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GUERRA, Elenir.  LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: RESSONÂNCIAS DA 

HISTÓRIA E DA MEMÓRIA. 101f. Dissertação de Mestrado em Letras –Universidade 

Estadual do Centro-Oeste. Orientadora: Maria Cleci Venturini. Guarapuava, 2020. 

 

Resumo: Este trabalho de pesquisa tem por objetivo investigar como o museu é discursivizado 

nos dicionários de Língua de Sinais, compreendendo o dicionário como instrumento 

tecnológico da produção do saber, nos termos de Auroux (2014), a fim de desnaturalizar 

sentidos de que ele sustenta uma memória saturada e não-lacunar. Em termos mais restritos, 

buscaremos a) investigar como se dá o processo da gramatização da Língua Brasileira  de Sinais 

com base em um dos instrumentos tecnológicos apontado por Auroux ( 2009), qual seja, o 

dicionário; b) teorizar acerca do dicionário, seu funcionamento, historicizando-o como 

ferramenta na produção do conhecimento; c) realizar um levantamento do verbete “museu” em 

dicionários da Língua de Sinais; d) buscar em dicionários de Libras as repetições e diferenças 

no que se refere à palavra museu. A pesquisa tem caráter bibliográfico, investigativo e 

interpretativo e a perspectiva teórica é a da Análise de Discurso em sua relação e implicação 

com a História das Ideias Linguísticas, mais especificamente, da Lexicologia Discursiva, que 

compreende os dicionários como “textos produzidos em certas condições de produção” em que 

os sentidos se filiam a determinadas redes de memória (ORLANDI, 2002, p.103). Por esse viés, 

os sentidos dos verbetes dependem das condições de produção, incluindo sujeitos que assumem 

posição-sujeito, também, no que tange à elaboração do dicionário, sinalizando para filiações 

ideológicas e atravessamentos do inconsciente. Selecionamos cinco dicionários para responder 

à seguinte questão de pesquisa: Como os dicionários de Língua de Sinais discursivizam o 

verbete “museu”? Para isso, foram consultados: “Iconographia dos Signaes dos surdos-mudos” 

(1875); “Linguagem das mãos” ([1969], 1988); “Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue 

Língua Brasileira de Sinais” ([2001], 2008); o “Novo Deit-Libras: Dicionário Enciclopédico 

Ilustrado Trilíngue da Língua Brasileira de Sinais” (2009) e o “Dicionário da Língua de Sinais 

do Brasil: A Libras em suas mãos” (2019). Assim, compreendemos que há pontos de repetições 

e diferenças na rede de memória presente no verbete “museu”. Para cada palavra existe redes 

de memória em funcionamento nas suas significações, de modo que os sentidos não estão 

estabilizados (efeitos de incompletude) nos dicionários de Língua de Sinais. Pensar as 

diferenças de (re)significação é pensar que a língua está em movimento  e se relaciona com a 

história, com a memória e com o social.   

 

Palavras-Chave: Língua de Sinais; Dicionário; Museu; Memória.  
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GUERRA, Elenir. LANGUE DES SIGNES BRÉSILIENNE : RÉSONANCES DE 

L'HISTOIRE ET DE LA MÉMOIRE. 111f. Mémoire de maîtrise en lettres - Université 

d'État du Centre-Ouest. Conseillère : Maria Cleci Venturini. Guarapuava, 2020. 

 

Résumé : Ce travail de recherche vise à étudier comment le musée est discursif dans les 

dictionnaires de la Langue des Signes, en comprenant le dictionnaire comme un instrument 

technologique de production de connaissances, dans les termes d'Auroux (2014), afin de 

dénaturaliser les significations qu'il soutient une mémoire saturée et sans trou. En termes plus 

restreints, nous chercherons à a) étudier comment se déroule le processus de grammatisation de 

la Langue des Signes Brésilienne à partir de l'un des instruments technologiques signalés par 

Auroux (2009), à savoir le dictionnaire ; b) théoriser sur le dictionnaire, son fonctionnement, 

en l'historisant comme outil de production de connaissances ; c) effectuer une enquête sur 

l'entrée « musée » dans les dictionnaires de Langue des Signes ; d) rechercher dans les 

dictionnaires Libras les répétitions et les différences concernant le mot musée. La recherche a 

un caractère bibliographique, d'investigation et d'interprétation et la perspective théorique est 

celle de l'Analyse du Discours dans sa relation et son implication avec l'Histoire des Idées 

Linguistiques, plus spécifiquement, de la Lexicologie Discursive, qui comprend les 

dictionnaires comme "des textes produits dans certaines conditions de production". » dans 

laquelle les sens sont affiliés à certains réseaux mémoriels (ORLANDI, 2002, p.103). De ce 

point de vue, les significations des entrées dépendent des conditions de production, y compris 

des sujets qui assument une position-sujet, également en ce qui concerne l'élaboration du 

dictionnaire, signalant des affiliations idéologiques et des croisements de l'inconscient. Nous 

avons sélectionné cinq dictionnaires pour répondre à la question de recherche suivante : 

Comment les dictionnaires de Langue des Signes discursivent-ils l'entrée « musée » ? Pour cela, 

on a consulté : « Iconographia dos Signaes dos sourds-muets » (1875) ; « Langage des mains » 

([1969], 1988) ; « Dictionnaire encyclopédique trilingue de la langue des signes brésilienne » 

([2001], 2008) ; le "Nouveau Deit-Balance : Dictionnaire trilingue illustré encyclopédique de 

la langue des signes brésilienne" (2009) et le "Dictionnaire de la langue des signes brésilienne : 

la Balance entre vos mains" (2019). Ainsi, on comprend qu'il y a des points de répétitions et 

des différences dans le réseau mémoriel présent dans l'entrée « musée ». Pour chaque mot, des 

réseaux de mémoire sont à l'œuvre dans ses sens, de sorte que les sens ne sont pas stabilisés 

(effets d'incompletude) dans les dictionnaires de la Langue des Signes. Penser les différences 

de (re)signification, c'est penser que le langage est en mouvement et se rapporte à l'histoire, à 

la mémoire et au social. 

Mots clés : Dictionnaire; Langue de Signes ; Musée; Mémoire. 
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PALAVRAS INICIAIS 

 

Começar a escrever esta dissertação me coloca diante da pesquisa e da busca pelo 

conhecimento no campo da Análise de Discurso, doravante nominada AD. O anseio e a vontade 

por essa busca criam um turbilhão de emoções e de angustias diante do muito que há para ler, 

escrever e refletir. Para contemplar nosso objetivo maior de investigar como o museu é 

discursivizado nos dicionários de Língua de Sinais1, compreendendo o dicionário como 

instrumento tecnológico da produção do saber, nos termos de Auroux (2014), a fim de 

desnaturalizar sentidos de que ele sustenta uma memória saturada e não-lacunar. 

O dicionário de Libras, assim como outros dicionários, depende do sujeito que o elabora 

– o locutor – e das memórias que retornam pelo sujeito do saber (interdiscurso), sendo que os 

sujeitos-surdos são ora os interlocutores e em outros momentos como locutores, considerando-

se a reversibilidade da linguagem, os movimentos e as trocas de lugares. Trazemos essas 

considerações por compreender o dicionário de Libras, de um lado, como um instrumento 

tecnológico, a partir de Auroux (2014). E de outro lado como discurso constituído pelo trabalho 

da ideologia e do inconsciente em relação aos sujeitos que o elaboram e os sujeito que o 

consultam. Como nos ensina Pêcheux (2014), a produção do conhecimento, vista como ciência, 

não é neutra, considerando-se que os sujeitos possuem suas filiações e inscrições em formações 

discursivas. 

Dentro deste instrumento tecnológico, recortamos o verbete “museu”, sinalizando para 

a necessidade de recuperar as condições de produção e de circulação nos dicionários de Libras, 

destacando o sujeito, posto que no campo disciplinar a que nos filiamos, o sujeito desdobra-se 

em locutor e em o sujeito do saber ou sujeito com “S” maiúsculo (do interdiscurso). Estes dois 

termos mostram o desdobramento do sujeito do discurso, “de forma que um dos termos 

representa aquele que se habituou a chamar “sujeito da enunciação”, na medida em que lhe é 

atribuído o encargo pelos conteúdos colocados, aquele que toma posição [...] – o sujeito locutor.  

O outro termo representa “o chamado sujeito universal, sujeito da ciência ou que se pretende 

como tal”. Tomamos o dicionário como discurso e dizemos, a partir de Pêcheux (2014, p. 146), 

que não há discurso sem sujeito e nem sujeito sem ideologia.  

                                                           
1 Língua de sinais ou língua gestual é uma língua visual, que surge nas comunidades de pessoas surdas ou se deriva 

de outras línguas de sinais. Enquanto, a Língua Brasileira de Sinais – Libras é Língua materna do sujeito surdo 

brasileiro, ou seja, a sua primeira Língua de comunicação e expressão em relação a Língua Portuguesa que é a 

primeira língua dos ouvintes nascidos no Brasil. 
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A escolha do verbete “museu” se deve à busca em relacionar a Língua Brasileira de 

Sinais, o dicionário e aos anos de convivência com a comunidade surda ao atuar como intérprete 

a atualmente ao trabalho de ensino de Libras para os alunos da Unicentro, assim como, as 

pesquisas da orientadora ligada a museus e arquivos; outra razão se liga ao desejo de 

compreender como se dá o movimento da semântica2 do verbete nos dicionários selecionados. 

Em termos mais específicos, pretendemos. Em termos mais restritos, buscaremos a) investigar 

como se dá o processo da gramatização da Língua Brasileira  de Sinais com base em um dos 

instrumentos tecnológicos apontado por Auroux ( 2009), qual seja, o dicionário; b) teorizar 

acerca do dicionário, seu funcionamento, historicizando-o como ferramenta na produção do 

conhecimento; c) realizar um levantamento do verbete “museu” em dicionários da Língua de 

Sinais; d) buscar em dicionários de Libras as repetições e diferenças no que se refere à palavra 

museu. 

Sublinhamos que há memórias e a reiteração dos dicionários como objetos de consulta, 

como obras de referência, aos quais os sujeitos recorrem em momentos de dúvida em relação 

ao significado das palavras, buscando também a etimologia, as classificações e o seu 

uso/emprego. Esse modo de concebê-lo encaminha para o efeito de sentido de completude e de 

certitude, o que acontece porque os sujeitos são afetados pela ilusão de que todas as palavras 

de uma língua estão ali postas e de que os sentidos estão estabilizados. 

No primeiro capítulo, ao investigar como se dá o processo da gramatização da Língua 

Brasileira de Sinais, com base em um dos instrumentos tecnológicos apontados por Auroux 

(2014), qual seja, o dicionário, discutiremos os sentidos que ressoam nas narrativas dos sujeitos 

surdos e as forças de resistência que emergem no interior das comunidades surdas. Segundo 

Perlin (2015, p. 67), “é interessante notar como os ouvintes tecem redes de poderes e como elas 

vêm disfarçadas sobre o discurso da fala, integração e colonialismo”. Ao se inscrever na história 

como sujeito, o surdo passa a ocupar um lugar dentro dos movimentos sócio/histórico/político 

instaurando novos dizeres sobre a sua identidade e cultura, baseadas nas diferenças entre surdos 

e ouvintes. 

Nesse sentido, buscamos diferenciar o conceito de “surdo-mudo” que aparece ao longo 

da história nos discursos patológicos que abordam a surdez relacionada à ausência de uma 

língua, como a ausência ou defeito de alguma coisa que precisa de conserto. Esse discurso perde 

                                                           
2 Semântica é a ciência que se dedica ao estudo do significado e a interpretação dos significados das palavras, 

frases ou expressões dentro de um específico contexto. A semântica é uma parte da gramática que se relaciona 

com outro campo da linguística, a sintaxe. (https://www.portugues.com.br/gramatica/semantica.html)  

https://www.portugues.com.br/gramatica/semantica.html
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a força quando o sujeito surdo passa a ter noção de pertencimento à comunidade surda e põe 

em funcionamento a Língua de Sinais como sua língua materna. O reconhecimento da Língua 

Brasileira de Sinais recebeu sustentação pela legislação no século XXI, que passou a dar 

legitimidade aos discursos da institucionalização dessa língua como forma de comunicação e 

expressão da comunidade surda brasileira. 

Assim, ao discursivizar a Língua de Sinais, colocamos em suspenso o sentido de 

dicionário como o lugar da certeza, sinalizando que a perspectiva discursiva defende a não 

neutralidade das palavras, tendo em vista que a linguagem não é domesticável. Isso significa 

que os sujeitos não têm controle sobre os sentidos que se constituem e os afetam.  

Para dar conta do dicionário de Libras como o lugar que estabelece relações entre 

palavras, propomos historicizar a Língua de Sinais recobrindo o surgimento, funcionamento e 

as particularidades engendradas por ela, trabalhando o movimento da ideologia nas condições 

sócio-históricas da língua. Nesse viés, Pêcheux (1938-1983) teoriza como a linguagem se 

materializa na ideologia e como a ideologia se manifesta na linguagem. Para tanto, ele pensa o 

discurso como “efeito de sentido entre os pontos A e B” (PÊCHEUX, 2014, p. 82), em particular 

como a historicidade se significa em determinado lugar como processo de significação. 

De acordo com Orlandi (2002, p. 118), “compreender o dicionário em seu 

funcionamento é compreender um pouco como a linguagem funciona em nós e como são 

praticadas as políticas de língua”.  No que tange à Libras, selecionamos cinco dicionários, quais 

sejam: A “Iconographia dos Signaes dos surdos mudos” (1875); “Linguagem das mãos” 

([1969]1988); “Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue Língua Brasileira de Sinais” 

([2001]2008), “Novo Deit-Libras: Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua 

Brasileira de Sinais” (2009), e o “Dicionário da Língua de Sinais do Brasil: A Libras em suas 

mãos” (2019), que investigam o dicionário da Língua  Brasileira de Sinais, enquanto 

instrumento linguístico e discursivo para a comunidade surda 

No segundo capítulo, destacamos a materialidade da Língua de Sinais, com vistas a 

discutir os instrumentos tecnológicos da sua gramatização. O objetivo delimitado para este 

capítulo é teorizar acerca do dicionário, pensando no seu funcionamento e historicizando essa 

ferramenta na produção do conhecimento. 

O surgimento da linguagem para a compreensão de como acontece o processo da 

instituição dos instrumentos tecnológicos é basilar para a elaboração da gramática e do 

dicionário. Segundo Auroux (2014), todo saber é um produto histórico, resultado das tradições 

e do contexto social situados no tempo e no espaço e influencia na organização da língua em 
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espaços diferentes e em línguas diferentes. De acordo com Auroux (2014, p.17), "o saber 

linguístico é múltiplo e principia naturalmente na consciência do homem falante". 

Nessa perspectiva, uma das conquistas históricas da comunidade surda foi a mudança 

da designação “surdo”, para “sujeito surdo” ressoando sentidos sobre os direitos e deveres dessa 

comunidade. A gramatização desta língua produz efeitos de sentido de que os dicionários 

constituem instrumentos tecnológicos do saber de Libras. Segundo Nunes (2006, p.26), “a 

compreensão do funcionamento articulado da constituição e da formulação nos dicionários é 

fundamental para a descrição dos efeitos de sentido que ali se produzem”. 

Ao se produzir uma gramática ou um dicionário, pensa-se não somente no uso desse 

instrumento no espaço escolar, no ensino da língua, da leitura e da escrita, mas na sua função 

como instrumento de pesquisa e de aprendizado de uma língua de uma determinada comunidade 

linguística.  

No terceiro capítulo, temos como objetivo realizar um levantamento do verbete “museu” 

em dicionários da Língua de Sinais, buscando pelas repetições e diferenças no que se refere ao 

uso dessa palavra. E assim, constituirmos o corpus da nossa pesquisa e na busca por 

compreender como os textos produzem sentidos, mobilizamos o dispositivo teórico da 

interpretação, que diz respeito ao conjunto de conceitos que sustentam a teoria. O dispositivo 

teórico encampa o dispositivo analítico, de responsabilidade do analista que na busca por 

responder a sua questão de pesquisa movimenta a teoria, mobilizando conceitos que o outro 

não mobilizaria. Conforme Orlandi (2014, p.27), “o dispositivo teórico é o mesmo, mas os 

dispositivos analíticos, não. O que define a forma do dispositivo analítico é a questão posta pelo 

analista, a natureza do material que analisa a finalidade da análise”.  

Durante a fase de definição do corpus da pesquisa, procuramos fazer um levantamento 

de alguns dicionários de Língua de Sinais produzidos no território brasileiro a partir do ano de 

1875, data em que é publicado o primeiro dicionário de sinais por Flausino da Gama, professor 

do Instituto de Surdos-Mudos, atual Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES. No 

entanto, nosso trabalho de análise se deteve nos dicionários de Libras publicados em 

[2001]2005, 2009 e 2019, tendo em vista que em obras anteriores, esse verbete não foi 

encontrado. 

Para tanto, interessa-nos compreender o funcionamento dos dicionários de Libras,  

sua historicidade, bem como que memórias neles ressoam sobre o sujeito surdo, ou seja, como 

os lexicógrafos discursivizam esse sujeito ao produzir um dicionário de Libras. Buscamos 
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ainda, investigar como está organizado e como se deu a elaboração do verbete “museu” e como 

os sentidos se movimentam nesse instrumento tecnológico. 
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PRIMEIRO CAPÍTULO 

 

AS CONDIÇÕES SÓCIO-HISTÓRICAS DAS LÍNGUAS DE SINAIS 

 

As mãos dos surdos vêm... 

 

Em todos os formatos Suaves, acariciantes, calorosas, fortes, 

Com anéis ou sem anéis. Mãos falantes. Mãos que sonham 

Mãos que expressam o significado da vida. 

Mãos que são a voz dos surdos. Mãos provindas de todas as raças e nações. 

Mãos admiráveis. 

Nessas mãos cabem os mais belos sonhos, os mais elevados ideais. 

Nessas mãos há o mistério da música não ouvida, mas sentida 

Mãos pedindo e oferecendo ajuda. 

Mãos pedindo asas 

Mãos clamando preces, ternura, compreensão e amor. 

(As Mãos de Euídece - Adaptado por Iraci Suzin s/p) 

 

 

O poema da epígrafe retrata os milhões de brasileiros3 que falam com as mãos, cujas 

expressões descrevem a emoção de se fazer compreender e de perceber o mundo pelo canal 

visual. Esse funcionamento decorre do fato de que os surdos ouvem com os olhos e falam com 

as mãos como vemos pelas práticas sociais e discursivas e também pelos documentos, dentre 

os quais destacamos o da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

(ONU/2007) ratificada no Brasil pelo IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse 

documento define a pessoa surda   como: “‘pessoas com deficiência auditiva’, com ‘alguma 

dificuldade’, ‘grande dificuldade’ ou que "não conseguiam ouvir de modo nenhum" responder 

à pergunta ‘tem dificuldade permanente de ouvir?’” (BRASIL, 2010). Essa forma de designar 

a pessoa com surdez é recorrente quando a deficiência funciona como patologia e a ciência faz 

referência à pessoa com dificuldade auditiva, não apagando a mudez, mas fazendo ressoar mais 

fortemente a questão do surdo-mudo atribuindo a surdez como consequência do não-oralizar. 

A designação de pessoa com deficiência auditiva no documento do IBGE é uma negação 

ao sujeito surdo de sua língua, identidade e cultura. De acordo com Skliar (2015), os termos 

deficiências mascaram e neutralizam as consequências políticas provocando um olhar 

paternalista e conservadora para esconder a normalização do sujeito surdo. Ao escolher as 

                                                           
3 De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) divulgados em 2020, mais de 10 

milhões de pessoas tem algum problema relacionado a surdez, ou seja, 5% da população é surda. Disponível em: 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-10/brasil-tem-107-milhoes-de-deficientes-auditivos-diz-

estudo. Acesso em: 17/set/2021. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-10/brasil-tem-107-milhoes-de-deficientes-auditivos-diz-estudo
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-10/brasil-tem-107-milhoes-de-deficientes-auditivos-diz-estudo
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tentativas de normalização dos dizeres “deficientes” os surdos são regulados pela caridade e 

pela benevolência, quanto pela cultura ouvintista vigente que procura “controlar, separa e negar 

a existência da comunidade surda, da língua de sinais, das identidades surdas e das experiências 

visuais, que determinam o conjunto de diferenças dos surdos em relação a qualquer outro grupo 

de sujeitos” (SKLIAR, 2015, p 7). 

Ao começarem a narrar-se e a serem narrados esses sujeitos passam pela identificação 

política do movimento surdo. De acordo com Skliar (1999, p. 12), “os surdos começam se narrar 

de forma diferente, a serem representados por outros discursos, a desenvolverem novas 

identidades surdas, fundamentadas nas diferenças”. Ao discursivizar a história, a Língua de 

Sinais e os sujeitos surdos, trazemos para o campo de análise os efeitos de sentidos das 

diferenças que se instalam no processo de reconhecimento da língua de uma comunidade 

específica, a comunidade surda.  De acordo com Orlandi (2014, p.161), “o saber a língua, o 

saber da língua na língua, daria ao sujeito um passo na direção de sua não alienação, na direção 

de ser capaz não só de formular como reformular e resignificar sua relação com a língua e com 

a sociedade. Elemento importante em sua possibilidade de resistência”.  

Neste primeiro capítulo, em 1.1 tratamos das diferenças nas designações “surdez” e 

“mudez”. Em 1.2, discursivizamos a história e acerca das memórias dos sujeitos surdos e 

finalmente, em 1.3 contamos o trajeto da Língua Brasileira de Sinais. 

Assim, ao tratarmos nesse capítulo, a designação de pessoa surda afastando-a da 

patologia em que ela possuía um defeito a ser consertado, mas compreender que a partir das 

legislações e das políticas públicas, o surdo passa a narrar-se como “sujeito surdo” que 

discursiviza e se discursiviza como sujeito de direito na história e na língua.   

Nesse sentido, o processo de construção da identidade do sujeito surdo passa pela 

designação “surdo-mudo” associada à mudez, ressoando assim a ausência de uma língua e a 

incapacidade de compreender o mundo sem a aquisição da língua oral. O fato de que os surdos 

não possam, e talvez em sua maioria, não queiram ser ouvintes ou ser como ouvintes, coloca-

os diante da necessidade de ter uma legislação que lhes garanta o direito à educação formal em 

Língua de Sinais, e que a Língua Portuguesa seja utilizada somente na modalidade escrita. 

Compreender o percurso histórico na institucionalização da Língua de Sinais e a 

mudança na designação “surdo-mudo” para “sujeito surdo” encaminha para sentidos segundo 

os quais, eles têm uma língua ancorada por práticas sociais e não somente uma linguagem. 

