, embaixada, calça comprida e etc, assim como, para as laterais, 

para frente e para trás daquele que sinaliza, como vemos na imagem a seguir 

mediante a proposta da autora.  
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Figura 17. Espaço de sinalização segundo a proposta da autora Sandra 

Patrícia (2009, p. 158).  

 

Em seguida podemos comparar com a proposta de alguns 

pesquisadores, Stokoe, por exemplo enumerou doze locativos que vão do alto 

da cabeça ao tronco, já Liddell & Johnson (2000) registram cinquenta e quatro 

pontos de articulação, contudo, Capovilla et al. (2001) apresenta cinquenta e 

seis, todos estes apresentam uma ordem do ponto central para uma unidade 

mais distante do corpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Liddell & Johnson, 2000, p. 206 apud Nascimento, 2009, p. 190) 
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Figura 19. Pontos de articulação - Alisedo, 2007 apud Nascimento,2009, p.192.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Ponto de articulação – Capovilla et al. 2001 apud Nascimento 2009, 

p. 194 
 

É necessário estabelecer uma ordem durante a execução dos sinais, ou 

seja, das unidades lexicais, o propósito de Nascimento (2009) fora basear-se 

nas pesquisas desses autores entre outros e estabelecer esta ordem linear de 

execução dos sinais em seus respectivos pontos de articulação partindo do 

ponto mais central (unidades lexicais) para a mais distante no espaço neutro, a 

mesma mapeia os pontos de articulação da seguinte forma.  
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Figura. 21 Sequencia dospontos de articulação por Nascimento, 2009, p. 195. 

 

 Nas palavras de Nacimento (2009):  

“A ordem se dá no sentido longitudinal do corpo: de trás para a frente e de 
cima para baixo. No sentido latitudinal do corpo, a ordem se dá do ponto 
mais próximo do corpo para o mais distante do corpo (do ponto mais 
central para o ponto mais periférico, seguindo a ordem  - mais central, 
direita e esquerda): em primeiro lugar aparecem as as ULs e as UTs que 
tocam o corpo (PROXIMAL); em segundo lugar devem vir as ULs e as 
UTs que estão no espaço neutro (MEDIAL); em terceiro lugar, devem vir 
as ULs e as UTs que estão mais distantes do corpo (DISTAL)”. 4(p. 195). 
 

A autora também destaca que a relação entre mãos e dedos é 

considerada pontos de articulação, afinal, no que diz respeito aos pares 

mínimos o ponto de articulação faz toda a diferença no significado do sinal, “No 

realizar de uma UL, a relação entre as mãos e os dedos pode ser considerada 

PA. Relações comuns entre as mãos envolvem: enganchar os dedos, tocar 

uma mão na outra, sobrepor etc.” (p. 196)  

 

Figura 22. Pontos de articulação relação entre mãos e dedos por Nascimento 

2009, p. 197.  

                                                           
4 Os termos aqui utilizados pela autora ganham espaço no mapeamento dos locativos, determinando se 

são executados de forma proximal, tocam o corpo; medial, no espaço neutro ou distal, distante do 

corpo do enunciador.  
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 Desta forma, a proposta da pesquisa de Nascimento (2009) em 

estabelecer os pontos de articulação em forma de esfera que vão até onde os 

braços alcançam, envolvem a relação mãos, pulso e dedos, assim como atrás 

do corpo.  

 

 

Figura 23. Pontos de articulação segundo a propósta de Nascimento (2009. p. 

196) 

 

 Baseado no estudo da autora Sandra Patrícia (2009), segundo os pontos 

de articulação determinado em sua propósta, esta pesquisa visa a partir da 

parte teórica mapear os sinais do dicionário trilíngue Novo Deit-Libras – Língua 

Brasileira de Sinais de Capovilla et al. (2009) em formato inicial de planilha de 

forma a relacinar os sinais aos pontos de articulação segundo a autora.    

 A mesma pontuou os pontos de articulação da Libras da seguinte forma: 

costas – parte alta; ombros; pescoço – atrás; nuca; cabeça – atrás; cabeça – 

topo; testa; sobrancelha; olhos; orelhas; nariz; lábios superior; dentes; língua; 

lábio inferior; bochecha; queixo; pescoço; braço externo; cotovelo; antebraço - 

externo; pulso - externo; mão - dorso; dedos- externos; dedos- interno; mão - 
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palma; pulso - interno; peito; seios; abdômen; cintura; região pélvica; quadril; 

coxas; nádegas e costas – parte baixa. 

 Segundo o mapeamento realizado de cento e um sinais extraídos do 

sinalário Novo Deit-Libras: Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da 

Língua Brasileira de Sinais (Libras) de autoria de Capovilla, Raphael e Mauricio 

(2009), averiguou-se que cerca de quarenta sinais podem sim pertencer aos 

pontos de articulação proposto pela autora. Veja a seguir a tabela desse 

mapeamento. 
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Figura 24. Mapeamento das áreas de enunciação da Libras. 

 

Observa-se porém, a falta de sinais classificados em alguns pontos de 

enunciação, isto não quer dizer que a hipótese da autora não seja condizente, 

apenas que o numero de cento e um sinais não fora suficiente para comprovar 

o proposta de Nascimento (2009). 

Contudo, ao realizar este mapeamento, os demais sinais não 

clasificavam-se dentro dos pontos propóstos pela autora, necessitou-se 

portanto determinar outros pontos de enunciação, isto é, cerca de sessenta e 

um sinais poderam ser classificados da seguinte forma: Espaço Neutro: diante 

do ombro; acima do ombro; cabeça - acima, lado direito; ao lado dos olhos; 

diante do rosto; diante do peito; cabeça – acima e diante da boca. Assim como: 

Tocando o corpo: ao lado da boca; ao lado do pescoço; dedos; pontas dos 

dedos. Veja a seguir.  

  

   

 

 

 

 

 

Figura 26. Mapeamento de pontos de enunciação - Espaço neutro 
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Figura 27. Mapeamento dos pontos de enunciação – Tocando o corpo 

 

Observou-se ainda que existem sinais dentro da Libras que são 

executados tendo um ponto de enunciação inicial e final. Seja no espaço 

neutro; Tocando o corpo em seu ponto de articulação inicial e no espaço neutro 

no seu ponto de articulação final; Espaço neutro inicial e tocando o corpo no 

ponto de articulação final ou ainda tocando o corpo tanto no seu ponto de 

articulação inicial como final.  

 

 

 

Figura. 28. Mapeamento dos pontos de articulação inicial e final. 

 
Figura 29. Mapeamento dos pontos de articulação: tocando o corpo e espaço 

neutro; espaço neutro e tocando o corpo; tocando o corpo ponto de articulação 
inicial e final.  
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