Nesse sentido, o sujeito surdo discursivizado por sujeitos ouvintes que colocam em circulação 

os padrões de beleza e comunicação da língua oral, produzem os efeitos de sentido de não 
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pertencimento a uma sociedade em que há espaço apenas para sujeitos perfeitos, capazes de 

pensar e se comunicar. Nesse sentido, o sujeito surdo é condenado ao silenciamento social, pois 

são priorizados padrões sociais aceitáveis, excluindo os surdos.  Contrapondo-se ao discurso da 

exclusão, a inclusão ressoa efeitos de pertencimento social. 

Por esse viés, a história sinaliza para as filosofias de educação dos sujeitos surdos, quais 

sejam, o Oralismo, a Comunicação Total e o Bilinguismo. Sendo assim, a Língua de Sinais 

rompe com o paradigma da normalidade de que o sujeito surdo deve se aproximar do normal 

socialmente aceito, colocando em circulação discursos sobre o bilinguismo direcionando o 

olhar para a Língua Brasileira de Sinais como conquista da comunidade surda. 

 

1.1 Surdez e Mudez as diferenças nas designações 

 

A partir de Barbosa (2020, p. 15), entendemos que “o processo de construção do sujeito 

surdo em sujeito político de direitos e deveres” perpassa pelas mudanças na designação de 

sujeito “surdo-mudo”, pois ao acrescentar a designação dada “mudo” à “surdo” ressoa que a 

surdez trazia como consequência a mudez e a ausência de uma língua. Do que se podia 

compreender que esses sujeitos não eram capazes de entender e de interpretar o mundo sem 

uma língua oral. Trata-se da negação da linguagem. Entretanto, os estudos de educadores de 

surdos mostraram que o surdo possui uma língua e, também, a capacidade de interpretar e 

compreender o mundo.  

Desse modo, quando enfocarmos o discurso científico dos séculos XVI e XVII, 

falaremos em “surdos-mudos” e “surdo” quando se tratar de Educação e Políticas Públicas, nas 

qual o surdo é significado como um sujeito social. Nos estudos do domínio da medicina, o 

sujeito surdo é designado como “deficiente auditivo” e significado como aquele que não exerce 

seus direitos linguísticos e sociais, ressoando na designação sujeito “surdo” uma atuação 

política no reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais – Libras. 

 O percurso histórico dos surdos conta com a herança significativa para todos os 

envolvidos na ‘arte’ de inclusão do sujeito surdo na formação social, considerando-se a partir 

de Skliar (2015), que as ideias dominantes dos últimos cem anos servem de testemunho do 

sentido no qual os sujeitos surdos se encaixam na ‘normalidade’. Nesse período de cem anos, 

as práticas de correções, normalização e violência institucionalizada foram reguladas pela 

caridade e benevolência das instituições religiosas e educacionais. No entanto, a Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) rompe com essa 
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designação no artigo 3º, inciso XIV, que diz “respeito à diversidade humana, linguística, 

cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva” (BRASIL, 

1996, p. 2).  

A diferenciação entre “mudez” e “surdez” possibilitou que os sujeitos surdos passassem 

a interagir nos espaços sociais, influenciando as práticas sociais sobre o sujeito surdo, 

legitimando o seu acesso à cidadania. Mas é a Lei 10.436/2002 e o Decreto 5.626/2005 que 

garantiram ao sujeito surdo o direito e o acesso à educação formal, pautada na equidade com 

relação ao ouvinte. De acordo com Cassiano (2017, p. 4), “esses documentos proporcionaram 

ações da comunidade surda em todo o país na luta pela efetivação dos dispositivos propostos e 

pela garantia dos direitos que esses documentos apresentam”. Com isso, “decorreram ações que 

impactaram, e ainda estão impactando, as comunidades surdas de forma geral em todo o Brasil”. 

A promulgação da Lei fez com que os sujeitos surdos saíssem às ruas e se engajassem 

nos movimentos organizados por associações e federações de surdos com vistas a resistir e a 

reivindicar a institucionalização e o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais.  

Historicamente, esses sujeitos praticavam coercitivamente a Língua Portuguesa como língua a 

ser utilizada na escrita e em outras práticas sociais como majoritária, apesar de a Língua de 

Sinais ter sido reconhecida como meio de expressão e de comunicação na comunidade surda, 

pela Lei 10.436/2002, regulamentada pelo Decreto 5.626/2005.  

 Vimos, com isso, que não é pela força da lei que uma língua e os sujeitos que a falam 

são aceitos. Trata-se de uma prática demandada pela formação social e por sujeitos que se veem 

na emergência de compreenderem e de serem compreendidos. Não se trata de uma prática de 

resistência pautada em necessidades individuais, mas de demandas de comunidades e é isso que 

colocamos em suspenso ao longo desse primeiro capítulo.  

A delimitação do nosso objeto de análise passa por uma retomada da história com vistas 

à discursivização de acontecimentos que constituíram redes e fizeram com que o percurso de 

criação da Língua de Sinais ocorresse como um processo na produção dos efeitos de sentidos 

sobre o sujeito surdo. Para Nunes (2007, p.173), a noção de história se relaciona com o sujeito 

e com a língua, “a história nesse contexto não é aquela que se procuraria fora da língua, como 

um exterior independente, mas sim a que se inscreve nela, constituindo-a ao mesmo tempo em 

que constituí os sujeitos”. 

Para melhor visualização da legislação mencionada ao longo desse trabalho e que 

regulamentou a Língua Brasileira de Sinais e suas políticas, ver quadro do anexo 1, na página 

109. 
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1.2 A historicidade e as memórias sobre os sujeitos surdos e a sua relação com a Língua de 

Sinais 

 

O percurso histórico com que iniciamos este capítulo, é de fundamental importância 

para compreendermos como o surgimento e a institucionalização da Língua de Sinais 

transformou a vida dos sujeitos surdos até então, considerados invisíveis pela sociedade como 

um todo. Desse modo, retomamos a história da constituição da Língua de Sinais para verificar 

como discursos e memórias ressoam na/pela história, como acontecimento e como resultado do 

encontro de uma memória e de uma atualidade. Como nos diz Pêcheux (2020, p.46), a 

“memória deve ser entendida não no sentido diretamente psicologista da ‘memória individual’, 

mas nos sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em práticas, e 

da memória construída do historiador”. 

Com vistas a recuperar o percurso histórico da Língua Brasileira de Sinais e do 

dicionário que representam; a língua, buscamos a história, que conforme Venturini (2021, p. 

173), “pode ser vista como lacunar e escrita a partir do tempo do historiador, que pode abarcar 

um século em dez páginas e um dia, igualmente em dez páginas”.  Do que diz a autora, e em 

relação à historicidade, é importante sinalizar que o objetivo da retomada do percurso da Língua 

Brasileira de Sinais pela história não diz respeito à cronologia, mas às implicações na vida dos 

sujeitos surdos e nas práticas sociais, históricas e linguageiras, bem como os seus efeitos na 

comunidade que se identifica como surda e os sujeitos que a estruturam.  

 O dicionário, assim como o sinalário da Língua de Sinais objeto de estudo de Mariani, 

Baalbaki, Fragoso e Prates (2021, p. 541), “representa a inscrição do sujeito-surdo no processo 

de produção do conhecimento em sua própria língua, enquanto sujeito autor de seu dizer e não 

objeto do dizer de outros”. A Língua de Sinais, nesse funcionamento, em nossa pesquisa, passa 

pelo processo de gramatização da língua, com vistas a compreender como os dicionários de 

Libras foram elaborados, tendo em vista que o dicionário se constitui como uma prática que 

resulta no reconhecimento de Libras como língua, referendando o que destacam Mariani, 

Baalbaki, Fragoso e Prates (2021, p. 533), quando dizem que “a Língua Brasileira de Sinais é 

uma língua e não uma linguagem apenas [...]. 

O fato de se tratar de uma língua e não de linguagem demanda sustentação na criação 

de leis de reconhecimento no Brasil e de legitimação social, que se faz também por memórias 

e discursos em torno desse processo de institucionalização da língua, envolvendo sujeitos e suas 

formas de comunicação e de expressão, no Brasil. Para Orlandi (2014, p.163), o sujeito ao se 
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submeter à língua o faz mergulhado em práticas sociais e linguageiras com vistas a significá-lo 

e a significar-se. 

 

E o faz em um gesto, um movimento sócio-historicamente situado, em que se reflete 

sua interpelação pela ideologia. Nessa perspectiva, a questão é como concebemos o 

fato de que a materialidade dos lugares (projetados em posições, as posições-sujeito) 

dispõe a vida dos sujeitos e, ao mesmo tempo, a resistência desses sujeitos constitui 

outras posições que vão materializar novos (ou outros) lugares na formação social (a 

sociedade, como disse, não é inerte, é dinâmica). 
 

 

Entendemos, a partir do que destaca Orlandi (2014), que o sujeito surdo, quando resiste 

à falta de pertencimento, decorrente, possivelmente, da exclusão social, constrói novos lugares 

de resistência na história e, por meio desses lugares de resistência. De acordo com a autora, 

“não é, pois pela magia, nem pela vontade, mas pela práxis, em nosso caso, pela ‘formação’, 

que a resistência pode tomar seu lugar. Temos o sujeito que produz(se) ‘de fora’. E não o sujeito 

‘fora’, o segregado, que é diametralmente oposto ao ‘incluído’” (ORLANDI, 2014, p.166). 

Nesse sentido, funciona o mecanismo da antecipação em que o sujeito surdo se significa 

e significa o ‘outro’, buscando construir um lugar de interlocução, que se historiciza como 

sujeito surdo em processo. Isso implica, segundo Pêcheux (2015), experimentar o lugar do outro 

a partir de seu próprio lugar, de precedê-lo e, ao produzir o discurso, de antecipar o que o 

interlocutor vai dizer. Ainda, segundo Pêcheux (2015, p.77), “esta antecipação do que o outro 

vai pensar parece constitutiva de qualquer discurso, através de variações que são definidas ao 

mesmo tempo pelo campo dos possíveis da patologia mental aplicada ao comportamento verbal 

[...]”. Para Orlandi (2015, p.37), no “mecanismo de antecipação, todo sujeito tem a capacidade 

de experimentar, ou melhor, de colocar-se no lugar em que o seu interlocutor ‘ouve’ suas 

palavras. Ele antecipa-se assim a seu interlocutor quanto ao sentido que suas palavras 

produzem”. 

Podemos compreender que esses sujeitos não tiveram lugar na formação social, apesar 

de sua existência. De acordo com Veloso e Maia (2011), desde o ano 4.000 a.C., pelas leis 

judaicas, os surdos eram considerados criaturas privilegiadas, seres protegidos pelos deuses e 

esse efeito de sentido ressoava por eles que se comunicavam em segredo, como uma metáfora 

relativa ao silêncio. Esses sujeitos, apesar do respeito e do esforço humanitário, não 

estabeleciam comunicação com o povo, pois a educação formal era interditada a eles. Perlin 

(2002) destaca que, na Palestina, por volta de 1500 a.C., o povo hebreu e os egípcios 
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reconheciam o surdo como sujeito humano, e consequentemente, garantiam sua convivência 

com o povo.  

De acordo com Barbosa (2020), a significação do sujeito-surdo como não humanizado 

constitui-se como discurso por meio de figuras e de nomenclaturas.  Nessa formação social, o 

sujeito surdo é estigmatizado e considerado como um ser inferior, sendo rotulado como incapaz, 

ecoando o discurso médico. Na perspectiva discursiva, compreendemos que se trata do 

funcionamento de pré-construídos, segundo Pêcheux (2014, p. 198), como “‘o sempre já aí’ da 

interpelação ideológica que fornece-impõe ‘realidade’ e seu ‘sentido’ sob a forma da 

universalidade”.  Trata-se do funcionamento do discurso transverso, pelo qual os discursos de 

diferentes domínios, como nos diz Pêcheux (2015), “se atravessam”.  

Dizer que os surdos recebiam tratamento como seres humanos é referendar e legitimar 

apagamentos e invisibilidades desses sujeitos, significando esta prática como ‘normal’.  Desde 

a história antiga há narrativas em torno do povo grego, no livro do Êxodo, capítulo quatro, 

versículo 11 do antigo testamento, (Êx.4:11), por exemplo, em que o surdo, de acordo com 

Veloso e Maia (2011), não era produtivo e, sendo por isso excluído, significado como não-

sujeito. Ainda de acordo Veloso e Maia (2011), o que predominava na Grécia era o culto dos 

deuses da beleza, da sabedoria, prevalecendo a representação do corpo belo, ideal e perfeito, 

que exclui e nega os corpos denominados imperfeitos, podendo-se ler, nesse grupo, os surdos. 

 

Os surdos eram considerados incapazes de raciocínio, insensíveis e um incômodo para 

a sociedade, por isso eram condenados à morte, lançados abaixo do topo de rochedos 

de Taygéte, nas águas de Barathere e os sobreviventes viviam miseravelmente como 

escravos ou abandonados. Em Atenas, os surdos eram rejeitados e abandonados nas 

praças públicas ou nos campos. Em Esparta, os surdos eram jogados do alto dos 

rochedos, (VELOSO; MAIA 2011, p. 27). 

 

 

Da citação acima e, na perspectiva discursiva, centrada na constituição de determinados 

efeitos de sentidos sobre a Língua de Sinais, os dicionários e os sujeitos surdos, autorizando-

nos a pensar que o atravessamento dos discursos sobre essas instâncias discursivas em 

diferentes temporalidades vem do passado e seguem funcionando em tempos mais próximos, 

encaminhando para o futuro. Esses discursos pautam-se em processos de repetibilidade, 

segundo Indursky (2011, p. 68, grifos da autora), estruturados por processos de parafrasagem, 

constituindo relações de sentidos em que “as diferentes expressões, palavras e enunciados 

mantêm entre si no interior de uma matriz de sentido que se organiza no âmbito de uma 

formação discursiva (FD) ”.  
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Essa organização se dá em redes de sentidos pelas quais retornam por discursos e 

práticas a valorização dos padrões de beleza, de comunicação e de inteligência. Assim, é como 

se o sujeito-surdo não fizesse parte da formação social, considerando-se que só há espaço/lugar 

para ‘sujeitos perfeitos’. Dizemos, então, que o surdo fica ‘de fora’, sem lugar.  Além da questão 

da beleza, ainda conforme Veloso e Maia (2011), os surdos eram considerados desprovidos do 

pensamento lógico, o que os impedia de adquirir conhecimento, o qual só era possível através 

do uso da língua oral.  

Nessas condições de produção, Sócrates no ano de 469 a.C. e Aristóteles, de acordo com 

Veloso e Maia (2011), no ano de 384 a.C. discutiram a forma de comunicação dos surdos.  O 

primeiro defendia que na impossibilidade de palavras articuladas, oralmente, era possível usar 

as mãos e o corpo, indicando o formato dos objetos para ser compreendidos.  Essa pode ter sido 

a gênese da Língua de Sinais, que se pauta na representação gestual-espacial. 

Já, de acordo com Aristóteles, um sujeito que não conseguisse verbalizar os 

pensamentos, não contribuía para o desenvolvimento social e cultural, sendo significado como 

desprovido de inteligência e de conhecimento. Assim, os surdos eram todos iguais: insensatos 

e incapazes de pensar. Nesse funcionamento, os sujeitos surdos inscrevem-se em formações 

discursivas de acordo com as determinações do que pode/deve ser dito/feito em cada FD, 

conforme Pêcheux (2014), a partir de filiações ideológicas e de tomadas de posição.  

Pode-se destacar, juntamente com Venturini (2009, p. 93), que “ o sujeito e o discurso 

constituem-se na historicidade que movimenta os processos sociais”.  Historicamente, os 

sujeitos-surdos foram condenados ao silenciamento social, e todos os materiais que os 

afetavam, desde livros didáticos, textos escritos, obras de artes, dentre outros, os quais eram 

produzidas por sujeitos ouvintes. Essas práticas dão visibilidade à circulação de discursos e de 

imaginários, cujos saberes filosóficos, sociais e históricos priorizam os padrões sociais 

aceitáveis, excluindo os surdos.   

Essa divisão entre o que é aceitável e o que não é, faz com que pensemos nos processos 

de assujeitamento, o qual, de acordo com Venturini, (2009), é determinado pela inscrição do 

sujeito em formações discursivas, que conforme nos ensina Pêcheux (2014), determinam o que 

o sujeito que vive em sociedade, pode ou deve fazer. Isso significa que o sujeito surdo e o 

sujeito do discurso ao se submeterem às práticas sociais que significam a surdez como doença, 

terminavam se significando como doentes, que necessitavam ser curados.  

Os enunciados recortados dos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, no primeiro 

século depois de Cristo, referendam os discursos que reforçam a necessidade de o sujeito surdo 
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tornar-se normal, inscrevendo-se na formação discursiva de determinados grupos em que a 

língua só se concretizava pela e “a partir da fala” (BARBOSA 2020, p. 72). No evangelho de 

Marcos 7: 32; 374, conforme Gorgulho, Storniolo; Anderson, (1986, p. 1908) temos que surdos-

mudos eram mal compreendidos: “[...] trouxeram-lhe um [surdo], que falava dificilmente; e 

rogaram-lhe que pusesse as mãos sobre ele” e ainda segundo o evangelista, “admirando-se 

sobremaneira, diziam: tudo faz bem; faz ouvir os [surdos] e falar os mudos”.  

Conforme Barbosa (2020) essa era uma prática socialmente aceita também na Idade 

Média. Entretanto, foi mudando e a exclusão passa a se concretizar em asilos e em outras 

instituições e, também, em escolas e classes especiais, destacadas ao longo desse capítulo. 

Segundo Barbosa (2020, p. 69), “o sujeito surdo é tido assim, como menor, como ser pobre de 

ideias e de raciocínio, ao mesmo tempo em que a ‘linguagem de sinais’ é tomada como uma 

invenção limitada, assim como aquele que se utiliza dela para se expressar”.   

Trazer o discurso religioso para sustentar o tratamento dispensado aos surdos se 

constitui como uma forma de negar a liberdade, tendo em vista que segundo Orlandi (2003, p.  

239), esse discurso é um discurso autoritário, pois não há reversibilidade e nem troca de lugares. 

Conforme a autora, “o locutor está no lugar de locutor e o ouvinte no lugar de ouvinte”, sem a 

possibilidade de que um colocar-se no lugar do outro.  

Esse discurso religioso define-se, conforme Orlandi (2003), como aquele que traz a voz 

de Deus, de pastores e de juízes. Trata-se da negação do dizer do outro, da negação da 

heterogeneidade, fazendo com que o locutor e o ouvinte pertençam a duas ordens de mundo 

diferentes, divididos e desiguais.  Desse modo, o locutor é do plano espiritual (o Sujeito, Deus), 

enquanto que o ouvinte é do plano temporal (os sujeitos, os homens). “Na desigualdade, 

portanto, Deus domina os homens” (ORLANDI, 2003, p. 243).   

Vemos, nesse discurso, o funcionamento da contradição, segundo Lachovski (2017, p. 

259), “como um atravessamento da história que desestabiliza o dizer e faz com que os sentidos 

se confrontem e se desloquem, permitindo a falha e o equívoco”. Assim, pela palavra ‘inclusão’ 

ressoam efeitos de sentidos de pertencimento a um determinado espaço, de estar junto, de 

compreender e ser compreendido por um determinado grupo social já existente, mas o seu 

contrário, que é a exclusão, também funciona. 

 Um exemplo desse funcionamento está na prática de que os surdos eram proibidos de 

receber a comunhão porque não podiam confessar seus pecados. Isso reforça o sentido da 

                                                           
4 Lê-se Marcos Capitulo 7, versículo 32 e 37. 
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exclusão decorrente da falta da língua oral, proibindo o exercício de cidadania. De acordo com 

Skliar (2015, p. 14),  

 

Não se trata, então, de dizer que os surdos padecem dos mesmos problemas que todos 

os demais grupos "minoritários, obscuros, colonizados, subalternos e dominados". 

Mas se trata de produzir uma política de significações que gerem um outro mecanismo 

de participação dos próprios surdos no processo de transformação [...]. 

 

 

O imaginário acerca dos grupos minoritários instaura efeitos de sentidos de rejeição na 

conjuntura social em relação ao modo como são estabelecidas as relações de pertencimento e a 

inscrição na história. Ao destacar acontecimentos que fizeram parte do percurso dos surdos para 

o reconhecimento da sua língua, buscamos estabelecer a relação com a história compreendida 

como condições sócio-históricas. Skliar (2015, p.16), com base em Wrigley destaca. 

 

Para aquele que ouve, a surdez representa uma perda de comunicação, a exclusão a 

partir do seu mundo. Em termos cosmológicos, é uma marca de desaprovação. Ela é 

a alteridade, um estigma para se ter pena e, por isso, exilada às margens do 

conhecimento social [...]. Seu "silêncio" representa banimento ou, na melhor das 

hipóteses, solidão isolamento. A atividade missionária e o exílio caridoso são 

encorajadas como as respostas moralmente legítimas. 

 

 

De acordo com Veloso e Maia (2011), somente em 528 d.C., na cidade de Roma, através 

do Código de Justiniano, apesar de extremamente limitado, ocorre o primeiro reconhecimento 

legal do surdo. Esse reconhecimento direciona-se somente aos surdos que podiam oralizar, de 

modo que ‘surdos-mudos’ continuavam sendo considerados incapazes de estabelecer vínculos 

sociais. Perlin (2002, p. 31) destaca que, “o ato de César Augusto determinava o que o sujeito 

poderia ser. Dava-lhe o direito às artes, mas negava-lhe o direito à ciência.   

 Nesse sentido, de acordo com Campello (2011), historicamente, os primeiros estudos 

sobre a Língua de Sinais foram feitos pelo inglês Bulwer, no século XIV em seu livro 

Chirologia: on the natural language of the hand, elaborado com figuras das mãos e seus 

significados. Nas suas pesquisas, o autor destacava que “os gestos das mãos são importantes 

para os Surdos e são vistos como o domínio da comunicação deles. [...] a necessidade que opera 

a Natureza nos homens Surdos e Mudos, que podem discutir, mostrar, sinalizar retoricamente 

por sinais” (CAMPELLO, 2011, p. 13). Esse modo de significar o surdo contrapunha-se à ideia 

de que ele era um sujeito primitivo, que vivia à margem da sociedade e sem acesso ao 

conhecimento. Um dos pontos comuns que permeia essa discussão é o fato de os surdos usarem 

os sinais, tendo em vista que essa língua não era aceita, pois por ser gestual-motora, 
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aproximava-se à linguagem dos macacos, ressoando memórias do evolucionismo e que segundo 

Perlin (2002), constitui um lado triste da história da humanidade. 

Para Goldfeld (2002), é a partir do século XVI, que aparecem os primeiros educadores 

de surdos como o médico e filósofo Girolamo Cardano (1501-1576) que defendia a tese de que 

os surdos possuíam razão e que surdez e a mudez não eram impedimento para que esses sujeitos 

adquirissem a habilidade da escrita e o conhecimento. Esse educador considerava um crime não 

dar aos surdos o direito de aprenderem.  Esse entendimento se deu em vista do filosofo ter um 

filho surdo e estudar o ouvido, o nariz e o cérebro (SILVA, 2012).  

Isso significa que não se pode afirmar que os surdos são também mudos. Ocorre que 

eles não têm o retorno dos sons e isso os impede de articular esses sons, que são desconhecidos 

deles. Para Cardoso (2017), os surdos precisam se comunicar, viver dentro de uma formação 

social. A obra Refugium Infirmorum de Yabra – Espanha discursiviza o ensino dos surdos e 

elabora o primeiro alfabeto manual da história desses sujeitos, importante instrumento que 

apesar de ter finalidade religiosa de oralização, serviu de base para a organização de 

configurações de mãos para outros países como o Brasil. No Texto-imagem 1e 2, damos 

destaque aos alfabetos manual da Espanha e do Brasil.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Texto-imagem 15: Refugium Infirmorum-Espanha 

 

Fonte: CARDOSO, (2017, p. 50) 

 

 

                                                           
5 Usamos a designação texto-imagem, a partir de Venturini (2009). 
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Texto-imagem 2: Alfabeto manual de 1579. 

  

             Fonte: VELOSO E MAIA (2011, p. 29) 

Diante dos dois textos-imagem podemos observar a evolução da posição das mãos e de 

seus significados, pois enquanto o texto-imagem 1 prioriza a posição da mão significando uma 

frase, no texto-imagem 2, o uso das duas mãos significa uma letra do alfabeto. Essa prática, 

desenvolvida por um surdo da Cidade de Veneza, na Itália, é designada de dactilologia e 

consiste na representação do alfabeto pelas mãos.   

Trata-se, portanto de um empréstimo/transferência de tecnologia do alfabeto das línguas 

orais para a Língua de Sinais. Em Libras, são considerados empréstimos das línguas orais para 

a Língua de Sinais a incorporação de um sinal ou termo de outra língua que utilizamos durante 

a sinalização, podendo ser a reprodução ou a alteração na sua pronúncia/sinalização, mas com 

o mesmo significado.  

Os empréstimos da língua de sinais estão muito presentes quando fazemos uso do 

alfabeto dactilológico para significar algo em Libras. Segundo Lacerda e Santos (2014, p.140), 

“o empréstimo é a consequência do contato entre línguas, o contato direto obriga os homens a 

interagirem, favorecendo a adoção de inovações e experiências de outra comunidade”. Esses 

empréstimos, na Língua de Sinais se dão quando fazemos uso de uma letra do alfabeto para 
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sinalizar durante a fala em Libras, por exemplo em: S-H-O-W, O-I, S-U-C-O e o empréstimo 

do sinal de Portugal. 

Nesse sentido, podemos compreender, a partir de Auroux (2014, p. 76), que no processo 

de gramatização, existe uma “transferência de tecnologia de uma língua para outra”. Essa 

transferência não ocorre na transferência cultural e o que importa é a posição que o sujeito 

ocupa quando faz a transferência. Nesse caso, há dois tipos de transferências, segundo o autor: 

a endotransferência (movimento para dentro), que é aquela em que o sujeito nativo da língua 

faz a transferência para a mesma língua e a exotransferência (movimento para fora), que ocorre 

quando o sujeito não é nativo da língua e que foi muito usada no início da colonização para 

doutrinação religiosa por exploradores e missionários (na atualidade, pelos linguistas) que 

faziam a gramatização da língua vernácula sem a escrita. 

Nesse sentido, compreende-se que há aproximação entre os alfabetos e, a dactilologia 

da Língua de Sinais se constitui por um conjunto de configurações de mãos que representam as 

letras do alfabeto da língua oral.  Segundo Kojima e Segala (2008, p. 9), “a forma que a mão 

assume na realização de uma letra está indicada no alfabeto manual, uma série de letras 

convencionais que correspondem às letras escritas”.  Assim como, para Brito (1995, p. 22), “o 

alfabeto manual é constituído de configurações de mão constitutivas dos sinais, as quais 

representam as letras do alfabeto da língua portuguesa”.  

O alfabeto dactilológico no/do Brasil é utilizado na alfabetização do surdo e na 

compreensão da linguagem escrita da língua portuguesa. De acordo com Capovilla e 

colaboradores 

 

É um forte preditor da facilidade com que essa criança é alfabetizada. Como a criança 

surda não dispõe desse léxico fonológico, é vital encontrar um substituto para ele. 

Como a escrita alfabética mapeia a fala, como a recepção da fala processa não apenas 

fonemas, mas também visemas, e como o surdo pode ter acesso direto aos visemas, a 

alfabetização dos surdos pode ser encarada, tanto no léxico visêmico (para mapear as 

palavras escritas nas palavras lidas orofacialmente), quando no léxico quirêmico (já 

que os sinais se conectam as palavras escritas e seus significados), (CAPOVILLA, 

2009, P. 18). 

 

O livro “Linguagem das mãos”, de Oates, publicado em sua primeira edição em 1969, 

teve como objetivo organizar a linguagem das ‘mímicas’ na comunicação com os surdos para 

possibilitar a compreensão dos ensinamentos da igreja. O uso da Língua de Sinais cria uma 

identificação do sujeito surdo e possibilidades de comunicação, compreensão, diálogo e de 

aprendizagem.  
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Nesse discurso, o que a história conta diz respeito às publicações sobre o ensino de 

surdos, através do método oral em consonância com o alfabeto dactilológico, criando uma 

escola de professores de surdos. O envolvimento de Bonet, por exemplo, foi significativo para 

a educação de surdos e influenciou vários países. Ponce de Léon, em Madri, Espanha, de acordo 

com Veloso e Maia (2011), fundou a primeira escola para professores de surdos e Bonet 

publicou o primeiro livro de educação de surdos em que discutia o método oral de ensino, sob 

o título: Reduccion de las letras y arte para enseñar a hablar a los sordos. 

 

Texto-imagem 3:  Juan Pablo Bonet com parte do Alfabeto Dactilológico e a capa do 

livro  

             

 

                Fonte: https://www.timetoast.com/timelines/historia-de-la-discapacidad-auditiva  e 

https://www.espaciologopedico.com/tienda/prod/731/reduccion-de-las-letras-y-arte-para-ensenar-a-hablar-a-los-

mudos.html 

 

         De acordo com Silva (2012), os trabalhos realizados por Bonet ficaram conhecidos por 

toda a Europa e serviram de inspiração para outros interessados em trabalhar com os surdos. 

Bonet (1620) publica o primeiro alfabeto dactilológico soletrado com uma das mãos, 

comparando com o alfabeto dactilológico da Língua Brasileira de Sinais.  Observamos, 

contudo, que a diferença se dá apenas em cinco letras, quais sejam, H, Y, M, N, X, como 

podemos verificar nos texto-imagens 4 e 5. 

 

 

https://www.timetoast.com/timelines/historia-de-la-discapacidad-auditiva
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Texto-imagem 4: Alfabeto dactilológico de Bonet  

 

Fonte: VELOSO E MAIA (2011, p. 30)  

 

Texto-imagem 5: albabeto dactilológico do Brasil 

 

Fonte: http://oficinadelibras.blogspot.com/2014/03/atividades-com-o-alfabeto-em-libras.html 

 

http://oficinadelibras.blogspot.com/2014/03/atividades-com-o-alfabeto-em-libras.html
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De acordo com Goldfeld (2002), um dos grandes responsáveis por mudanças profundas 

na educação dos sujeitos surdos e uma das figuras que recebeu destaque ao longo da história 

foi Charles Michel de l’Epée, (1712-1789), filho de uma família rica e que usou todos os seus 

bens para ajudar os sujeitos com surdez. Seu altruísmo e generosidade tornaram-no uma das 

celebridades mais importantes para as comunidades surdas pelo mundo. Veloso e Maia (2011) 

destacam que o abade Charles Michel de l’Epée ingressou ainda criança nos estudos para o 

clérigo. Quando era adolescente, formou-se em Filosofia e posteriormente em Direito por 

influência do pai. Seu sonho era tornar-se sacerdote, mas por causa de suas ideias progressistas 

foi impedido de se ordenar.  

Fez o curso de Direito por influência de seu pai, mas foi no subúrbio de Paris que ele 

encontrou duas meninas gêmeas surdas muito pobres sinalizando e se encantou. Ainda de 

acordo com Veloso e Maia (2011), l’Epée buscou pela Europa professores de surdos e numa 

das pesquisas aprendeu o alfabeto dactilológico de Bonet – Espanha, adaptando-o para trabalhar 

com as gêmeas, e para ser aplicado na França com algumas mudanças.  

Devido à curiosidade/necessidade de aprender a Língua de Sinais, um grande número 

de surdos pobres reuniu-se ao redor dele. É importante sublinhar que o estudioso era 

influenciado pelos ideais da Revolução Francesa e fundou, em 1760, a primeira escola pública 

para surdos, sendo, por isso, considerado o pai da educação pública para surdos, (GOLDFELD, 

2002). 

 

          Texto-imagem 6: Instituto Nacional de Jovens Surdos de Paris, fundado em 1791. 

 

Fonte: http://jeitosdesereconviver.blogspot.com/2015/08/instituto-nacional-de-jovens-surdos-de.html  

http://jeitosdesereconviver.blogspot.com/2015/08/instituto-nacional-de-jovens-surdos-de.html
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O abade Charles Michel de l’Epée defendia que a Língua de Sinais constitui a língua 

natural dos surdos e o verdadeiro meio de comunicação e desenvolvimento do pensamento, 

publicando o primeiro dicionário de Língua de Sinais. 

Esse período foi considerado áureo para as comunidades surdas, sendo aceita a ‘Língua 

de Sinais como língua natural dos surdos’, que acontece pela modalidade gestual-visual, 

aceitando a comunicação visual como meio para a aquisição e desenvolvimento do pensamento. 

Sacks (1989) destaca que esse período, 

 

[...] agora parece que aparece uma espécie de época áurea na história dos surdos, 

testemunhou a rápida criação de escolas para surdos em todo o mundo civilizado; a 

saída dos surdos da negligência e da obscuridade; sua emancipação e cidadania; a 

rápida conquista de posições de eminência e responsabilidade – escritores, 

engenheiros, filósofos e intelectuais surdos, antes inconciliáveis, tornaram-se 

subitamente possíveis, (SACKS1989 In STREIECHEN, 2012, p.15). 

 

 

Na produção do conhecimento científico, os surdos se transformaram em objeto de 

estudos nas mãos de cientistas, médicos e psiquiatras. Na idade contemporânea, entra em cena 

Jean Marc Gaspar Itard (1774-1838), médico residente do Instituto Nacional dos Surdos-mudos 

em Paris, defensor dos pensamentos do filósofo Condillac6, que acreditava na capacidade do 

ser humano para aprender pela língua oral. Isso o fazia acreditar na erradicação da surdez com 

o intuito de que o sujeito surdo tivesse acesso ao conhecimento. Segundo Veloso e Maia (2011), 

com o objetivo de descobrir as causas da surdez, o médico Itard: 

 

            1. Dissecou cadáveres de surdos; 

 2. Aplicou cargas elétricas nos ouvidos dos surdos: 

 3. Furou as membranas timpânicas de alunos (um morreu por este motivo);  

 4. Fez várias experiências e publicou artigos sobre uma técnica especial para colocar                         

catéteres no ouvido de pessoas com problemas auditivos, tornando-se famoso e 

dando o nome à sonda de Itard; 

 5. Fraturou o crânio de alguns alunos; 

 6. Infeccionou pontos atrás das orelhas deles; 

 7. Usou sanguessugas dentro dos ouvidos. (VELOSO E MAIA, 2011, p.35), 

 

As práticas médicas sinalizam o apagamento dos surdos como seres humanos, posto que 

as experiências realizadas pelo médico Itart compreendiam os surdos como animais, que 

                                                           
6 O ser humano aprende tudo o que sabe ou poderia saber pelas sensações que os sentidos transmitem ao 

pensamento. Não há conhecimento que não proceda do exterior para o interior do ser humano. São pelas 

experiências que se adquire a informação. O conhecimento é uma instituição social em que indivíduos aprendem, 

na medida em que seus sentidos entram em contato com estímulos capazes de internalizar no pensamento 

(GUEDES, 2017). 
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serviam de cobaias, ressoando, por essa prática, a animalização dos sujeitos surdos. De acordo 

com Skliar (2015, p. 16), “tal transformação deve ser entendida como uma das causas 

fundamentais na produção do holocausto linguístico, cognitivo e cultural que viveram os 

surdos”.  

Por essa prática retornam, as memórias do holocausto, em que cientistas alemães faziam 

pesquisas, usando os judeus em seus experimentos, conforme Zanotti, (2016). Em nome da 

ciência, os médicos cometeram atrocidades nos campos de concentração contra judeus, ciganos 

e deficientes, buscando descobrir cura para as doenças em ‘benefício da humanidade’, ou 

tentando criar uma raça pura.  Essas práticas foram silenciadas em relação aos surdos e não 

deram os resultados esperados, de modo que Itard precisou se render ao fato de que o surdo só 

poderá ser educado com essa modalidade da Língua de Sinais.   

Essas experiências possibilitaram-lhe concluir que os surdos praticavam a Língua de 

Sinais pelo desenvolvimento da percepção gestual-visual e atenção e dos sentidos. Diante disso, 

podemos afirmar que em pleno século XXI, as pesquisas de Itard continuam atuais para muitos 

educadores. De acordo com Sacks (1998, p. 11), o ser humano pensa que a história e o estudos 

dos sujeitos surdos e de sua língua é totalmente restrito.   

 

A existência de uma língua visual, a Língua de Sinais, e das espantosas intensificações 

de percepção inteligência visual que acompanha sua aquisição demonstra que o 

cérebro é rico e potenciais que nunca teríamos imaginado e também revela a quase 

ilimitada flexibilidade e capacidade do sistema nervoso, do organismo humano, 

quando depara com o novo e precisa adaptar-se. 

 

 

É, nesse sentido, que podemos compreender a relação da linguagem com o social, mais 

especialmente, ao tratar daquilo que significa/(re)significa o que guardamos a partir da 

percepção visual do sujeito surdo. Nessa compreensão, outros personagens importantes 

surgiram no século XIX, como Joseph Marie Baron de Gérando (1772 - 18420, Lewis Weld 

(1796 -1853), Alexander Melville Bell (1819 -1905), Alexandre Grahn Bell (1874 -1922), mas 

queremos chamar a atenção sobre o educador norte americano padre Thomas Hopkins 

Gallaudet (1787 – 1851).  

Ao observar as crianças brincando ao redor de sua casa, o padre percebeu que a menina 

Alice Gogswell, não participava das brincadeiras por ser surda, (VELOSO E MAIA, 2011). 

Gallaudet ficou muito tocado, já que a menina não frequentava a escola e não havia ninguém 

com formação para ensiná-la. Então, o sacerdote viaja para a Europa em busca de 



 
34 

 

conhecimento, pois o continente europeu estava melhor organizado no ensino dos surdos, com 

o propósito de criar uma escola para surdos nos Estados Unidos. 

 De acordo com Campello (2011), na Inglaterra, os estudos eram guardados em sigilo 

para que não fossem copiados por outros países. Gallaudet, ao não conseguir êxito, parte para 

a França com o objetivo de conhecer a obra de l’Epée, no Instituto Nacional de Surdos-Mudos 

de Paris. Durante vários meses, ele frequentou o local para aprender a Língua de Sinais e ao 

retornar para seu país, levou consigo o professor surdo Leurent Clerc, que durante a viagem de 

52 dias, continuou ensinando a Língua de Sinais a Gallaudet, que por sua vez, ensinava a língua 

inglesa para o surdo. 

Ao chegarem nos Estados Unidos, os dois fundam a primeira escola para surdos na cidade 

de Hartford, pois todos os professores que atuavam na escola eram usuários fluentes em Língua 

de Sinais. Atualmente, a escola é conhecida como Universidade Gallaudet e possui programa e 

serviços desenvolvidos especificamente para os surdos. A universidade atende em média 150 

sujeitos surdos e como diz o próprio slogan da Universidade “There is no other place like this 

in the world!”  (Em português: “não existe outro lugar como esse no mundo”) ” (MATTJIE, 

2020, s/p. tradução e grifos do autor). O sucesso foi tão grande que em todo o país foram abertas 

escolas seguindo o modelo da escola de Gallaudet College. 

 

Texto-imagem 7: Universidade Gallaudet e estatua do fundador Thomas H. Gallaudet 

 

Fonte: MATTJIE (2020). 

 

Após décadas do fracasso na escolarização dos surdos e precariedades nas condições de 

vida, William Stokoe (1960), juntamente com C. Doroty Casterline e Carl G. Croneberg, 
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publicou o primeiro dicionário da Língua de Sinais Americana - LSA elaborado com aspectos 

linguísticos (STUMPF, 2011).  De acordo com Quadros (2004), foi a partir das pesquisas 

realizadas por Stokoe (1960) sobre linguística da Língua de Sinais Americana que a mesma 

passou a ser vista e discutida e chegou-se à conclusão de que um sinal resulta de combinações 

de unidades menores como, configuração da mão, local de articulação e movimento. O 

pesquisador descreve e analisa como o sinal pode ser compreendido através da estrutura mínima 

dos parâmetros linguísticos.  

Para Goldfeld (2002) e Stumpf (2011) é a partir da publicação do artigo Sign Language 

Structure: An Outline of the Visual Communication Systems of the American Deaf (1960) e, em 

seguida, em A Dictionary of American Sign Language on Linguistic Principles (1965), 

compreendeu-se que a ASL possui características semelhantes às línguas orais.  

 Muitos surdos, educados no Instituto de Paris, viajaram para diversos lugares da França 

e também para outros países como Estados Unidos da América, Brasil, Espanha, entre outros 

para fundar instituições voltadas ao ensino de surdos. Karnopp e Quadros (2001), com base nos 

estudos das línguas de sinais dos surdos do Brasil, sinalizam que 

 

Todos esses estudos concluíram que o processo das crianças surdas adquirindo a 

Língua de Sinais ocorre em período análogo à aquisição da linguagem em crianças 

adquirindo uma língua oral- auditiva. Assim sendo, mais uma vez, os estudos de 

aquisição da linguagem indicam universais linguísticos. O fato de o processo ser 

concretizado através de línguas visuais-espaciais, garantindo que a faculdade da 

linguagem se desenvolva em crianças surdas, existe uma mudança nas formas como 

esse processo vem sendo tratado na educação dos surdos, (KARNOPP; QUADROS 

2001, p. 221). 

 

É nesse contexto que podemos afirmar que a Língua Brasileira de Sinais tem a sua origem 

na Língua de Sinais Francesa, como veremos a seguir. 

 

1.3 O percurso histórico da Língua Brasileira de Sinais 

 

No Brasil, seguindo a tendência da Europa, a história da educação dos surdos teve início 

por volta de 1855, quando desembarca no Rio de Janeiro o professor surdo francês, E. Huet7. 

Com mestrado e experiência na área de surdez e com a aprovação do Imperador D. Pedro II, 

Huet tinha por objetivo fundar uma escola para iniciar um trabalho com os alunos surdos no 

                                                           
7 Iremos nos dirigir a Huet como E. Huet, pois alguns pesquisadores trazem o nome de Eduard Huet (VELOSO 

E MAIA, 2011), e outros de Ernest Huet (GOLDFELD 2002). 
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modelo do Instituto Nacional de Surdos-Mudos de Paris (VELOSO E MAIA, 2011). Naquele 

tempo, não havia uma ideia clara acerca da educação dos surdos e as famílias relutavam em 

educá-los, dificultando ao professor a concretização do seu propósito de criar uma escola de 

surdos.  

D. Pedro II possuía interesse nessa questão, pois o Príncipe Luís Gastão de Orléans, (o 

Conde d’Eu) marido da Princesa Izabel, era surdo e caso o príncipe não se comunicasse, não 

poderia ser herdeiro do trono no Brasil. Dessa forma, E. Huet consegue do imperador que ele 

lhe ajude na realização de seu objetivo. Em 1857, o professor lança a pedra fundamental do 

IISM- Imperial Instituto de Surdos-Mudos, atualmente INES – Instituto Nacional de Educação 

dos Surdos, que utilizava a Língua de Sinais como meio de comunicação (CALDEIRA, 1998).  

O Instituto foi criado com a finalidade de oferecer educação intelectual, moral e religiosa 

aos surdos de ambos os sexos. A maior incumbência de E. Huet era ensinar e aplicar a 

metodologia para os surdos que era adotada na Europa, especialmente, na França. Embora tenha 

sido inaugurado em 1º de janeiro de 1856, como instituição de caráter privado, a data 

considerada oficial de sua fundação pela lei n. 939 foi 26 de setembro do mesmo ano, que 

concedeu subvenção anual e pensões aos alunos surdos pobres (BRASIL, 1857, p. 70).  

 

Texto-imagem 8: Imperial Instituto de Surdos-Mudos de 1856 

 

 
Fonte: https://academiadelibras.com/blog/ernest-huet/  

 

 

 

 

 

 

https://academiadelibras.com/blog/ernest-huet/


 
37 

 

Texto-imagem 9: Foto do anúncio de abertura do Colégio Nacional para Surdos-Mudos 

de ambos os Sexos. 

 

 
Fonte: https://www.redalyc.org/journal/2510/251060203005/html/#B18  

 

 

Texto-imagem 10:  Atual, INES – Instituto Nacional de Educação dos Surdos  

 

 

Fonte: https://www.libras.com.br/ines  

 

 De acordo com Sacks (1989), com o funcionamento do IISM, as famílias oriundas de 

vários lugares do território brasileiro mandavam seus filhos surdos estudar no Rio de Janeiro, 

com o intuito de que eles pudessem aprender a oralizar para administrar a herança deixada pelos 

pais. Esperava-se que os meninos fossem ensinados por E. Huet e a educação das meninas 

ficasse a cargo da esposa do diretor do instituto. Segundo o pesquisador Sacks, Huet era usuário 

da Língua de Sinais da França. 

https://www.redalyc.org/journal/2510/251060203005/html/#B18
https://www.libras.com.br/ines
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A criação do Instituto Nacional de Educação dos Surdos – INES significou a 

materialização de um avanço na educação do/para os surdos brasileiros e um espaço de 

produção do conhecimento sobre a Língua de Sinais. De acordo com Silva (2012, p. 44), “do 

ponto de vista discursivo, a criação do Instituto produz um acontecimento, pois é através da 

institucionalização desse espaço e de suas políticas que se vai produzindo um modo de 

compreender o sujeito surdo e do saber que aí se vai constituindo”. 

 Na Europa, a discussão envolvendo a Língua de Sinais e a língua a ser usada na 

educação de surdos ganhava outra dimensão e se dava em torno da oralização, pois se defendia 

a tese de que se os surdos aprendessem a língua oral poderiam escutar o som do mundo e assim 

participar das atividades dos ouvintes sem perda de informações e conhecimento. De acordo 

com Veloso e Maia (2011), é nesse cenário que Alexander Grahn Bell (1874-1922) defende o 

oralismo por considerar a Língua de Sinais inferior à fala. Assim, o método oral puro deveria 

ser utilizado no trabalho com os surdos para o ensino da língua majoritária do seu país. 

 Granh Bell publica vários artigos sobre a importância do oralismo na educação dos 

surdos como forma de tirá-los do isolamento social e embora fosse casado com a surda Mabel 

Gardiner Hulbard, na sua casa, a Língua de Sinais era proibida (VELOSO E MAIA, 2011). 

Após inúmeros experimentos, sem sucesso, para desenvolver um aparelho que facilitasse a 

comunicação da esposa com a família, acabou por inventar o telefone. 

Segundo Goldfeld (2002), a partir do final do século XIX, começa então a se 

desenvolver a metodologia/filosofia oralista, que defendia a predominância da voz, 

transformando-a em objetivo único do que consideravam ser o tratamento educativo 

interdisciplinar dos sujeitos surdos. Em setembro de 1880, aconteceu o Congresso Internacional 

de Milão constituído unicamente de ouvintes. Nesse evento, foi declarada que a educação oral 

era superior à língua gestual e o Oralismo passou a ser adotado oficialmente, excluindo todas 

as possibilidades do uso das línguas de sinais na educação do surdo das escolas da Europa e dos 

Estados Unidos. A partir de então, as línguas de sinais foram proibidas nas escolas de surdos e 

em instituições que os acolhiam, inclusive nas suas próprias associações.  

 

O congresso de Milão não introduziu o Oralismo como ideologia dominante, mas sim 

sua legitimação oficial. Uma outra leitura deste Congresso também permitiria 

compreender quanto sua conjunção de ideias filosóficas, religiosas e políticas - e não 

metodológicas – serviu para estabelecer o consenso sobre a necessidade de impor 

Oralismo na escola para surdos. (SKLIAR, 2001, p.89). 
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O oralismo visa à integração8 da criança surda na comunidade de ouvintes, dando-lhe 

condições de desenvolver a língua oral e compreende a surdez como uma deficiência que deve 

ser minimizada pela estimulação auditiva. De acordo com Skliar (2001), o objetivo do oralismo 

é reabilitar a criança surda em direção à normalidade, à não-surdez, partindo do pressuposto 

fundamental de que se deve dar a toda criança surda a oportunidade de se comunicar através da 

fala. Conforme Perlin (2002), esse pressuposto se sustenta na necessidade de inserir as crianças 

surdas na escola regular, já que a fala é a base para todo aprendizado, não permitindo que o 

surdo se comunique pela Língua de Sinais.  

O próprio INES foi considerado, a partir de 1862 em diante como um asilo, que 

recebia os indesejados da sociedade e somente após uma inspeção governamental, a direção do 

instituto foi substituída. Com a demissão do dr. Manoel Magalhães, assume o sr. Tobias Leite 

com a proposta de mudar a forma de atendimento. É nesse período que se instala a primeira 

crise entre a cultura surda e a sociedade em geral (PERLIN, 2002).  Nessa época, a comunidade 

surda passou a ser rejeitada porque insistia em manter a Língua de Sinais e a exigência de que 

as crianças surdas tivessem que aprender a falar oralmente, começou a deixar suas marcas na 

personalidade e no desenvolvimento cognitivo e linguístico desses sujeitos. Isso daria espaço 

ao isolamento social dos surdos, que ocorreu em função da busca de espaço para a sobrevivência 

da Língua de Sinais.  

No auge do oralismo, o uso da Língua de Sinais foi banido e proibido tanto nas 

instituições educativas ou familiares como nas organizações de surdos. Perlin (2002) define 

dessa forma as dificuldades pelas quais os surdos passaram nesse período: 

 

Atualmente, os surdos pela concepção Oralista falam sobre os horrores e as 

perseguições que os surdos sofriam no uso desse método. No auge do Oralismo, o uso 

da língua de sinais foi banido e proibido nos recintos tanto das instituições educativas 

ou da família como nas organizações de surdos. Os surdos eram submetidos, às vezes, 

a castigos pesados caso utilizassem a língua de sinais. Houve histórias de 

impedimento de contato pessoal entre surdos, repressões e outros, (PERLIN 2002, 

p.42). 

 

 

 

 O oralismo dominou em todo o mundo até 1960 (GOLDFELD, 2002), década em que 

surgiram várias pesquisas sobre a Língua de Sinais e sua aplicação na educação e na vida do 

surdo, que aliadas a uma grande insatisfação por parte dos educadores e dos surdos com o 

                                                           
8 Entenda-se aqui que é o sujeito surdo que deve se adaptar a sociedade ouvintista por meio da língua oral. 
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método oral, deram origem à utilização da Língua de Sinais e de outros códigos manuais na 

educação da criança surda. 

De modo semelhante ao que ocorria nos países da Europa, no Brasil, em 1911 O INES 

passa a adotar o oralismo em todas as disciplinas, seguindo a tendência mundial. Entretanto, 

mesmo com todas as proibições, a Língua de Sinais sempre foi utilizada pelos alunos nos pátios 

e corredores da escola. Nesse período, foi fundada no Rio de Janeiro, a primeira Associação de 

Surdos do Brasil, ideia trazida ao país pelo professor ouvinte Dr. Brasil Silvado Junior 

(CALDEIRA, 1998).  

Com isso, teve início a estruturação da Associação de Surdos-Mudos e, 

consequentemente, o início da organização dos surdos. Porém, nessa época, surgia com sua 

força avassaladora a ideia do Oralismo, cujo resultado final culminou com o controle da 

associação pelos ouvintes. Para Soares (2005, p. 35), “o congresso realizado em Gênova, e 

1892, que, além de apoiar o método oral puro, defendeu emprego de um sistema único de 

instrução em todos os institutos, sustentando que o ensino de um idioma só poderia ser baseado 

no desenvolvimento natural da linguagem”.  

Conforme Perlin e Strobel (2008), para manter a língua viva, os surdos, 

independentemente da classe social, encontravam-se em becos e nas ruas, distantes da 

fiscalização das escolas e dos fiscais que vigiavam os passos dos alunos. É importante ressaltar 

que as escolas e associações tinham a autorização dos governantes para amarrar as mãos dos 

alunos nas costas para que eles não sinalizassem e obrigatoriamente aprendessem a língua oral, 

ressoando novamente práticas semelhantes às do holocausto. Tal comportamento se justificava, 

principalmente, pela possibilidade de trocarem informações na própria língua, sem o controle 

dos ouvintes e, também, pelo prazer de estarem juntos. 

A compreensão do período de funcionamento da filosofia oralista é fundamental para 

verificar como se dá o processo da implantação da Língua de Sinais pela comunidade surda. 

Após um século da vigência do oralismo surgem outras filosofias como a Comunicação Total. 

Nesse novo sistema, poderia ser conciliado o oralismo com a Língua de Sinais, mas a pergunta 

que não se calava era como fazer isso se a Língua de Sinais tinha sido banida das instituições 

educacionais?  

A comunicação total tem como principal preocupação os processos comunicativos entre 

surdos e surdos e entre surdos e ouvintes e defende a utilização de recursos espaço-viso-manuais 

como facilitadores da comunicação. Essa filosofia também se preocupa com a aprendizagem 

da língua oral pela criança surda, mas acredita que os aspectos cognitivos, emocionais e sociais 
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não devem ser deixados de lado em prol do aprendizado exclusivo da língua oral (GOLDFELD, 

2002). 

Os surdos pagam o preço ainda hoje por essa falta de compreensão por parte de 

educadores que não reconhecem a Língua de Sinais como forma de comunicação gestual-visual 

da comunidade surda. Segundo Ciccone (1990, p. 20, grifos da autora), “[...] o surdo é mais do 

que simplesmente um sujeito que não pode ouvir. Ele pode organizar seu mundo, a partir da 

integridade dos seus sensórios restantes (sinestesia), isto quer dizer que ele tem uma diferença, 

mais do que uma deficiência”.  Nessa esteira, podemos dizer que essa diferença se dá muito 

mais pela língua do que propriamente pela perda de um órgão sensorial. Segundo Skliar (2015, 

p.13), “[...] a surdez é uma diferença – mas como uma construção histórica e social, efeitos de 

conflitos sociais, ancorada em práticas de significação e de representação compartilhadas entre 

os surdos”. 

No entanto, a Língua de Sinais não é utilizada em sua completude e de acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), o domínio da linguagem, assim como a atividade 

cognitiva e o domínio da língua, são considerados um sistema simbólico utilizado por uma 

determinada comunidade linguística. Isto é, são possibilidades de participação social, sendo que 

é através da linguagem que as pessoas se comunicam, têm acesso à informação, expressam, 

partilham ou constroem visões de mundo, produzindo cultura. Segundo Skliar (2015), a 

linguagem independentemente da modalidade de expressão, seja oral-auditiva ou visuogestual, 

não são opostas uma da outra, mas constituem canais de transmissão e recepção da capacidade 

mental da linguagem.  

Essa problemática põe em discussão a corrente filosófica Comunicação Total 

desenvolvida em meados de 1960, após o fracasso do Oralismo puro, conforme já 

mencionamos. De acordo com Goldfeld (2002, p. 35), essa filosofia “tem como principal 

preocupação os processos comunicativos entre surdos e surdos e entre surdos e ouvintes” e 

também se ocupa da aprendizagem da língua oral pelo sujeito surdo. Ainda segundo a autora 

(p. 35), acredita-se “que os aspectos cognitivos, emocionais e sociais não devem ser deixados 

de lado em prol do aprendizado da língua oral”, defendendo assim, o uso de qualquer recurso 

linguístico seja da língua oral ou códigos não manuais como a dactilologia. Ou seja, a 

representação das letras do alfabeto com as mãos, a mímica e o português sinalizado constituem 

apoios e facilitadores para a oralização da língua portuguesa. 

Esse sistema de comunicação não privilegiava o fato de a Língua de Sinais ser a língua 

natural e carregar uma cultura própria dos surdos que interagem com o mundo por meio do 
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canal gestual-visual. A Comunicação Total criava recursos artificiais para facilitar a 

comunicação e a educação dos surdos e pode provocar uma dificuldade de comunicação entre 

surdos que dominam códigos diferentes da Língua de Sinais.  

Apesar disso, também trouxe as bases para o desenvolvimento do bilinguismo, que tem 

como pressuposto básico que o surdo deve ser bilíngue, ou seja, deve adquirir como língua 

materna a Língua de Sinais, considerada a língua natural dos surdos e, como segunda língua, a 

modalidade escrita da língua oficial de seu país. (GOLDFELD, 2002). 

Para compreendermos as formulações filosóficas e políticas na história dos sujeitos 

surdos, questões ligadas às representações e aos imaginários sociais servem como ponto de 

reflexão nas tomadas de decisões frente a determinados sujeitos e grupos sociais (THOMA, 

2015). Assim com o advento do bilinguismo, nas décadas de 80 e 90, a Língua de Sinais passa 

a ser vista com outros olhos pela comunidade dos surdos. De acordo com Goldfeld (2002, p. 

39), “para os bilinguistas, o surdo não precisa almejar uma vida semelhante ao ouvinte, podendo 

aceitar e assumir sua surdez’.  

Ainda segundo a autora (p.39), o conceito principal da filosofia bilíngue “é que os surdos 

formam uma comunidade, com língua e cultura própria”, e que “a principal questão para o 

Bilinguismo é a Surdez9 e não a surdez, ou seja, os estudos se preocupam em entender o Surdo, 

suas particularidades, sua língua [...], sua cultura e a forma singular de pensar, agir etc. e não 

apenas os aspectos biológicos ligados à surdez” (GOLDFELD, 2002, p. 40). Por esse viés, 

compreende-se que o uso da Língua de Sinais rompe com a normalidade de que o sujeito surdo 

deve a todo custo aprender a língua oral para se aproximar o máximo possível do ‘normal’ 

aceito socialmente. 

No entanto, ao inserir o surdo nos ambientes escolares, os educadores não estavam 

preparados para atuar junto a eles, pois a Língua de Sinais era um sistema de comunicação 

totalmente desconhecido e considerada como segunda língua para os surdos. No entanto, o 

bilinguismo ganhou espaço e novos estudos começaram a ser feitos a partir de 1995, com 

Ferreira–Brito, que catalogou no Brasil duas línguas de sinais, quais sejam: a Língua de Sinais 

indígena Urubu-Kaapor e a LSCB (Língua de Sinais dos Centros Urbanos Brasileiros), que 

                                                           
99 Segundo Sacks (1989, In. Goldfeld 2002, p.39), “respeitando a nomenclatura da comunidade surda americana, 

utiliza-se Surdez (com S maiúsculo) para designar um grupo linguístico e cultura e o termo surdes (com s 

minúsculo) para designar uma condição física, a falta de audição”.  
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abriu espaço para reflexões em torno do desenvolvimento ‘pleno10’ dos sujeitos surdos e que 

mais tarde, foi designada de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). 

É interessante destacar que no Brasil, existem modalidades de Língua de Sinais 

nacionais e locais. A Libras abrange um espaço maior e as línguas de sinais locais são línguas 

usadas por grupos menores, dentre as quais podemos citar a língua Urubu-Kaapor e a língua 

Cena. Conforme Cristiano (2018), a tribo indígena Urubu-Kaapor vive no estado do Maranhão, 

no Brasil e tem uma elevada taxa de surdez quando comparada a outros povos, sendo que há, 

em média, 1 surdo para cada grupo de 75 ouvintes. Desse modo, essa comunidade indigena tem 

uma Língua de Sinais própria, a Língua de Sinais Kaapor Brasileira, adquirida por toda a  tribo, 

tanto pelos surdos como também pelos ouvintes.  Conforme Lobato (2017, s/p), “a tribo se 

tornou bilíngue. Todo mundo dentro da tribo acabava aprendendo a língua oral (kaapor) e a 

Língua de Sinais Kaapor (LSKB)”. De acordo com Ferreira-Brito (1994 in Skliar, 2015, p. 23), 

“os índios Urubu- Kaapor do Brasil, como comunidade que, embora sendo majoritariamente 

ouvinte, utiliza uma Língua de Sinais para a comunicação”.  

Já a Língua de Sinais – Cena, é uma língua falada tanto pelos surdos quanto pelos não 

surdos que se comunicam através de gestos, que indicam ações do dia a dia. De acordo 

Pereira(2013, p. 23) “é o nome da linguagem gesto-visual em uso na Várzea Queimada e 

auxilia, sobremaneira, na construção dessa comunidade como sendo dos mudos”. De acordo 

com o autor, essa língua foi organizada na comunidade com elementos específicos de 

socialização dos sujeitos surdos a partir das práticas históricas e de identificação com objetivo 

de inserção social.  

  Para Ferreira-Brito ([1995]2010), Skliar (2015) e Quadros (1997,2004), que defendem 

a proposta bilíngue para o surdo como forma de tornar acessível o acesso as duas línguas, tanto 

a Língua Brasileira de Sinais como a língua natural do surdo e a Língua Portuguesa na sua 

modalidade escrita devem ter equidade, pois o bilinguismo assegura reconhecimento da Língua 

de Sinais, e, por esse viés, o surdo não precisa almejar uma vida semelhante ao ouvinte.  

Ele deve se aceitar enquanto sujeito surdo, assim como a formação de uma comunidade 

com cultura e língua comum, além de compreender que o sujeito surdo não deve e não tem 

necessidade de se igualar a normalidade aceita pelo ouvinte. Isso não significa que a 

aprendizagem da língua oral não seja importante para o surdo, pois ela é bastante valorizada 

como língua majoritária do país. No que se refere à modalidade escrita da língua portuguesa, é 

                                                           
10 A Língua de Sinais seria a única que o surdo poderia dominar plenamente e que serviria para todas as suas 

necessidades de comunicação e cognitiva (GOLDFELD, 2002, p.41) 
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importante ressaltar que ela não deve ser o único objetivo educacional do surdo nem uma 

possibilidade de minimizar as diferenças causadas pela surdez (GOLDFELD, 2002). 

 Em relação à ‘aquisição’ da língua, é importante destacar que a Língua de Sinais é 

aprendida pelo surdo como primeira língua, ou seja, ela expressa as emoções, vivências e 

funciona como meio de participação social. Por isso, quanto mais cedo a criança surda estiver 

em contato com a língua materna, mais fácil será seu desenvolvimento, assim como quanto 

mais cedo as crianças surdas forem expostas à Língua de Sinais melhor irão desenvolver laços 

sociais, da mesma forma que a criança ouvinte. Nesse contexto, percebe-se que muitos surdos 

estão à margem do convívio social e de acordo com Strobel (2016, p. 100), o sujeito surdo que 

não aprende a Língua de Sinais e não aceita a cultura surda, se percebe participante da 

comunidade ouvinte, mesmo sem o domínio da língua oral. Para a autora, “e, aí esses sujeitos 

não se reconhecem como cultura diferente do ouvinte e, com isso, pode acontecer conflitos ou 

dificuldades de aceitação de sua identidade surda” (STROBEL, 2016, p. 100). 

Por isso, essa aquisição deve ocorrer, preferencialmente, pelo convívio da criança surda 

com outros surdos mais velhos, que dominam a Língua de Sinais. Segundo Sá (2002, p. 107), 

“[...] as línguas de sinais são fruto de um processo construído histórica e socialmente pelas 

comunidades surdas, até mesmo como produto histórico de sua resistência e dominação”. 

Compreender que a Língua de Sinais é transmitida de geração em geração e que é uma língua 

em uso por comunidades específicas de falantes que ao longo do tempo se modifica tanto 

estrutural como funcionalmente como qualquer outra língua independentemente da modalidade 

utilizada, é fundamental. 

O posicionamento político dos movimentos surdos tem demonstrado que não existe uma 

proposta de educação bilíngue pronta e preparada para ser usada em qualquer parte do mundo. 

O que existe são processos históricos e culturais que produzem diferentes propostas de 

educação bilíngue. Conforme Skliar (2015), no Brasil, muito já foi discutido e estudada a 

história e o movimento da constituição da Língua de Sinais e as políticas adotadas para o 

reconhecimento da língua nacional do Brasil.  Nesse trabalho, propomos direcionar o olhar para 

a língua Brasileira de Sinais, como conquista da comunidade surda e os efeitos produzidos na 

elaboração dos dicionários de Língua de Sinais: A Iconographia dos Signaes dos surdos mudos 

(1875); Linguagem das mãos ([1969], 1988); Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue 

Língua Brasileira de Sinais ([2001], 2008), Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da 

Língua Brasileira de Sinais – Deit-Libras (2009) e o Dicionário da Língua Brasileira de Sinais: 

A Libras em suas mãos (2019). 
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SEGUNDO CAPÍTULO 

 

CONSTITUINDO A MATERIALIDADE DA LÍNGUA DE SINAIS 

 
  

A gaivota cresceu e voa com as próprias asas. 

Vejo como poderia ouvir. 

Os meus olhos são os meus ouvidos. 

Tanto escrevo como falo por gestos. 

As minhas mãos são bilíngues. 

Ofereço-vos a minha diferença. 

O meu coração não está surdo a nada neste mundo duplo. 

 (LABORIT, 2000, p. 147) 

 

A Língua de Sinais proporcionou aos surdos alçar voo transformando seus olhos em 

ouvidos e as mãos em língua. Ao sair da escuridão do silêncio, o sujeito surdo passou a 

compreender o mundo pela comunicação visual, rompendo o imaginário social da exclusão. 

Para Lopes (2016, p. 119, grifos da autora), “o sujeito diverso, que rompe com os padrões 

estabelecidos por um imaginário social acerca do que seja normalidade, tem sido historicamente 

significado como pária social, a partir do lugar da exclusão”.  

Laborit, autora do livro o “Voo da Gaivota”, discursiviza que ao se comunicar com as 

mãos, o seu coração não está mais surdo, pois compreende o mundo pelos seus olhos. Para 

Sacks (1998, p. 86), a “linguagem e pensamento, para nós, são sempre pessoais – nossas 

elocuções nos expressam, e nossa fala interna também. Portanto, para nós, a língua parece ser 

uma efusão, uma espécie de transmissão espontânea do eu”.  

Pelo viés da Análise do Discurso a linguagem está materializada na ideologia e está se 

manifesta na língua. Ou seja, segundo Orlandi (2014, p.17), essa perspectiva teórica trabalha a 

relação língua-discurso-ideologia. 

Neste capítulo, em 2.1, abordamos as conquistas históricas da comunidade surda 

brasileira. Em 2.2, compreendemos o dicionário como um instrumento tecnológico da 

gramatização da Língua de Sinais e, em 2.3, abordamos o processo de gramatização da Língua 

Brasileira de Sinais. 

Neste capítulo, os estudos estão voltados para o funcionamento da Língua de Sinais nos 

dicionários especializados, pela perspectiva discursiva. Para isso, trataremos do movimento 

surdo para o reconhecimento de Libras, como meio de comunicação e de expressão da 

comunidade surda brasileira, assim como a influência dos estudos da Língua de Sinais 

Americana para que, no Brasil, a Libras recebesse o status de língua. 
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Trabalhos de pesquisadores surdos e ouvintes como Stokoe (1960), Ferreira (1995), 

Karnopp (2001), Quadros (2004), Capovilla; Raphael; Mauricio ([2001] 2008, 2009), Skliar 

(2015), Capovilla; Temoteo; Martins (2019), Strobel (2020), discutem o sistema linguístico da 

Língua de Sinais e colocam em circulação discursos sobre a aquisição dessa língua a partir dos 

articuladores primários, quais sejam: configuração das mãos, ponto de articulação e 

movimentos que organizam os sinais. Esses articuladores são designados de Parâmetros de 

Libras e fornecem informações linguísticas recebidas pelos olhos e articuladas pelas mãos. 

 A legislação confere à Língua Brasileira de Sinais um status de língua somente no século 

XXI, pela Lei 10.436/2002, regulamentada pelo Decreto 5.626/2005. Esse avanço contribuiu 

para a transformação do sujeito surdo em sujeito político com direitos e deveres, favorecendo 

que a Libras fosse organizada como língua e que estudos científicos fossem feitos para 

investigar como se dá o processo de gramatização dessa língua.  Sendo assim, o dicionário 

assume o sentido de instrumento tecnológico da língua, da ciência, da sociedade e da história e 

é produzido por sujeitos que conhecem a língua, não necessariamente surdos, mas com a 

colaboração desses. 

A compreenção dos saberes que constituem a linguagem se dá pelo movimento real da 

língua, que envolve as práticas sociais e  reflete na constituição dos saberes linguísticos. Com 

efeito, esses saberes (re)produzem a linguagem, o sujeito e a história, enquanto historicidade 

presente não somente como meio de comunicação, mas como acontecimento linguístico inscrito 

na memória discursiva (ACHARD, 2020).  

A produção dos instrumentos tecnológicos do saber, a gramatica e o dicionário, 

produziram um novo paradigma para o processo de aprendizagem formal. Esses  instrumentos 

ecoam como patrimônio linguístico da humanidade que contém as línguas vivas. Nessa esteira, 

a Língua de Sinais acompanhou o processo de gramatização das línguas de sinais européias e 

latinas que estão ancoradas nos movimentos sociais na elaboração dos instrumentos 

tecnológicos do saber. 

 Nesse sentido, os dicionários de Língua de Sinais “Iconographia dos Signaes dos 

Surdos-Mudos” (1875); “Linguagem das Mãos” ([1969], 1988); “Dicionário Enciclopédico 

Ilustrado Trilíngue Língua Brasileira de Sinais” ([2001], 2008), “Novo Deit-Libras: Dicionário 

Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua Brasileira de Sinais” (2009) e o “Dicionário da 

Língua de Sinais do Brasil: A Libras em suas mãos”, são compreendidos como instrumentos 

tecnológicos da produção do saber de Libras e buscam desconstruir o imaginário de que eles 

sustentam uma memória saturada e não-lacunar. 
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2.1 O Status da Língua Brasileira de Sinais: uma conquista histórica 

 

Nessa pesquisa, conforme já mencionado, não nos propomos fazer um estudo da estrutura 

linguística da Língua Brasileira de Sinais, mas compreendê-la enquanto conquista histórica em 

seu funcionamento no dicionário pela perspectiva discursiva. Nesse sentido, de acordo com 

Strobel (2016, p 55), “[...] a Língua de Sinais também pode passar pelas mudanças históricas – 

com o passar do tempo, um sinal pode sofrer alterações decorrentes dos costumes da geração 

surda que o utiliza”.  

Para isso, faremos uma incursão sobre o movimento da comunidade surda para o 

reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e de expressão 

de natureza visual-motora. De acordo com Skliar (2015), em 1960, Willian Stokoe, professor 

da Universidade Gallaudet, foi o primeiro a iniciar os estudos sobre a Língua de Sinais 

Americana- ALS, dando-lhe um tratamento linguístico e status de língua, impactando o 

processo de reconhecimento da Língua de Sinais no Brasil e estimulando os surdos na luta pelo 

direito da comunicação visuogestual.  

De acordo com Goldfeld (2002), quando da sua chegada a Gallaudet, a Língua de Sinais 

usada pelos surdos americanos era considerada um código visual com vícios orais. Essa língua 

hoje compreendida como ‘língua oral sinalizada’, mímica e pantomima (no Brasil designada de 

língua portuguesa sinalizada). Stokoe se propôs a estudar o sistema descritivo da linguagem de 

sinais para a compreensão da estrutura linguística dos sinais feitos pelos surdos. Esse trabalho 

culminou na elaboração do primeiro dicionário da ASL, no ano de 1965: A Dictionary of 

American Sign Language on Linguistic Principles (QUADROS; KARNOPP, 2004). 

Dessa forma, o trabalho de transcrição em línguas de sinais começou a estabelecer 

elementos que dariam maior suporte à pesquisa e ao status linguístico dessa língua que começou 

assim a ser descrita e compreendida.  

 

[...] a partir das investigações de Stokoe (1960) e Bellugi e Klima (1977) criaram-se 

as bases para um estudo científico de sistema linguístico das línguas de sinais como 

línguas naturais e como sistemas serem diferenciados das línguas orais dos pontos o 

uso do espaço com valores sintáticos e simultaneidade dos aspectos gramaticais são 

algumas das restrições levantadas pela modalidade visoespacial que determina a sua 

diferença estrutural e funcional em relação às línguas auditivo-orais, (SKLIAR, 2015, 

p. 24). 
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Esses trabalhos sobre a ASL ganharam destaque, não só porque foram pioneiros, mas 

pelas expressivas contribuições que servem de referência para qualquer pesquisa de outras 

línguas de sinais. 

No âmbito nacional, a educação de todos os brasileiros é um direito reconhecido pela 

Constituição de 1988, e isso abriu espaço para que as leis fossem regulamentadas para garantir 

o acesso do surdo à educação pública e de qualidade. Assim, por exemplo, ao aluno surdo ficou 

garantido, por lei, o direito de um acompanhamento especializado, mas é a partir do século XXI 

que a Língua de Sinais foi reconhecida como uma conquista do movimento e resultado da ampla 

mobilização da comunidade surda pelos seus direitos linguísticos e identitários. A Unesco 

(1994) declara que  

 

[...] é um axioma afirmar que a língua materna - língua natural - constitui a forma 

ideal para ensinar a criança surda [...]. Obrigar um grupo a utilizar uma língua 

diferente da sua, mais do que assegurar a unicidade nacional, contribui para que esse 

grupo, vítima de uma proibição, segrega-se cada vez mais da vida nacional [...], 

(Unesco 1994, p.5). 

 

 

 

De acordo com Ferreira (2010, p. 12), “mudar a história de comunidades para melhor 

pode parecer uma postura onipotente, porém um fato que, após os primeiros estudos sobre a 

Línguas de Sinais, as comunidades passaram a ser mais respeitadas e sua língua mais 

valorizada”. Ninguém pode negar que a Língua de Sinais dá ao sujeito surdo a condição de 

desenvolvimento cognitivo e subjetivo. Sendo assim, Stokoe (1960) começou a observar que 

os sinais não eram imagens, mas símbolos complexos e abstratos, com organização estrutural 

interior muito complexos. Ao analisar os sinais e pesquisar sua constituição, o pesquisador 

comprovou que a língua possuía articuladores primários, quais sejam: articulação das mãos, 

localização e movimento (QUADROS, 2004). 

O trabalho de Quadros e Karnopp (2004) deu visibilidade para a Língua Brasileira de 

Sinais, quanto à descrição do nível fonológico, composto pelos elementos dos parâmetros da 

Língua de Sinais: configuração de mão, locação, movimento, expressão facial/corporal e 

orientação de mão, que corresponderia nas línguas faladas, aos elementos articulatórios e 

acústicos. 

 

 Os articuladores primários das línguas de sinais são as mãos, que se movimentam no 

espaço em frente ao corpo e artículos sinais em determinadas locações nesse espaço. 

Um sinal pode ser articulado com uma ou as duas mãos. Um mesmo sinal pode ser 

articulado com a mão direita quanto com a mão esquerda; tal mudança, portanto, não 
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é distintiva. Sinais articulados com uma mão são produzidos pela mão dominante 

(tipicamente a direita para destros e a esquerda para os canhotos), sendo que sinais 

articulados com as duas mãos também ocorrem e apresentam restrições em relação ao 

tipo de interação entre as mãos, (QUADROS E KARNOPP, 2004, p. 51), 

 

Ainda segundo as autoras, Libras por ser uma língua gestual-visual, assim como outras 

línguas de sinais é realizada pelas mãos acrescentando outros elementos como a expressão do 

corpo e da face que desempenham funções importantes durante a articulação dos sinais. De 

acordo com Ferreira-Brito (1995), os sinais são formados a partir da combinação do movimento 

das mãos com um determinado formato em um determinado lugar, podendo esse lugar ser uma 

parte do corpo ou um espaço em frente ao corpo.  

Essas articulações das mãos, que podem ser comparadas aos fonemas (som) e às vezes 

aos morfemas (significado), são designadas de parâmetros, assim descritos pela autora: 

Configuração de mãos: são formas das mãos, que podem ser da dactilologia (alfabeto manual) 

ou outras formas feitas pela mão predominante (mão direita para os destros), ou pelas duas 

mãos do emissor ou sinalizador; Ponto de articulação: é o lugar onde incide a mão predominante 

configurada, podendo essa tocar alguma parte do corpo ou estar em um espaço neutro vertical 

(do meio do corpo até à cabeça) e horizontal (à frente do emissor); Movimento: os sinais podem 

ter um movimento ou não; Orientação: os sinais podem ter uma direção e a inversão dessa pode 

significar ideia de oposição, contrariedade ou concordância número-pessoal; e expressão facial 

e/ou corporal.  

 

Todos os sinais que se incorporarem ao léxico utilizam os parâmetros considerados 

gramaticais e aceitos dentro dessa língua. Isso constitui um dos aspectos que 

confirmam que a Libras é um sistema linguístico que constrói a partir de regras, 

distanciando a dos gestos naturais e das mímicas que não possuam restrições para 

articulação. Mesmo sinais com interferência da língua oral, incorporado a língua de 

sinais, obedecem às regras e restrições de sua língua (FERREIRA, 2010, p.37). 

 

 

De acordo com Quadros e Karnopp (2004), apesar de as línguas de sinais apresentarem 

uma estrutura com articuladores diferentes das línguas orais, são reconhecidas em sua 

universalidade na estrutura das línguas humanas. O trabalho do pesquisador norte americano, 

Stokoe, deu sustentabilidade ao trabalho de pesquisadores brasileiros surdos e ouvintes que 

começaram a discutir e a estudar a Língua de Sinais.  

Nesse sentido, destacamos a sua importância para o desenvolvimento e para o 

“empoderamento” do sujeito surdo. Dentre os pesquisadores envolvidos nesse trabalho, 

podemos citar: Ferreira-Brito, primeira doutora surda em Educação pela Universidade Federal 
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do Rio Grande do Sul (1995), cujas pesquisas sobre a organização da Língua de Sinais 

começaram em 1984 e se estenderam até 2003. Essas pesquisas foram seguidas por: Felipe 

(1988), Skliar (1995, 2015), Goldfeld (1997), Góes (1999), Capovilla, (2001), Strobel (2002, 

2016), Sá (2002), Quadros (1997, 1999, 2004, 2011, 2017) entre outros, que se preocuparam 

com a educação do sujeito surdo, considerando que ele deveria ser ensinado em sua língua 

natural, ou seja, a Língua de Sinais.  

De acordo com Strobel (2016, p. 52), “para o sujeito surdo ter acesso às informações e 

conhecimentos, e para construir sua identidade, é fundamental criar uma ligação com o povo 

surdo em que se usa a sua língua em comum: a Língua de Sinais”. Por esse viés, Quadros e 

Karnopp (2004, p. 47) destacam que “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”. Partindo do que propõem as autoras, compreende-se que a 

Língua de Sinais é uma das marcas da identidade e cultura do sujeito surdo, que capta as 

informações pelas experiências visuais. 

Diferentemente do que muitos pensam, a Língua de Sinais é uma língua e não uma 

linguagem, uma vez que ela possui estrutura gramatical, semântica e sintaxe distintas, 

desfazendo o mito de que é uma versão sinalizada do português. A Libras, assim como outras 

línguas de sinais, é caracterizada pelas mãos, embora as expressões do corpo e da face 

desempenhem funções que dão entonação na realização dos sinais, assim como a orientação da 

palma das mãos pode indicar afirmação/negação.  

Cabe enfatizar, que qualquer alteração mínima em um dos cinco parâmetros já 

mencionados, pode mudar o significado no momento da sinalização, conforme podemos 

observar no texto-imagem 11: 
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Texto-imagem 11: Sinal de amigo usando uma das mãos  

                                                                                 

   

    Fonte: A própria autora                                                            Fonte:  CAPOVILLA (et al, 2019, p.186). 

 

O sinal de amigo é feito com a mão aberta, palma para cima, dedos para a esquerda, 

próxima ao peito, tocando-o levemente por duas vezes. A expressão facial deve demonstrar a 

intensidade da amizade com um sorriso que varia de discreto ou expressão alegre ou 

entusiasmada. Com isso, compreendemos um dos principais parâmetros da Língua de Sinais: 

as mãos que se movimentam, tocando o corpo ou no espaço neutro em frente ao corpo e 

articulam sinais em determinadas locações nesses espaços (QUADROS E KARNOPP, 2004).  

Os sinais podem ser articulados com uma ou com as duas mãos, como vemos no texto-

imagem 11, ao sinalizar “amigo”. Já ao realizar o sinal de museu (texto-imagem 12), usamos 

as duas mãos. Isso significa que os sinais são formados a partir da combinação do movimento 

das mãos com um determinado formato em um determinado lugar, podendo esse lugar ser uma 

parte do corpo ou um espaço neutro em frente ao corpo, conforme já mencionamos.  
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Texto-imagem12:  Sinal de museu usando as duas mãos  

 

   Fonte: A própria autora                                                              Fonte:  CAPOVILLA (et al, 2019, p.1914). 

 

O sinal de museu é realizado em um espaço neutro – ponto de articulação (PA) em frente 

ao corpo com as mãos abertas, palmas para frente. A configuração de mãos em M, unindo as 

pontas dos dedos indicadores fazendo o movimento para baixo.  

As sentenças ocorrem dentro de um espaço definido na frente do corpo, consistindo de 

uma área limitada pelo topo da cabeça e estendendo-se até os quadris. Para Quadros (2017), os 

parâmetros da Língua de Sinais, que compõem a estrutura linguística de Libras, sustentam e 

dão visibilidade aos aspectos culturais de uma comunidade que se comunica pela modalidade 

visuoespacial.   

 

A Libras, língua brasileira de sinais, é visuoespacial, representando por si só as 

possibilidades que traduzem as experiências surdas, ou seja, as experiências visuais. 

Os surdos veem a língua que o outro produz por meio do olhar, das mãos, das 

expressões faciais e do corpo. É uma língua vista no outro, (QUADROS, 2017, p. 34). 

 

A Libras é a língua da comunidade surda brasileira, desde do início da história dos 

surdos no território do nosso país e mesmo após a proibição imposta pelo Oralismo no 

Congresso de Milão, se manteve viva, por meio do encontro de surdo com surdo nos mais 

diversos espaços. Em 2002, foi aprovada a Lei 10.436, que reconhece no artigo primeiro (1º), 

a Língua Brasileira de Sinais – Libras e seus aspectos linguísticos como língua dos surdos 

brasileiros. 
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É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de 

sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único. 

Entende-se como língua brasileira de sinais - Libras a forma de comunicação e 

expressão, em que o sistema linguístico de natureza visuomotora, com estrutura 

gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, 

oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil, (BRASIL, 2002, p.1). 

 

 

O uso da Língua de Sinais foi ganhando espaço e dando reconhecimento aos sujeitos 

surdos para participar de forma efetiva na sociedade. Esse caminho se tornou necessário para 

que houvesse uma mudança significativa no atendimento aos surdos pelas instituições 

educacionais, constituindo-se em um alicerce para comunicação.    

A Lei de Libras 10.436/02 e o Decreto n.º 5.626/05 são dois documentos norteadores 

que asseguram os direitos dos sujeitos surdos. Esses documentos viabilizaram a inclusão, que 

de acordo com Orlandi (2014), deve ser compreendida como equidade e não como igualdade, 

no sentido de que na equidade é oferecido a cada um o necessário para se desenvolver em 

igualdade, sendo que ao contrário, ao oferecer condições iguais a pessoa com deficiência ficará 

em desvantagem.  

Segundo Strobel (2016, p. 88), “é um movimento que tem a intenção de envolver toda 

a sociedade; porém a sociedade não vê o sujeito surdo como diferença cultural, mas sim como 

deficiente necessitado de normalização, cujo padrão social aceito é o ouvinte”. Nessa esteira, 

Turchiello (2017, p.57) destaca que “[...] os desdobramentos das políticas de inclusão para 

compreender como as mudanças de ênfase da inclusão percebem-se que a produtividade 

funciona como uma noção que atravessa os diferentes movimentos”. Dessa forma, na inclusão 

do sujeito surdo os movimentos e lutas da comunidade surda conseguiram que os dispositivos 

garantidos por lei fossem respeitados, pois as propostas contidas no Decreto 5.626/05 causaram 

alvoroço na sociedade e mesmo no século XXI, ainda permanece a ideia de que sem o domínio 

da língua majoritária se tornava impossível a implementação da inclusão. De acordo com 

Orlandi, (1993, p. 17), “a linguagem é entendida como ação, transformação, como um trabalho 

simbólico em que tomar a palavra é um ato social com todas as suas implicações, conflitos, 

reconhecimentos, relações de poder, constituição de identidade etc.”. 

 Mas aos poucos a luta pelos direitos foi ganhando espaço e impactando nas 

comunidades surdas de forma geral em todo o Brasil. O Decreto 5.626/2005 “regulamenta a 

Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, 

e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000” (BRASIL 2005). A luta pelo 
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reconhecimento da língua possibilitou aos surdos o processo emancipatório11, permitindo que 

eles falem e expressem seus conhecimentos e sua forma de olhar e de perceber o mundo, isto é, 

a Língua de Sinais possibilita ao usuário o desenvolvimento linguístico, intelectual e social.  

De acordo com o surdo Antônio Campos de Abreu, representante da Federação Nacional 

de Educação e Integração dos Surdos, doravante FENEIS, a Libras passa a ser aceita como a 

língua materna do sujeito surdo e como responsável pelo seu desenvolvimento cultural, social 

e educacional sendo compreendida como forma de comunicação com as mãos. De acordo com 

Abreu (2006, p. 8), “o surdo precisa sentir-se usando o que de melhor a pessoa tem: sua 

possibilidade de relacionar-se e comunicar-se”. 

As dúvidas e dificuldades de assumir uma postura linguística pelas autoridades e pela 

sociedade prejudicou em muito os surdos, devido à proibição do uso da Língua de Sinais e a 

imposição da língua oral na sua educação12. Historicamente, a falta de vontade, de 

desconhecimento, de coragem e a falta de interesse dos envolvidos com a comunicação dos 

surdos foram os principais fatores que afastaram esses sujeitos do convívio social e do que está 

posto ao seu redor (AZEREDO, 2006). No entanto, geralmente, no reconhecimento oficial de 

uma língua existem muitos conflitos e discordâncias culturais, uma vez que sobre as línguas se 

instauram relações de poder e mecanismos de luta pelo controle. 

 De acordo com Skliar (2015), é comum nos referirmos à comunidade surda como 

minoria linguística, tendo por base que a  Língua de Sinais é utilizada por um grupo 

específico/restrito de usuários que vivem em desvantagem social em relação à sociedade 

majoritária. Sabe-se que a Língua de Sinais, apesar de ter adiquirido o status de língua somente 

em 2002, constitui-se em uma língua viva, que se transformou em chave para a inclusão social 

do sujeito-surdo.  

O diálogo é a base da relação humana e uma das formas possíveis de pensar o outro 

sujeito, o mundo e a vida. De acordo com Teske (2015, p. 141), “só é possível existir esperança, 

quando nos damos conta de que não sabemos tudo, mas que temos potencialidade de conhecer 

e desvendar o mundo em que estamos inseridos”.    

 

2.2.  Os instrumentos tecnológicos na gramatização da língua Brasileira de Sinais  

                                                           
11 Emancipação/emancipado, de acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001, p.114) significa 

“[...] que se emancipou que é, em termos civis, plenamente capaz através da emancipação [...] que tem 

responsabilidade por seus próprios atos, por sua pessoa, livre. 
12 Conforme discutido nas filosofias educacionais nesse capítulo. 
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Os estudos sobre língua e linguagem tem inquietado e continuam inquietando os 

estudiosos que têm como objeto de estudo as línguas naturais. O primeiro povo que se 

preocupou em estudar a linguagem foram os hindus, que o fizeram por motivações religiosas. 

Os gregos também se ocuparam em descobrir a relação que se estabelece entre a palavra e a 

coisa, ou seja, tiveram a preocupação de compreender se há ou não uma relação direta entre a 

palavra e aquilo que ela designa. 

 O filósofo René Descartes (1596-1650) abordou a questão do conhecimento e começou 

a duvidar de tudo, no entanto, se deteve sobre a questão do pensamento, traduzida na memorável 

frase “se duvido, penso; se penso, existo. “Cogito, ergo sum” (“Penso, logo, existo”), eis a 

verdade que não se pode duvidar”, (PILETTI; PILETTI, 1988, p. 20, grifos dos autores). Ainda 

segundo os autores, Aristóteles, ao pensar a linguagem, destaca que “todos os homens, por 

natureza, aspiram o saber. Sinal disso é a estima dos sentidos. Pois, mesmo à parte sua utilidade, 

são estimados por si mesmos”. 

Para o sujeito surdo, a “[...] Libras é a forma de comunicação e expressão, em que o 

sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um 

sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas 

do Brasil” (BRASIL, 2002, p.01). No entanto, o que diferencia a Libras da língua oral é a forma 

de aquisição pelo sujeito, através da cultura e do uso da simbolização (signos, significados) do 

contexto social em que está incluído. Auroux 2014) destaca que,  

 

O saber (as instâncias que o fazem trabalhar) não destrói seu passado como se crê 

erroneamente com frequência; ele o organiza, o escolhe, o esquece, o imagina ou o 

idealiza, do mesmo modo que antecipa seu futuro sonhando-o enquanto o constrói. 

Sem memória e sem projeto, simplesmente não há saber (AUROUX, 2014, p. 12).   

 

 

Na construção histórica do saber, segundo Auroux (2014), a língua é concebida como 

um sistema de códigos, normas, imagens e ideias constituídas pelos membros de uma 

comunidade que a transformam numa língua viva, pois sua base, ou seja, a comunidade a qual 

o sujeito pertence está em movimento constante. Especialmente, nos tempos atuais, a língua 

sofre interferência direta da globalização por meio das tecnologias.  

Os estudos estruturalistas dominaram por um bom tempo o cenário intelectual, porém, 

no final da década de 60, Michel Pêcheux elege como objeto de estudo o discurso. De acordo 

com ele, o discurso se materializa na língua possibilitando a produção de sentidos entre os 
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sujeitos (PÊCHEUX, 2014). O processo do funcionamento da linguagem enquanto 

materialidade do discurso interpela o sujeito surdo possibilitando-lhe a compreensão dos efeitos 

de sentidos no funcionamento da Língua de Sinais. 

Como acentua Nunes (2002, p. 99), o dicionário é um objeto discursivo e para 

compreender a sua historicidade, é necessário levar em consideração as condições específicas 

de sua produção em determinadas conjunturas, relacionando as formas dicionarísticas às 

condicionantes históricas.  Isso significa compreender os dicionários como discursos, isto é, 

como textos produzidos “[...] criando o desejo de complementação, de reformulação, de 

reedição, numa repetição que se desdobra na medida em que a história lhe dá lugar” (NUNES 

2005, p. 22). 

Desse modo, para compreender o funcionamento do dicionário, é necessário “[...] 

compreender como são praticadas as políticas da língua, especialmente o que chamamos de 

‘língua nacional’ em sua necessidade de unidade, pensada na sua relação constitutiva com a 

língua materna e, mais amplamente com a noção de língua” (ORLANDI, 2002, p.103). 

Assim sendo, ao analisarmos um dicionário, é mais importante pensar esse instrumento 

linguístico como o lugar de construção da memória social, marcado pela relação da ciência com 

o Estado do que relacioná-lo com a questão da autoria, pois só assim ele deixa de ser 

compreendido como monumento da língua e passa a constituir um dos vestígios da nossa 

memória histórico-social (ORLANDI, 2002, p. 103). Isso porque, “o saber a língua e o saber 

sobre a língua caminham juntos com seus processos ideológicos” (ORLANDI, 2002, p. 107).  

Segundo Nunes (2006), ler o dicionário pelo viés da Análise de Discurso articulando-a 

à História das Ideias Linguísticas permite compreender o modo como esse instrumento 

linguístico produz sentidos em certas conjunturas, levando-se em conta sua materialidade 

discursiva, porque, no movimento analítico,  

 

O sentido não é remetido a uma origem autoral e nem considerado como fixo ou 

isolado, mas sim compreendido nas redes de significações que consistem no encontro 

de uma memória lexicográfica (o universo complexo de tudo o que já foi definido) 

com um espaço de atualidade (a formulação de um dicionário) (NUNES, 2006.p.15). 

 

 

De acordo com o autor, a Análise de Discurso busca descrever as sistematicidades 

linguísticas, levando em consideração aquilo que é exterior ao discurso, mas que nele significa. 

Na análise de um verbete, por um lado, é necessário compreender de que modo os sentidos são 

constituídos em decorrência de práticas sócio-históricas. Para ele, “toda a historicidade está 
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marcada na forma material dos verbetes, na indicação das fontes, na sintaxe das definições” 

(NUNES, 2006, p. 16). De outro lado, os verbetes constroem a sociedade, mas trata-se de uma 

imagem parcial, que “[...] produz identificações e silenciamentos que se projeta em um espaço 

e tempo” (NUNES, 2006, p. 16). Ainda conforme o autor, o dicionário tem uma história, pois 

resulta de práticas exercidas em determinadas conjunturas, ou dizendo de outro modo, “[...] ele 

constrói a atualiza uma memória, reproduz e desloca sentidos, inscrevendo-se no horizonte dos 

dizeres historicamente constituídos” (p. 18). 

O processo de dicionarização, no Brasil, coincide, mais precisamente, com a 

colonização portuguesa marcada pela descrição das línguas indígenas, que perdurou por quase 

três séculos e colaborou para a constituição de uma língua nacional, distinta do português de 

Portugal. Haja vista, a necessidade de atender os surdos e instrumentalizar a Língua de Sinais, 

Flausino José da Gama, em 1875, começa a estudar a Língua de Sinais dos surdos brasileiros e 

elabora o primeiro dicionário dessa língua no Brasil intitulada “Iconographia dos Signaes dos 

Surdos-Mudos”. Desse modo, à medida que o Brasil vai se firmando como Estado, a língua vai 

se constituindo como nacional. De acordo com Orlandi (2002, p. 21), “[...] na perspectiva 

discursiva, o sujeito, ao significar, se significa. Desse modo, é que podemos dizer que sujeito e 

sentido se constituem ao mesmo tempo”.   

Dentre as materialidades a serem analisadas, recortamos cinco de diferentes períodos 

históricos e diferentes instituições, nas quais consultamos o verbete “museu”. O primeiro 

dicionário a ser analisado foi publicado no século XIX. Intitulado “Iconographia dos Signaes 

dos Surdos-Mudos”, foi elaborado dentro do Instituto Nacional dos Surdos-Mudos, atualmente 

denominado Instituto Nacional de Educação dos Surdos-INES, localizado no Rio de Janeiro. 

De acordo com o site oficial, o INES, o nome do Instituto foi mudando conforme aconteciam 

as discussões em torno da educação dos surdos no Brasil. 

 

O seu percurso de quase dois séculos, o Instituto respondeu por outras denominações, 

sendo que a mudança mais significativa deu-se no ano de 1957, que foi a substituição 

da palavra “Mudo” pela palavra “Educação”. Essa mudança refletia o ideário de 

modernização da década de 1950, no Brasil, no qual o Instituto, e suas discussões 

sobre educação de surdos, também estava inscrito, (INES, 2021, s/p). 
 

 

Seguindo as tendências de educação do sujeito surdo e, tendo em vista de ser a única 

instituição no território brasileiro e mesmo em países vizinhos, por muito tempo o INES recebeu 

alunos de todos os lugares do Brasil e de países vizinhos, tornando-se referência no trabalho de 

educação, profissionalização e socialização de surdos. 
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Durante sua viagem para o Brasil, E. Huet rabisca uma iconografia da Língua de Sinais 

em francês e, durante seu trabalho no Instituto Surdo-Mudo do Rio de Janeiro13 com o aluno e 

professor Flausino José da Gama, essa iconografia é aprimorada. Em 1861, Huet deixa o Brasil 

por motivos particulares e entrega a Flausino José da Gama o manuscrito que o publica em 

1875, já com alterações e adaptado aos sinais dos surdos do Brasil, servindo de base para os 

estudos da Língua de Sinais no/do Brasil.   

 

Texto-imagem 13: Capa do primeiro dicionário da Língua de Sinais da França. 

 

Fonte: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1040582v.image#  

 

Nesse sentido, para a elaboração e organização dos dicionários, enquanto constituição 

da língua, a relação entre autor e sociedade é imprescindível. Entender a articulação entre 

gramática e dicionário na construção dos saberes nos desafia à pesquisa e ao desenvolvimento 

de novas reflexões sobre a língua que é descrita em determinados condições de produção. 

                                                           
13 O Instituto atendia em torno de 600 alunos surdos, da Educação Infantil ao Ensino Médio, preocupando-se com 

a formação escolar e profissional desses sujeitos. Em 1957, o Instituto passou por mudança na sua designação, 

qual seja, a substituição da palavra “Mudo” pela palavra “Educação”, deixando de ser Instituto Nacional dos 

Surdos-Mudos para denominar-se Instituto Nacional de Educação dos Surdos, atendendo às discussões das 

políticas governamentais da época sobre a educação dos surdos (https://www.ines.gov.br/conheca-o-ines). 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1040582v.image
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Segundo Auroux (2002, p. 101), “o dicionário é um ‘instrumento linguístico’, e como tal é o 

‘prolongamento da fala natural’, dando acesso a formas que não figuram na ‘competência’ de 

um locutor. ”   

Podemos dizer que  a posição do sujeito-autor no discurso é “afetada pela exterioridade 

(condições sócio-históricas e ideológicas)” e “ao se converter em autor [...] assume a função 

social de organizar e assinar determinada produção escrita, dando-lhe aparência de unicidade” 

(LEANDRO FERREIRA, 2001, p. 12). Dessa forma, a posição do sujeito autor do dicionário 

transfere para a língua imaginária a comunicação da língua fluida do povo ao qual ele pertence.  

Orlandi (2009) estabelece uma diferença entre língua fluida e língua imaginária. A 

língua fluida é feita de fartura de movimento e nela convivem processos muito diferentes; 

portanto, é uma língua que não pode ser contida no arcabouço dos sistemas e fórmulas. É a 

língua que  se  fala  no  dia  a  dia,  a língua  coloquial  (fluida) e, as vezes,  considerada não 

correta, fora dos padrões gramaticais, normativos. 

 

A língua fuida, por seu lado, é a língua movimento, mudança contínua, a que não pode 

ser contida em arcabouços e formulas, não se deixa mobilizar, a que vai além das 

normas. A que podemos observar quando focalizamos os processos dicrusivos, 

através  da história de constituição das formas e sentidos, nas condiçoes de sua 

produção. A que mnão tem limites (ORLANDI, 2009, p.18). 

 

Já a língua imaginária, segundo Orlandi (2009), é o modelo de língua ideal, homogênea, 

perfeita,  sem  falhas. Nesse sentido, os instrumentos linguísticos (gramáticas e dicionários) e a 

Escola (enquanto Aparelho Ideológico do Estado) controlam (ou tentam controlar) a unidade 

imaginária da língua. 

 

A língua imaginária é a língua sistema, a que os analistas fixam em suas regras e 

formulas, em suas sistematizações, são artefatos (simulacros) que os analistas de 

linguagem têm produzidos ao longo de sua história e que impregnam o imaginário dos 

sujeitos na sua relação com a língua. Objetos-ficção que nem por isso deixam de ter 

existência e funcionam com seus efeitos no real. São as línguas-sistemas,-normas,-

coerções, as línguas-instituição, estáveis em sua unidade variações. São construções. 

Sujeitas a sistematização que faz com que elas percam a fluidez e se fixam em línguas 

imaginárias (ORLANDI, 2009, p.18). . 

 

Por esse viés, compreendemos que a língua fluida e a língua imaginária não se separam, 

pois uma não existe sem a outra. Nesse emtremeio, o dicionário assume a função de 

instrumentalização tecnológica da língua, trazendo para suas páginas, a organização e a 

sistematização da língua imaginária.  
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Para Auroux (2014), a gramatização de uma língua se dá com base em duas tecnologias 

que constituem os pilares do nosso saber metalinguístico14: a gramática e o dicionário. Dessa 

forma, percebemos a contribuição dos estudos dos instrumentos linguísticos para a construção 

de um imaginário da língua para seus falantes. O saber metalinguístico cria no sujeito a ilusão 

de que podemos dominar a língua, e, é por isso que o dicionário e a gramática são instrumentos 

que funcionam justamente para deslocar esse imaginário e seus efeitos, mostrando como é 

produzida a história de relação entre a língua e suas práticas.  

Como apontam Nunes e Petter (2002, p. 100), “para compreender a historicidade dos 

dicionários, é preciso levar em conta as condições específicas de sua produção. Daí resulta uma 

escrita atenta aos fatores históricos que fazem aparecer o saber lexical na forma do dicionário.”  

 Assim sendo,  como instrumento linguístico,  o dicionário não se reduz somente a um 

lugar de pesquisa do léxico e da semântica de uma língua. De acordo com Ballejos (2020), 

pensar o dicionário é ir além da busca por palavras e seus significados. Trata-se de compreendê-

lo como instrumento histórico e ideológico que proporciona reflexão em torno daquilo que os 

verbetes discursivizam. Por esse viés, distinguimos os  principais períodos na produção desses 

instrumentos em Língua de Sinais.  

Silva (2011) destaca que o primeiro dicionário publicado no Brasil foi “Iconografia dos 

Signaes dos Surdos Mudos”, de Flausino José da Gama, em 1875. Essa obra, fundadora do 

saber lexicográfico sobre a Língua Brasileira de Sinais, constitui um importante instrumento 

elaborado no período em que estava sendo implantada  uma escola destinada à educação para 

surdos, a qual funcionava como institucionalização do saber sobre a Língua de Sinais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Segundo Auroux (2014, p. 17), “o saber linguístico é múltiplo e principia naturalmente na consciência do homem 

falante. Ele é epilinguístico, não colocado por si só na representação, antes de se metalinguístico, isto é, 

representado, construído e manipulado enquanto tal com a ajuda de uma metalinguagem (elementos autonímicos 

e nomes para os signos)”. 



 
61 

 

Texto-imagem 14: Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos 

      

Fonte: http://oficinadelibras.blogspot.com/2015/01/primeiro-dicionario-de-libras.html  

 

Nota-se que há uma pausa de produção na Língua de Sinais a partir de 1880, por 

imposição do Oralismo puro, implantado pelo Congresso de Milão  (filosofia discutida no 

primeiro capitulo). Silva  (2011) destaca que no período de 1877 a 1927, as pesquisas giraram 

em torno da surdez e não houve publicação sobre a Língua de Sinais e seu ensino nesse período.  

Nessa perspectiva, uma das obras que resistiu a esse período, foi o Dicionário de 

Flausino da Gama.  De acordo com Sofiato e Reily (2011, p.184), “seu valor é ainda maior por 

ter sido compilada e desenhada por um surdo”. Esse instrumento linguístico serviu para dar 

início ao saber metalinguístico da Língua de Sinais no Brasil, com forte influência do francês 

E. Huet, que tinha apresentado aos alunos e professores do Instituto Nacional de Educação dos 

surdos, a Língua de Sinais Francesa (LFS).  

Foi a partir da obra de Flausino da Gama que surgiram iniciativas e experiências 

retratando os sinais, incluindo listas de palavras, glossários de sinais, livros e dicionários, que 

tinham por finalidade a criação de materiais que auxiliassem na educação dos sujeitos surdos.  

Outro dicionário consultado foi “Linguagem das Mãos”, organizado pelo  Padre  Eugênio 

Oates, em [1969]1988, vindo dos Estados Unidos para trabalhar no Brasil com os mais 

necessitados. O sacerdote começou a se interessar pela problemática dos surdos, estudando a 

http://oficinadelibras.blogspot.com/2015/01/primeiro-dicionario-de-libras.html
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língua natural com a qual eles interagiam e as pesquisas apontaram que a linguagem da 

mímica15 variava de acordo com as regiões.  

Antes de elaborar o dicionário, o autor realizou pesquisas no território nacional para 

coletar o maior número possível de mímicas/sinais, tendo contato direto com os surdos,  a fim 

de coletar os registros. De acordo com Silva (2011), nesse período, já havia traços e influências 

do novo modo de olhar os surdos e a Língua de Sinais, devido aos estudos e obras publicadas 

pelos linguistas Willian Stokoe (1960) e de Stokoe, Casterline e Cronenberg (1965) sobre a 

Língua de Sinais Americana, que lhe conferindo o estatuto de língua.  

 

Antes disso, cabe observar que a Língua de Sinais era chamada de “iconografia”, 

“linguagem”, “mímica”, “pantomina”, que seria uma mistura de mímica e de uma 

gesticulação concreta, e que, portanto, era um tipo de “linguagem” incapaz de 

expressar conceitos abstratos e de servir como identificação de uma comunidade, 

(SILVA, 2011, p. 66, grifos da autora).  

 

 

No trabalho de Oates, não houve a preocupação de agradar determinado grupo de 

surdos, pois ele preferiu empreender uma escolha cuidadosa de sinais que contemplassem o 

maior número de surdos na expressão do pensamento. Embora “Iconografia dos Signaes dos 

Surdos Mudos” e “Linguagem das Mãos” tenham sido elaborados e publicados no Brasil, esses 

dois dicionários sofreram grande influência das línguas de sinais francesa e americana. De 

acordo com Felipe (2014, p. 111), durante muitos anos essas obras serviram de material 

metodológico utilizado por instrutores surdos no ensino da língua, 

 

Esses dois livros foram, durante décadas, o material didático utilizado pelos instrutores 

surdos para ensinarem sua língua e, talvez por essas obras trazerem uma seleção de 

fotografias ou desenhos de sinais da LIBRAS com explicações, a metodologia que vem 

sendo utilizada para ensinar esta língua tem sido somente a apresentação de sinais e 

tradução dos mesmos, (FELIPE, 2000, p. 1). 

 

 

 

Com a intensificação das pesquisas sobre a Língua de Sinais no Brasil, surgiram  

diversos dicionários impressos de Libras que foram distribuídos para as escolas com objetivo 

de difundir e auxiliar no trabalho de alfabetização do aluno surdo. No entanto, o Dicionário 

Enciclopédico Ilustrado Trilíngue – Língua Brasileira de Sinais – Libras ([2001]2008), é uma 

                                                           
15 Termo usado pela igreja nesse período para explicar a Língua de Sinais utilizada pelos surdos do norte ao sul 

do Brasil. 
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obra que reúne três línguas:  Língua Brasileira de Sinais, Língua Portuguesa e Língua Inglesa 

elaborado pelos professores Fernando César Capovilla e Walkiria Duarte Raphael.  

De acordo com Capovilla, esse foi considerado “o primeiro dicionário  de Libras do 

Brasil”, fruto de cinco anos de pesquisas intensas  do Laboratório de Neuropsicolinguística 

Cognitiva do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, ou seja, foi o resultado do 

trabalho realizado juntamente com informantes surdos de várias regiões do Brasil,  integrantes  

da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – FENEIS.  

Durante um ano, milhares de sinais foram escrutinados e analisados por revisores surdos 

em reuniões com a coordenação dos Cursos de Libras da FENEIS para depois de serem 

aprovados para comporem o dicionário, que tem por  objetivo ser instrumento para a 

concretização da educação bilíngue no Brasil e para o resgate da cidadania do surdo 

(CAPOVILLA, 2005). De acordo com a Secretaria de Educação Especial ([2001]2008),  na 

apresentação,  explica-se que esse instrumento faz parte do Programa  Nacional do Livro 

Didático, do Governo Federal e foi distribuído para uma população de 70 mil alunos surdos das 

escolas públicas de todos os municípios brasileiros, como forma de enriquecer o processo 

pedagógico e contribuir para a acessibilidade dos alunos surdos na rede pública de ensino.  

O Novo Deit-Libras: Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua Brasileira 

de Sinais -Libras (2009) assim como dicionário de ([2001]2008) reúne as línguas: Língua 

Brasileira de Sinais, Língua Portuguesa e Língua Inglesa e passou pelo mesmo processo de 

produção. De acordo com os autores Capovilla, Raphael e Mauricio, esse dicionário foi baseado 

na Linguística e nas Neurociências Cognitivas, a partir de uma ampla pesquisa sobre a Língua 

de Sinais no Brasil e cognição de surdos, iniciada em 1989, no Laboratório de 

Neuropsicolinguística Cognitiva Experimental, da Universidade de São Paulo. 

 Desde o ano de 2001, houve o desdobramento de várias outras obras dicionarísticas, 

como o Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua Brasileira de Sinais 

(CAPOVILLA & RAPHAEL, 2006b, 2006c) e a Enciclopédia da Língua Brasileira de Sinais, 

volume 1, 2, 3, 4 e 8 (CAPOVILLA & RAPHAEL, 2004a, 2004b, 2005a, 2005b, 2005c).  

O Novo Deit-Libras é um trabalho de duas décadas financiado por diversos organismos 

nacionais e internacionais, em especial, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico - CNPQ e, pela Coordenação Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino 

Superior – CAPES em parceria com a Secretaria de Educação Especial. De acordo com os 

autores  
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[...] o melhor modelo de Educação de Surdos consiste na articulação, em contra-turno, 

entre educação principal ministrada em Libras e Português escrito na escola específica 

para surdos (em presença de colegas surdos e sobre professor sinalizador fluente em 

Libras), e educação como aumentar sobre inclusão na escola comum, (CAPOVILLA, 

RAPHAEL e MAURICIO, 2009, p. 18). 

 

A contribuição dos estudos sobre os instrumentos linguísticos nos conduz a pensar na 

construção do imaginário da língua por seus falantes transcrevendo-a e registrando-a na 

elaboração do dicionário como instrumento tecnológico do saber. Em  entrevista,  Capovilla e 

Raphael para AUN – Agência Universitária de Noticias da USP (2021), os autores ressaltam 

que elaborar um dicionário de Língua de Sinais para a comunidade surda significa "resgatar a 

cidadania dessa comunidade que, agora, pode demandar reconhecimento oficial das autoridades 

políticas. Ele permite, pela primeira vez, viabilizar o planejamento educacional bilíngue à 

criança surda, como é feito nos países civilizados". Ou  seja, a linguagem utilizada na 

elaboração do dicionário de Libras consiste na representação dos significados dos sinais, 

destacando que ela não é arbitrária e nem fortuita, mas escolhida a partir do significado do sinal 

que descreve as unidades elementares da forma (quiremas) como seus significados (morfemas) 

relacionados ao sistema produtivo e compreendido pelas pessoas que fazem uso desse 

instrumento linguístico.  

O Dicionário “Linguagem das Mãos” foi primeiro publicado no século XX, tendo sido 

elaborado pelo padre Eugênio Oates, com objetivos religiosos, conforme já destacado. O 

terceiro, quarto e o quinto dicionários são do século XXI, “Dicionário Enciclopédico Ilustrado 

Trilíngue de Língua de Sinais Brasileira” ([2001]2008, p.30), organizado por Fernando César 

Capovilla e Walkiria Duarte Raphael.  De acordo com os organizadores, o dicionário tem como 

objetivo “ser instrumento para a concretização da educação bilíngue no Brasil e o resgate da 

cidadania do cidadão Surdo brasileiro”.  

Ainda nesse século, foi publicado o “Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue – 

Novo Deit-Libras – Língua Brasileira de Sinais” (2009), elaborado por Fernando César 

Capovilla; Walkiria Duarte Raphael e Aline Cristina Mauricio. Nesse dicionário, as entradas 

dos verbetes são feitas por meio do alfabeto dactilológico da Língua de Sinais. Segundo os 

autores, esse instrumento é para ser usado na educação do sujeito surdo e está baseado na 

Linguística e nas Neurociências Cognitivas. Publicado pelo Instituto de Psicologia da USP, o 

pioneiro trabalho do Novo Deit-Libras – Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue de 

Língua de Sinais Brasileira, contém um léxico duas vezes maior que o trabalho anterior, além 

da entrada dos verbetes serem feitas pelo alfabeto dactilológico e escrita da língua portuguesa. 
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O Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue ([2001]2008) e o Dicionário 

Enciclopédico Ilustrado Trilíngue – Novo Deit-Libras – Língua Brasileira de Sinais (2009), 

apresentam também a escrita visual direta de sinais, isto é, a Sign Writing, criada por Valerie 

Sutton, em 1974. 

No entanto, cabe ressaltar, que não é nosso foco discursivizar ou analisar a escrita de 

sinais nos dicionários de língua, pois não dominamos a escrita e as convenções de determinada 

forma de descrever as línguas visuoespaciais, mas abordaremos o sistema Sign writing, uma 

vez que faz parte dos dois dicionários selecionados como materialidade desta pesquisa. De 

acordo com a apresentação de Sutton, a escrita Sign Writing no “Dicionário Enciclopédico 

Ilustrado Trilíngue” ([2001]2008, p. 22), “não é baseada numa determinada Língua de Sinais, 

embora possa ser usada para escrever qualquer Língua de Sinais do mundo. Ela não tem 

nacionalidade porque pertence à comunidade do mundo”.  

A pesquisadora criou um sistema para escrever, desenhar e organizar a Língua de Sinais, 

que pode ser usada em todos os países desde que haja conhecimento das Línguas de Sinais 

locais. O texto-imagem 15 e 16 trazem exemplos da Sign writing, que de acordo com Stumpf 

(2011, p.51), “é um código de comunicação secundário em relação à linguagem articulada 

oralmente ou sinalizada. [...] Os signos representam graficamente a mensagem”. 

 

Texto-imagem 15: Museu em Libras e Sign Writing usada em São Paulo 

  

              Fonte: CAPOVILLA; RAPHAEL; MAURICIO, 2009, p.1558. 

 

            Texto-imagem 16: Museu em Libras e Sign Writing usada no Rio de Janeiro 

 

Fonte: CAPOVILLA; RAPHAEL; MAURICIO, 2009, p.1558. 



 
66 

 

 

A escrita de sinais é um sistema de comunicação em que são registradas, visualmente, 

a língua no processo de difusão e para compreendermos esses gráficos de escrita é preciso 

entender um pouco da língua que será representada graficamente.16 Ao longo desta pesquisa, 

buscamos por materiais que nos ajudassem a responder a nossa questão de pesquisa: Como os 

dicionários de Língua de Sinais discursivizam o verbete “museu”?   

Para tanto, o que nos interessa não são os dados históricos, mas o processo de 

instrumentalização da Língua de Sinais e a discursivização da palavra “museu” no livro 

“Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos”, de 1875, disponível no site Instituto Brasileiro 

de Museus: Museu Imperial. Como já mencionamos, o século XIX é marcante por representar 

a fundação de uma escola que tinha como objetivo cuidar da educação dos sujeitos surdos, 

funcionando como espaço de criação das condições necessárias para a constituição de uma 

língua brasileira de sinais. 

A obra de Flausino José da Gama (1875) foi o primeiro e único material publicado no 

Brasil, elaborado por sujeitos surdos, que escreveram sobre sua língua materna. Os outros 

tiveram participação de surdos, mas nenhum deles é assinado por esses sujeitos, mas apenas 

por autores ouvintes.  

Devido a isso, essa obra serviu de base para a pesquisa e elaboração de outros materiais 

em Língua de Sinais, sendo que esses outros materiais são produzidos por ouvintes com a 

participação de surdos. Para Strobel (2016, p. 17), “na realidade, o problema não são os sujeitos 

surdos, não são as identidades surdas, nem a Língua de Sinais e sim as representações 

estereotipadas e hegemônicas sobre a cultura surda". Nos estudos realizados por essa autora, 

em seu livro “A imagem do outro sobre a cultura surda” (2016), ela destaca que a história dos 

surdos foi e ainda é produzida pelos ouvintes sobre/do sujeito surdo e a participação do surdo 

por vezes continua a ser ignorada. Ainda segundo ela, 

 

A maioria dos registros históricos foi escrita através de metanarrativas ouvintes, 

depoimentos de profissionais que trabalharam com os sujeitos surdos, fatos 

vivenciados por eles, avanços tecnológicos e observações de familiares e amigos 

ouvintes, tornando a história de surdos em uma visão crítica, isto é, a história de surdos 

na visão de sujeitos ouvintes (STROBEL, 2016, p. 109). 

 

 

                                                           
16 A pesquisadora Marianne Rossi Stumpf (2005, 2011) se destaca em trabalhos que envolvem a Sign Writing. 
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Conforme destacado, no primeiro capítulo, vários surdos protagonizaram as atividades 

de educação e propagação da Língua de Sinais, mas, em geral, eram os ouvintes que escreviam 

sobre os surdos devido às dificuldades de escrita desses sujeitos. Destacamos alguns exemplos 

desse protagonismo surdo, como artistas, professores, intelectuais e escritores surdos e a 

obtenção do título de doutora pela psicóloga surda Gladis Perlin, que atualmente, é professora 

adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina.  

Destacamos ainda, Nelson Pimenta, que estudou em New York no National Theatre of 

the Deaf (NTD) e que foi o primeiro ator surdo a profissionalizar-se no Brasil. Atualmente,  é 

doutor em Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Antônio 

Pitanga, escultor pernambucano surdo, formado pela Escola de Belas Artes; Jorge Sérgio 

Guimarães, que publicou, em 1951, no Rio de Janeiro, o livro de crônicas “Até Onde vai o 

Surdo”, em que narra suas experiências como surdo e Karin Lilian Strobel, professora, 

pesquisadora, ex-diretora da FENEIS, diretora de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos, 

Doutora na área de educação pela UFSC e professora de Letras/Libras da UFSC. 

O livro “Linguagem das mãos”, de Eugênio Oates, publicado em sua terceira edição em 

1988, pela Editora Santuário, é um exemplo de material publicado e elaborado por ouvintes e 

apenas apresentado aos surdos, posteriormente. Nessa obra, buscamos pelo verbete “museu”, 

mas também não encontramos, uma vez que esse dicionário tem por objetivo o ensino religioso 

para os surdos.  

Embora nem o “Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos” e a “Linguagem das 

mãos” não contemplem o verbete “museu”, eles são importantes porque serviram de base para 

o “Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue Língua Brasileira de Sinais” de Capovilla, 

Raphael e Mauricio ([2001] 2008). Publicado em dois volumes, esse dicionário traz, no volume 

I, verbetes de A-L e no volume II, os verbetes de M a Z.  

Faulstich (2006) destaca que  

 

O Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira é uma 

obra complexa porque procura dar conta não só da proposta lexicográfica em três 

línguas, português, inglês e libras, mas também de uma série de textos com diretrizes 

relativas à educação e surdez e à tecnologia em surdez, constituindo-se, portanto, em 

um misto de dicionário e de manual descritivo-explicativo (FAULSTICH, 2006, 

p.197). 

 

No Dicionário “Enciclopédico Ilustrado Trilíngue Língua Brasileira de Sinais – Deit-

Libras” (2009), também publicado em dois volumes,  o volume I  contempla verbetes de A-H 
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e no volume II, verbetes do I-Z. Na autoria desse dicionário, estiveram envolvidos três 

psicólogos e pesquisadores do Laboratório de Neuropsicolinguística Cognitiva Experimental 

(Lance) da Universidade de São Paulo (USP), Fernando Cesar Capovilla, chefe desse 

laboratório de pesquisa, Walkiria Duarte Raphael, supervisora de equipe, bem como Aline 

Cristina L. Mauricio, pesquisadora.  

Pela perspectiva discursiva, segundo Silveira (2010), o dicionário é um objeto 

discursivo, que suscita diferentes leituras e no qual autores refletem sobre questões que nos 

fazem olhar de outra forma para o dicionário, já que “[...] ele trabalha no espaço possível da 

transformação, espaço no qual os sentidos podem ser outros” (SILVEIRA, 2010, p.23). Em 

vista disso, os autores do Deit-Libras sublinham que o mesmo pode ser usado com crianças 

com deficiência auditiva17 como também pelos sujeitos surdos, ou seja, aquele que pensa e se 

comunica em Língua de Sinais. O autor Capovilla e colaboradores (2009) destacam a 

preocupação com a com a alfabetização18 dos surdos 

 

É um forte preditor da facilidade com que essa criança é alfabetizada. Como a criança 

surda não dispõe desse léxico fonológico é vital encontrar um substituto para ele. 

Como a escrita alfabética mapeia a fala, como recepção da fala processa não apenas 

fonemas, mas também visemas, e como o surdo pode ter acesso direto aos visemas, a 

alfabetização do surdo pode ser ancorada, tanto no léxico visêmico (para mapear as 

palavras escritas nas palavras lidas orofacialmente), quanto no léxico quirêmico (já 

que os sinais conectam as palavras escritas ao seu significado) (CAPOVILLA, 2009, 

P. 19). 

 

Capovilla relata, em entrevista ao Jornal da USP, que o trabalho para constituir o 

dicionário contou com a colaboração da Coordenação Nacional de Cursos de Libras da 

Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos (FENEIS) e que foram realizadas 

reuniões com surdos dos mais diversos estados brasileiros, para definir o sinal e os significados 

dos verbetes para a comunidade surda. 

 Embora os autores mencionem, na introdução, que se trata de uma obra completa, pelo 

viés discursivo e segundo Orlandi (2002), o que há é um efeito de completude: 

 

 Há um processo pelo qual o dicionário, ao representar a língua, a provê de realidade. 

O efeito que nos interessa compreender nesse processo discursivo, que se desenvolve 

na constituição do dicionário, é o da completude, em outras palavras, o efeito de 

completude da representação da língua no dicionário (ORLANDI, 2002, p. 103).  

 
                                                           
17 Entende-se por deficiência auditiva o sujeito que perdeu a audição tardiamente e que possui resto auditivo, ou 

seja, aquele que consegue escutar, pensar e se comunicar em português, com o uso do aparelho auditivo. 
18 Nosso objetivo não é discursivizar a alfabetização, mas compreender a posição dos sujeitos autores do Dicionário 

Deit-Libras. 
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Com efeito, o dicionário assegura a representatividade do sujeito surdo, no imaginário 

da língua. A ideia de que o dicionário contém todos as palavras/sinais é uma ilusão, embora ele 

contemple boa parte dos sinais utilizados pela comunidade surda.  

 

2.3 O processo de gramatização da Língua Brasileira de Sinais 

 

O modo de compreender a constituição dos saberes sobre a linguagem acontece pelo 

movimento do real da língua. Segundo Auroux (2014), não de maneira automática, mas, a partir 

das práticas sociais e da compreensão desses saberes que se produzem na constituição dos 

saberes linguísticos. Nesse sentido, há necessidade de conhecer os aspectos históricos e a 

existência real das ciências da linguagem, não a de ordem cronológica, atemporalidade que 

constitui o cotidiano do saber, mas entender quais são os dizeres sobre a ciência da linguagem, 

do sujeito e da história, enquanto historicidade.  

Segundo Auroux (2014), embora seja difícil compreender o processo de gramatização 

de uma língua, ele se inicia, a partir da primeira descrição, ou seja, do primeiro saber 

metalinguístico de que se tem registro. Desse modo, "ser uma língua gramatizada" significa 

estar apoiada nos instrumentos tecnológicos – gramáticas e dicionários – disponíveis no 

processo de gramatização. Nesse processo, uma língua nunca termina, porque evolui, 

transforma-se e se (re)significa,  dependendo do espaço/lugar em que está em uso. 

Nesse sentido, Auroux (2014) destaca que o surgimento da escrita é fundamental para a 

história desses processos das representações linguísticas, já que desempenha uma função 

essencial num processo histórico complexo. Conforme ele, não por ser um saber linguístico 

novo, mas por constituir uma representação da linguagem da mesma forma que se elabora um 

código gráfico dele. Por esse viés, na Língua de Sinais, a criação da Sign Writing ressoa como 

necessária para manter a língua viva e dinâmica, porque de acordo com Auroux (2014), as 

línguas que não possuem um registro gráfico/escrita tendem a desaparecer.  Nas palavras do 

autor, “o fenômeno da escrita da língua muda de dimensão” (AUROUX, 2014, p.  51). 

No Brasil, o reconhecimento da Libras como língua oficial foi acompanhado pelos 

esforços para descrever e instrumentalizar essa língua, tendo como base a criação de 

instrumentos linguísticos, como dicionários e gramáticas. Esses, conforme Auroux (2014), têm 

efeitos decisivos sobre a percepção das línguas e as práticas linguísticas humanas.  
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Comparativamente, o processo de gramatização da Libras passou pelos mesmos 

caminhos da gramatização das línguas vernáculas, durante o período do Renascimento e na 

esteira dos movimentos sociais. Nesse contexto, o processo de gramatização também ecoa em 

Libras, com a elaboração dos dicionários, que também tem por base as Línguas de Sinais 

europeias e a influência das línguas latinas, que uniram o saber linguístico ocidental, formando 

uma “rede de conhecimento” (AUROUX  2014, p. 98). Segundo Ferreira, Libras (2010, p.11), 

“é uma língua natural surgida entre os surdos brasileiros da mesma forma que o Português, o 

Inglês, o Francês, etc. surgiram ou se derivaram de outras línguas para servir aos propósitos 

linguísticos daqueles que as usam”. 

O dicionário, assim como a gramática, é um instrumento tecnológico de suma 

importância para uma língua.  De acordo com Ballejos (2020, p. 137), “ele é um instrumento 

histórico e ideológico, que consegue guardar a memória de uma língua e de um social a partir 

dos verbetes e das definições que os compõem”. Enquanto instrumento tecnológico do saber, o 

dicionário não pode se restringir a um espaço de pesquisa da semântica e do léxico, porque ele 

guarda a memória do imaginário de uma língua, ou seja, foi elaborado em um determinado 

período, por sujeitos que conhecem a sua língua. Para Venturini (2009), os entrelaçamentos 

entre memória, história e sentidos contribuem para a compreender sobre o já-dito em outro 

lugar e os sentidos constituídos para o sujeito de discurso. 

 

Nesse sentido, um lugar só é lugar de memória se inscrever o acontecimento na ordem 

do imaginário e do simbólico, isto é, se constituir laços identitários e de representação 

entre sujeitos de uma formação social; se, na ordem do discurso, atualizar sentidos e 

se os sujeitos sociais e discursivos se reconhecerem nele, com base em valores 

constitutivos da FD a que estão sujeitados (VENTURINI 2009, p. 72). 

 

Isso significa que pensar na organização de um dicionário de Língua de Sinais implica 

levar em consideração que ele foi elaborado em determinada época, tempo/lugar, por 

determinados sujeitos, constituindo assim, um lugar de memória, porque os sujeitos surdos, ao 

consultá-lo, se reconhecem e reconhecem a sua língua.  

Quando pensamos o dicionário como objeto discursivo, percebemos que ele vai além 

de lugar de pesquisa de palavras isoladas, grafias corretas e significados, pois é preciso pensar 

como essas palavras são significadas e produzem sentidos na história. Conforme Orlandi (2002, 

p. 103), “ a lexicografia discursiva vê, nos dicionários, discursos. Desse modo, na escuta própria 

à análise de discurso, podemos ler os dicionários como processo de produção vinculado a uma 

determinada rede de memória diante da língua”.  



 
71 

 

A preocupação ao ler os dicionários, na perspectiva discursiva, é indagar como o 

imaginário social se apresenta nos verbetes e como o dicionário se constitui como lugar de 

memória para um determinado grupo social.   

São autores como Caldas (2006), Emmorey (et. al. 1993), Felipe (2003), Ferreira Brito 

(1995), Karnopp (2016; 2005; 2006; 2004), Perlin (2008; 2004; 2003; 2000; 1998), Quadros 

(2006; 2005; 2004; 2002; 2017; 2004; 1997), Sá (2005), Sacks (1990), Silva (2012), Skliar 

(2015; 1999;1998b; 1997), Soares (2005), Streiechen (2012), Strobel (2001; 2007; 2008), 

Stumpf (2011), Teske (2015), Thoma (2004), Veloso e Maia (2011), Vilhalva (2021; 2004; 

2001), entre outros, que se dedicam a escrever sobre temas que abordam os surdos.  

Mas quando o assunto específico são os dicionários de Língua de Sinais, vemos que os 

estudos são ainda escassos. Com a ruptura do Congresso de Milão e com a imposição do 

oralismo puro no ensino e na comunicação dos surdos, muitos materiais se perderam ou ficaram 

esquecidos no tempo, conforme já mencionamos.  

As obras sobre surdez, que envolviam e ainda envolvem a educação de surdos são 

singulares, pois sempre foi o ouvinte pensando sobre o sujeito surdo, isto é, nunca é a voz que 

emana do próprio sujeito, mas é sempre a voz do outro falando sobre, transparecendo uma ideia 

de que o surdo é incapaz de pensar e de agir por si só. Mesmo os dicionários que trazem como 

fonte ou inspiração a iconografia de sinais de um surdo, falam a partir de um lugar de sujeito 

observador ou de quem tem a detenção do saber.  

 Diante do discurso imaginário sobre a surdez, atribuímos ao sujeito surdo um mundo 

sem som que estaria isolado e sem comunicação e ao falarmos no lugar dele, destituímos o 

sujeito surdo da sua posição social e política. No entanto, essas representações imaginárias não 

condizem com a realidade, pois o povo surdo não vive isolado e incomunicável, os sujeitos 

surdos, simplesmente tem um jeito de agir/comunicar diferente da dos sujeitos ouvintes 

(STROBEL, 2016).  

Os sujeitos ouvintes olham para os surdos com um misto de curiosidade e de 

incapacidade, por vezes, zombam de sua falta de audição e impõem a esses sujeitos uma política 

ouvintista19. Um exemplo clássico dessa política foi o Congresso de Milão, de 1880, pois em 

nenhum outro momento na história, os surdos foram tão subjugados às práticas ouvintistas, 

quanto nesse evento que impactou na educação, na cultura e na identidade de um povo tão 

marcado pela exclusão e segregação. 

                                                           
19 Ouvintista, segundo Skliar (1998b, p. 15, In, Strobel, 2016, p. 27), “é um conjunto de representações dos 

ouvintes, a partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte”. 
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Esse fato histórico provocou uma turbulência e deixou uma herança que se arrasta por 

mais de cem anos, uma vez que os surdos eram/são obrigados a imitar os ouvintes, submetendo-

se a eles e a sua língua. De acordo com Barbosa (2020, p. 69), “o sujeito surdo é tido assim, 

como menor, como ser pobre de ideias e de raciocínio, ao mesmo tempo em que a ‘linguagem 

de sinais’ é tomada como uma invenção limitada, assim como aquele que utiliza dela para se 

expressar”.  

Nesse sentido, de acordo com Silva (2012), a elaboração dos dicionários da Língua de 

Sinais no Brasil se constituiu em um contexto e em um certo espaço/tempo a partir da 

necessidade da organização e do reconhecimento da Língua de Sinais no território brasileiro. 

Historicamente, a disciplinarização da Língua de Sinais foi marcada pela criação de um 

espaço/escola destinado à educação de sujeitos surdos da sociedade patriarcal e pela influência 

da língua de sinais francesa, uma vez que as gramáticas e manuais de ensino foram adaptados 

às necessidades dos surdos brasileiros.  

Observamos que a obra “Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos” foi produzida 

por um surdo, dando início ao processo de gramatização da Brasileira Língua de Sinais, por 

meio da transferência de tecnologia20, já que tinha como base, a língua portuguesa. No Brasil 

do século XIX, no período da independência de Portugal, obras importantes como gramáticas 

e dicionários foram sendo elaboradas por brasileiros para brasileiros, permitindo que o país 

deixasse de ser culturalmente dependente da Europa. O dicionário de “Iconographia dos 

Signaes dos Surdos-Mudos” surge contemporaneamente e vai somar na educação dos surdos 

do Brasil.  

O processo de elaboração dos dicionários da língua brasileira de sinais, reconhecida 

como língua materna do sujeito surdo, implicou um grande esforço dos pesquisadores, que 

foram a campo coletar os sinais usados pelos surdos nas diferentes regiões do país. Após isso, 

os dados foram levados para a FENEIS a fim validá-los. Essa validação consistiu na verificação 

da concordância entre os sinais coletados e aqueles habitualmente usados pela comunidade 

surda. 

 

 

 

 

                                                           
20 Esse conceito será mais bem discutido no capítulo III. 
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TERCEIRO CAPÍTULO  

 

UMA ANÁLISE DISCURSIVA SOBRE O LUGAR DO DICIONÁRIO DA 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: OS SENTIDOS DO VERBETE MUSEU 

 

[...] Ser Surdo de Direito é ser "ouvido"...  

é quando levanto a minha mão e 

você me permite mostrar o melhor caminho 

 dentro de minhas necessidades.  

Se você, Ouvinte, me representa,  

 leve os meus ensejos e as minhas solicitações 

 como eu almejo 

 e não que você pensa como deve ser.  

No meu direito de escolha, 

 pulsa dentro de mim: 

 Vida, Língua, Educação, Cultura 

 é um Direito de ser Surdo. 

Entenda somente isso! 

(VILHALVA, 2004, In, STROBEL, 2016, P. 133) 

 

 

 

O imaginário sobre o sujeito-surdo, apresentado na epígrafe, remete ao panorama da 

igualdade exigida pela lei e vai além da ideia de normatização segundo a qual todos devem ser 

ouvintes para escutar o som do mundo e permite aceitar o sujeito surdo e dar-lhe o direito de 

ser compreendido em suas necessidades e seus anseios. No seu direito de escolha pela educação, 

a vida, a língua, a cultura são direitos dos surdos. Assim, pelo viés da Análise de Discurso 

empreendemos a discussão sobre os encaminhamentos metodológicos de nossa pesquisa, 

buscando compreender o processo discursivo na elaboração dos dicionários da Língua de 

Sinais, em especial, o verbete “museu”. 

Neste capítulo, buscamos verificar que memórias funcionam no dicionário de Libras e 

que discursos sobre “museu” ecoam neles. Para isso, realizamos um levantamento do verbete 

“museu” em dicionários da Língua de Sinais, buscando pela repetições e diferenças no que se 

refere a essa palavra. Desse modo, este capítulo estrutura-se em três partes: em 3.1, tratamos do 

imaginário que permeia nossa formação social sobre os dicionários. Em 3.2, tratamos das 

condições de produção dos dicionários da Língua de Sinais no território brasileiro e, em 3.3, 

procedemos ao gesto analítico. 

Dessa forma, ao discursivizar a constituição do dicionário como objeto histórico e 

discursivo, nos propomos a pensá-lo não como um simples manual de consulta, que evidencia 

sentidos prontos e que abarca a totalidade da língua, mas como um lugar possível de 
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questionamento dessas evidências dos sentidos e de completude e onde se inscreve uma 

determinada relação dos falantes com a língua. 

Discutir as condições de produção dos dicionários “Iconographia dos Signaes dos 

Surdos-Mudos” e “Linguagem das mãos” colaboram para a compreensão da elaboração dos 

dicionários e os efeitos de sentidos no verbete “museu” nos dicionários do século XXI. Nesse 

sentido, ao abordar o dicionário levamos em conta a historicidade e os saberes linguísticos que 

se constituíram neles e por eles. 

Assim, ancorados pela Análise de Discurso, abordaremos os dicionários de Libras para 

compreender o movimento de sentidos em torno do verbete “museu”. Segundo Nunes (2006, 

p.16), “na análise de um verbete , questiona-se a transparência dos sentidos  e procura-se 

compreender de que modo esse verbete tem a ver com a sociedade e com a história”. Para isso, 

interessa-nos, portanto, responder às seguintes perguntas: Onde e quando foram elaborados? 

Por quem? Para quem? Por que eles foram produzidos?  

Pela perspectiva discursiva, a história não funciona no sentido cronológico, mas como 

espaço de historicidade, em que estão inscritas as memórias de um povo, que são 

“rememoradas/comemoradas” pelos sujeitos que visitam os museus e pelos pesquisadores que 

buscam compreender a produção e circulação do conhecimento, rompendo com os sentidos já 

estabilizados e legitimando novos dizeres, segundo Venturini (2009). Para a autora, é o conjunto 

social que constitui a memória e a história nos museus. 

No movimento analítico, trazemos alguns sinais em Libras para exemplificar como se 

dá a organização dos verbetes nos dicionários de Língua de Sinais, uma vez que as entradas 

deles são compostas por uma figura de digitalização em dactilologia, pelos verbetes em 

Português, correspondentes ao sinal, pelos verbetes em Inglês correspondentes ao verbete em 

Português, pela ilustração gráfica do verbete, por uma ilustração da forma da realização do 

sinal, pela escrita do sinal em Sign Writing, pela validade do sinal por estado(s) brasileiro, pela 

classificação gramatical, pela definição da significação do sinal e por exemplos que ilustram o 

uso linguístico do verbete. 

A designação do verbete “museu” faz ressoar novos sentidos como lugares de memória 

e de história que necessitam de cuidados do Estado para sua manutenção e conservação ao 

serem considerados patrimônios culturais. Segundo Venturini (2009, p.66), esses 

lugares/espaços ocorrem pela inscrição da ordem do simbólico e fazem retornar os já-ditos, 

significados, mas esquecidos, “não fosse assim, esses lugares seriam apenas lugares de 

história”. 
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3.1 A representação imaginária sobre o dicionário 

 

Compreender os elementos introdutórios que compõem os dicionários de Libras, como 

discutido no capítulo anterior, nos permite compreender a preocupação do autor com a 

apresentação desse instrumento tecnológico ao público. Esses componentes introdutórios se 

apresentam também com outros títulos: apresentação, introdução, palavras de alguém, que fala 

no lugar de, dando ideia de sustentar o discurso do autor nos dicionários. O entendimento de 

como o autor seleciona os verbetes que compõem os dicionários de Libras permite compreender 

como o verbete “museu” é significado e o funcionamento da ideologia na língua. 

Ao trazer para a reflexão esses elementos introdutórios e ancorados pela AD, podemos 

compreender quais condições de produção e quais relações sócio-históricas interferiram na sua 

elaboração. Interessa-nos, portanto, responder às seguintes perguntas onde e quando foi 

elaborado? Por quem, para quem e por que ele foi produzido? De acordo com Oliveira e Radde 

(2020, p. 77), “dessa forma, o sentido passa a ser compreendido como um efeito, produzido 

pela relação entre aquilo que é interno no sistema linguístico e o que age de fora, oriundo do 

espaço sócio-histórico”. Oliver Sacks (2020) escreve a apresentação da primeira edição do 

Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue: Língua Brasileira de Sinais, reproduzida em 

todas as edições do referido dicionário, destaca: 

 

Agora o Brasil tem o seu próprio dicionário, ou impressionante Dicionário 

Enciclopédico Ilustrado Trilíngue de Língua de Sinais Brasileira. Ele documenta toda 

a ampla gama e riqueza da Língua de Sinais Brasileira, a língua em que o surdo do 

Brasil pode orgulhosamente proclamar como sendo a sua língua. Graças ao grande 

esforço de pesquisa e a notável engenhosidade envolvida na elaboração deste 

belíssimo Dicionário, ele se tornou fácil de usar, apesar de ser tão poderoso e 

compreensivo. 

 

 

De acordo com Orlandi (2002), o trabalho para organizar a língua quanto ao seu léxico 

requer o contato com os falantes e um controle sobre ela. Essa organização pode ser feita por 

meio de listas de palavras, glossários ou de dicionário, que equivale a um exercício de tradução, 

Nunes (2006) destaca que os verbetes/palavras, de certa forma, constroem a sociedade, de 

maneira que o dicionário discursiviza uma prospecção, o que salienta seu potencial de 

transformação quando incluído em um espaço linguístico-histórico. Isso significa, que ao 

abordar o verbete como imagem da sociedade, essa imagem é construída pelas identificações e 

silenciamentos que se projetam em determinado tempo/espaço. Para Orlandi (2002, p. 103), “há 

um processo pelo qual o dicionário, ao representar a língua, a provê da realidade”. 
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Os sujeitos surdos, ao participarem da elaboração do dicionário, no caso da Língua de 

Sinais, possuem segurança e se identificam como sujeitos surdos pertencentes ao povo surdo. 

De acordo com Vilar de Farias e Vilar de Farias (2019), “nesse contexto, os surdos passaram a 

ser entendidos como possuidores de uma cultura própria, por apresentarem uma língua numa 

modalidade espaço-visual, e a surdez como um fator que acarreta uma diferença básica de 

linguagem”. 

 

3.2 O que dizer sobre os dicionários de Libras 

 

Buscamos analisar alguns aspectos do trabalho “Iconographia dos Signaes dos Surdos-

Mudos”, de Flausino da Gama, considerado o primeiro dicionário da Língua de Sinais no Brasil, 

que merece destaque, porque contribuiu para a compreensão e elaboração de outros dicionários 

de Libras. Conforme McLaren (1997a, p. 2013), “as práticas discursivas referem-se, às regras 

pelas quais os discursos são formados, regras que governam o que pode ser dito e o que deve 

permanecer em silêncio, quem pode falar com autoridade e quem deve ouvir”. Assim, 

compreender a surdez e a Língua de Sinais nessa perspectiva é considerar as relações de poder 

que se manifestam nas práticas sociais. No entanto, aqui nos interessa historicizar a elaboração 

do dicionário que serviu de base para os estudos da Língua Brasileira de Sinais. 

Para conseguir uma cópia do dicionário “Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos” 

empreendemos uma busca no site do Museu Imperial do Rio de Janeiro, que guarda importantes 

documentos relativos à história do Brasil, especialmente, no que se refere à educação dos 

sujeitos surdos e à construção do Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, espaço em que funciona   

o Instituto Nacional da Educação dos Surdos (INES), cuja fundação e importância tratamos no 

primeiro capítulo desta dissertação. 

O INES inspirava-se nas tendências educacionais dos institutos de Paris cuja política 

era nomear ex-alunos como professores.  Esse pode ter sido o motivo de ter aceitado, em 1869, 

Flausino José da Gama, com 18 anos, como aluno, promovendo-o a professor por considerar 

que ele era um menino magricela, mas muito inteligente. De acordo com Sofiato e Reily (2011, 

p. 628), “dois anos após, tornou-se um repetidor21. É surpreendente que, em tão pouco tempo, 

Flausino tenha se destacado tanto, a ponto de ocupar esse cargo e servir de exemplo aos seus 

companheiros de causa e, inclusive, à sociedade da época”. 

                                                           
21 Repetidor era o nome dado ao aluno que se destaca em sala de aula de uma determinada turma, esse aluno era 

escolhido para repetir os ensinamentos para outros alunos.  
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As condições de produção, conforme Pêcheux ([1969], 2014), dão conta dos fatores 

externos à língua, dentre eles, o sujeito e as condições sócio-históricas em que o discurso foi 

produzido. No que se refere às condições de produção dos dicionários de Língua de Sinais leva-

se em consideração, também, o lugar ocupado pelo sujeito autor. De acordo com Sofiato e Reily 

(2011, p. 632), o autor do dicionário “Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos”, Flausino 

da Gama, ao observar a obra do ilustre professor surdo Pélissier, do Instituto de Paris, na 

biblioteca do Instituto do Rio de Janeiro, “manifestou o desejo de reproduzir as estampas para 

os falantes conversarem com os surdos-mudos”. 

Essa obra é motivo de orgulho para muitos brasileiros que fazem uso dela para pesquisa, 

pois é o primeiro dicionário da Língua de Sinais no Brasil e constituiu base para outros. A obra 

está organizada da seguinte forma: a capa é endereçada ao A.S.M.O. Imperador. As páginas 

seguintes contêm o selo da Biblioteca do Museu Imperial, local onde a obra se encontra também 

na modalidade on-line22, além dos dados catalográficos pertinentes à publicação. 

O dicionário tem duas apresentações: na primeira, de 1875, Tobias Leite destaca que a 

obra tem dois fins: “1º Vulgarisar23 a linguagem dos Signaes, meio predilecto dos surdos-mudos 

para a manifestação dos seus pensamentos. [...] 2° Mostrar o quanto deve ser apreciado um 

surdo-mudo educado”. Já na apresentação feita em 2011, pela então Diretora Geral do INES, 

Solange Maria da Rocha, quando foi restaurada a obra, destaca-se que o dicionário “é um 

belíssimo trabalho do ponto de vista artístico e de grande relevância para estudos linguísticos 

que tenham como objeto a Língua de Sinais”.  

A obra traz 382 verbetes ilustrados, distribuídos em 20 estampas, que apresentam 

descrição correspondente aos verbetes/sinais listados para facilitar a compreensão do sujeito 

que faz uso do material com o objetivo de aprender sinais ou para a pesquisa. De acordo com 

Sofiato (2011, p.13), as estampas são “gravuras produzidas para livros, anúncios para jornais 

da época, documentos, feitos por meio de gravura em metal e também por xilografia”.  

Cada estampa contém um número determinado de verbetes ou de palavras, como 

podemos observar no texto-imagem 17, em que uma estampa possui dezenove verbetes 

referentes a alimentos e a objetos da mesa.  Na página ao lado, a descrição de como são 

realizados os sinais: 1. Comer; 2. Pão. 3. Carne; 4. Linguiça; 5. Caça; 6. Ovos; 7. Ovos fritos; 

8. Salada; 9. Queijo; 10. Pão torrado com manteiga; 11. Bolinhos; 12. Sal; 13. Pimenta. 14. 

Guardanapo; 15. Colher; 16. Garfo; 17. Faca; 18. Sopeira e 19. Temperar. 

                                                           
22 Disponível em http://dami.museuimperial.museus.gov.br/handle/acervo/7399 > acesso em 01 dez. 2021. 
23 A escrita foi mantida como está no material original. 

http://dami.museuimperial.museus.gov.br/handle/acervo/7399
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Texto-imagem17: Estampa 2 e Estampa II 

 

Fonte: http://oficinadelibras.blogspot.com/2015/01/primeiro-dicionario-de-libras.html 

 

A partir de estudos baseados nessa obra, surgiram outros dicionários que se constituíram 

em materiais de pesquisa para o ensino da Libras. Assim, a partir dos encaminhamentos do 

dicionário “Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos”, vamos olhar para o dicionário 

“Linguagem das Mãos” de Eugênio Oates (1969/1988) cujo objetivo é, 

 

Simplesmente, poder ajudar os surdos mudos brasileiros a terem um melhor 

entrosamento na cidade e que haja um melhoramento continuo na sua vida social, 

Educacional, recreativa, econômica e religiosa. É, também esperança que o livro seja 

útil a todos aqueles que têm contato com os surdos (OATES, [1969]1988, p.12). 

 

 

Nesse instrumento tecnológico, a técnica usada para o registro de sinais também foi a 

fotografia. O autor se refere à Língua de Sinais como linguagem de gestos e mímica, como 

destaca no prefácio do seu livro: “a linguagem de gestos, de mímica, é basicamente, uma 

linguagem natural e universal. É o primeiro idioma que aprendemos nos braços da nossa mãe, 

pois, durante toda a vida, usamos as mãos fazendo gestos e sinais para expressar nossas ideias 

com mais em fazer clareza [...]”.  

http://oficinadelibras.blogspot.com/2015/01/primeiro-dicionario-de-libras.html
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A publicação dessas duas obras produz duas importantes consequências no processo de 

gramatização da Língua de Sinais no Brasil: o registro e a organização lexicográfica da Língua 

Brasileira de Sinais, reconhecida e aceita pela comunidade surda e regulamentada pelo Estado 

brasileiro. 

 Linguagem das Mãos ([1969]1988) possui três textos introdutórios: o primeiro, 

assinado pelo diretor do INES, Dr. Murillo Rodrigues Campello, em que apresenta o autor e a 

relevância da obra para os surdos, destacando que o material deve ser usado para facilitar a 

comunicação oral.  

O segundo texto, assinado pelo Pe. Vicente de Paulo Penido Burnier, Chanceler e 

Secretário da Cúria Metropolitana da Arquidiocese de Juiz de Fora/MG, que escreve sobre o 

autor e destaca a importância da obra para os surdos, bem como a participação de professores 

e surdos conhecedores da “linguagem gestual”, de várias regiões do Brasil.  

O terceiro texto, intitulado Prefácio do autor, chama a atenção sobre como devemos 

compreender os sinais, destacando de maneira singular os parâmetros da Língua de Sinais ao 

fazer referência às formas que mãos tomam ao realizar os sinais, assim como as expressões 

faciais e corporais, dando destaque para as diferenças dos enunciados da língua portuguesa para 

a Língua de Sinais. 

O Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue de Língua Brasileira de Sinais, de 

Fernando Cesar Capovilla e Walkiria Duarte Raphael, ([2001]2008), publicado pela Editora da 

USP, é uma obra inédita que reúne três línguas: Língua Brasileira de sinais, Língua Portuguesa 

e Língua inglesa e está organizado em dois volumes. O volume I contém: Dedicatória, 

agradecimento, apresentação por Oliver Sacks, neurologista e escritor; apresentação pelo 

presidente da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos e pelo seu coordenador 

nacional de cursos de Língua Brasileira de Sinais; apresentação por Valéria Sutton, inventora 

do Sign Writing, do Deaf Action Commitree; trechos da carta do neurologista Oliver Sacks 

sobre esse dicionário e o sistema de comunicação em Libras para quadriplégicos elaborada a 

partir dele; resumo, abstract, prefácio e os capítulos introdutórios.  

Esses capítulos estão organizados da seguinte forma: como usar esse Dicionário 

Enciclopédico Ilustrado Trilíngue; alfabeto manual da Libras; número em Libras e formas de 

mãos usadas em Libras; Como ler e descrever os sinais da Libras: a escrita visual direta de 

sinais de Sign Writing e dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da Libras dos pontos sinais 

de A a L.  
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O volume II é constituído de: Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue de Libras: 

sinais de M a Z; capítulos de indexação; capítulos de educação em surdez; capítulos de 

Tecnologia em surdez e bibliografia. A entrada dos verbetes nesse dicionário é feita em língua 

portuguesa. 

Na elaboração do dicionário Novo Deit Libras – Dicionário Enciclopédico Ilustrado 

Trilíngue de Língua de Sinais Brasileira (2009), a equipe foi a mesma que trabalhou no 

dicionário de 2001/2008 e também foi publicado pela Editora da Universidade de São Paulo: 

Inep: CNPq: Capes. De acordo com os autores Capovilla, Raphael e Mauricio (2009, p. 18), 

“[...] todo dicionarista sabe, o término do trabalho lexicográfico não constitui algo que se possa 

alcançar,  mas apenas perseguir. É nossa forte convicção de que o Novo Deit – Libras constitui 

contribuição seminal à lexicografia de sinais e à cultura surda como um todo”.  

Capovilla relata, em entrevista ao Jornal da USP, que teve a colaboração da 

Coordenação Nacional de Cursos de Libras da Federação Nacional de Educação e Integração 

de Surdos (FENEIS), nas reuniões feitas com os surdos dos mais diversos estados brasileiros, 

nas quais eram trocados conhecimentos referentes aos sinais utilizados, bem como ao 

significado de cada um deles para a comunidade surda local. Após isso, os sinais eram gravados 

e posteriormente ilustrados, levando em conta a semântica dos sistemas das línguas naturais. 

Após esse processo de elaboração, o material era apresentado à FENEIS para aprovação e 

somente após aprovados, os sinais eram incluídos no dicionário (COSTA, 2018). 

A inspiração para a elaboração do dicionário de Libras veio, segundo Capovilla, de uma 

experiência em que ele e alguns alunos desenvolviam sistemas de comunicação para pessoas 

com paralisia cerebral, afasia e esclerose lateral amiotrófica. Mais especificamente, quando 

tiveram contato com uma aluna surda, tetraplégica, o que os levou a tentativas de adaptar o 

sistema para a comunicação com ela, que utilizava apenas Libras. Para a adaptação, foi 

necessário um dicionário da língua, que ainda não existia. Então, segundo Capovilla, após a 

espera de dois anos sem sucesso de uma publicação, a equipe deu início à elaboração do 

dicionário e que segundo ele, foi um grande desafio (COSTA, 2018). 

O Novo Deit-Libras, selecionado para a análise, é baseado na Linguística e nas 

Neurociências Cognitivas e, segundo seus autores, inaugura uma nova fase na cronologia da 

lexicografia das línguas de sinais, pois é fruto de um programa de pesquisas realizado na USP 

e financiado por diversos organismos nacionais e internacionais ao longo de duas décadas. 

Além disso, 
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[...] inaugura um paradigma inovador de dicionarização de sinais em conformidade 

com as novas descobertas sobre a arquitetura cognitiva do surdo, e pertence a uma 

nova era para a educação de surdos, em que especulações e modismos pedagógicos 

cedem lugar a um vasto programa de pesquisas científicas rigorosas e inspiradas como 

bússola e farol de proa para orientar a tomada de decisões pedagógicas e iluminar o 

caminho à frente, tornando-o cada vez mais claro, luminoso e brilhante para a criança 

surda brasileira (CAPOVILLA; RAPHAEL; MAURICIO, 2009, p. 20). 

 

 

O Dicionário Deit-Libras está organizado seguindo o padrão do dicionário de 

[2001]2008, contendo no volume I:  Apresentação à primeira edição, por Oliver Sacks, 

neurologista e escritor; dedicatória; apresentação do Novo Deit-Libras: Dicionário 

Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira (Libras) baseado em 

Linguística e Neurociências Cognitivas, pelos autores; introdução do Novo Deit-Libras: 

Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira (Libras) baseado 

em Linguística e Neurociências Cognitivas – por um novo paradigma na dicionarização das 

línguas de sinais.  

Contém, igualmente, os capítulos introdutórios de: como usar o Novo Deit-Libras: 

Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira (Libras) baseado 

em Linguística e Neurociências Cognitivas; alfabeto manual de Libras, números em Libras, e 

formas de mão usadas em Libras; como ler e escrever os sinais de Libras: a escrita visual direta 

de sinais sign writing e o Novo Deit-Libras: Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da 

Língua de Sinais Brasileiras (Libras) baseado em Linguística e Neurociências Cognitivas: sinais 

de A a H. 

No volume II, encontramos: Novo Deit-Libras: Dicionário Enciclopédico Ilustrado 

Trilíngue da Língua de Sinais Brasileiras (Libras) baseado em Linguística e Neurociências 

Cognitivas: sinais de I a Z; Capítulos de indexação, new English-Português Thesaurus, 

subdicionário Inglês-Português, índice semântico dos sinais de Libras; conteúdo semântico dos 

sinais de Libras; bibliografia e apêndice. Ao apresentar um panorama sobre a constituição das 

ciências da linguagem os autores destacam que, 

  

[...] ao longo de todo esse processo, não se deve esquecer a primazia da Língua de 

Sinais como metalinguagem do ensino-aprendizagem para a escolarização bem-

sucedida, e a importância crucial de disponibilizar para o sistema de ensino materiais 

apropriados em Libras, especialmente o Novo Deit-Libras. (CAPOVILLA; 

RAPHAEL; MAURICIO, 2009, p. 19). 

 

 

O Dicionário da Língua de Sinais do Brasil: A Libras em suas mãos, teve sua primeira 
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edição em 2017 e foi reinpresso em 2019. Também conhecido com Dic Libras, documenta 

14.500 sinais de Libras distribuidos em três volumes. Segundo Capovilla (et al, 2018), a obra 

traz sinais do universo surdo brasileiro de todas as regiões do país e aborda as mais variadas 

áreas, como educação, artes, cultura, esportes, pessoas, relações humanas, comunicação, 

religião, corpo, medicina, sexualidade, natureza, economia, trabalho, leis, política e 

preocupações sociais.  Os autores, em entrevista ao Jornal da USP, destacam que “o Dicionário 

da Língua de Sinais do Brasil: A Libras em Suas Mãos propõe o paradigma das neurociências 

cognitivas para dicionarização da Libras”. 

Nos elementos introdutórios a obra traz a bibliografia dos autores e na  apresentação da 

equipe editorial, faz referência aos colaboradores  intérpretes de Libras e aos colaboradores 

surdos, nominando os Estados aos quais eles pertencem (Alagoas, Brasília, Bahia, Ceará, 

Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Paríba Pernanbuco, Piauí,Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, São Paulo e Sergipe).  

 No volume 1, o sumário é assim distribuído: Alfabeto manual de Libras, números em 

Libras e formas de mão usadas em Libras; Como usar o Dicionário da Língua de Sinais do 

Brasil: A Libras em suas mãos  e o Dicionário da Língua de Sinais do Brasil: A Libras em suas 

mãos: Sinais de A a D. O volume 2 traz os sinais de E a O e o volume 3, os sinais de P a Z, 

seguidos da bibliografia. 

Essa obra não contém as apresentações  do neurologista e escritos Oliver Sacks e 

também não há a apresentação do dicionário pelos autores, assim como não consta o resumo 

expandido. Mas, traz o alfabeto manual (dactilológico) de Libras usado para soletração digital, 

os números em Libras e as formas adicionais de mão usadas em Libras. 

Os autores Capovilla, Temoteo e Martins (2019) também descrevem a maneira como  o 

dicionário deve ser usado, além de fornecer uma breve descrição da estrutura do Dic Libras, 

fazendo referência à descrição sistemática  do corpo principal: 

No corpo principal deste dicionário, cada um dos sinais de Libras tem sua própria 

entrada. Cada entrada contém de um a cinco verbetes correspondentes em Português. 

Cada um desses verbetes em Português tem de um a doze verbetes correspondentes 

em Inglês. Em cada entrada individual, um determinado sinal de Libras é 

documentado numa série de formas a partir de doze elementos distintos 

(CAPOVILLA; TEMOTEO;  MARTINS, 2019, p. 22) 

 

O dicionário traz, ainda, a soletração digital do verbete, usando caracteres especiais da 

fonte Capovilla- Raphael para soletração digital em Libras; A ilustração do significado do 

sinal e dos verbetes a ele associados em Português e Inglês; A ilustração precisa da forma 
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(composição SematosÊmica-SignumIcular) do sinal em estágios; A escrita visual direta do 

sinal em Sign Writing; Os verbetes do Português e do Inglês que correspondem ao sinal de 

Libras; O escopo da validade do sinal;  

Elenca ainda, a classificação gramatical dos verbetes em Português; A definição do 

significado representado pelo sinal e pelos verbetes do Português e do Inglês; Exemplos do 

uso linguístico apropriado dos verbetes correspondentes ao sinal; A descrição detalhada e 

sistemática da forma do sinal a partir da análise de sua composição SematosÊmica-

SignumIcular, que permite reproduzir oficialmente sem ambiguidade; A descrição da forma 

do sinal a partir da análise de sua composição morfÊmica-FormIcular que permite apreciar a 

sua origem (etimologia) e Transparência denotativa( econicidade). 

Nesse viés, quando tratamos da leitura dessa materialidade desde Flausino de Gama e 

dos outros dicionários analisados nessa dissertação, verificamos que o modo de organização se 

repete, isto é, há uma certa regularidade. Segundo Silva (2011, p.194), “como um discurso não 

existe de forma isolada, e ele permite estabelecer relações com outros discursos, a leitura desses 

dicionários permite afirmar que a repetibilidade possibilita que os sentidos sejam rememorados, 

atualizados, re-significados”. 

 

3.3.  Movimento analítico  

 

Para entendermos o processo de gramatização da Língua de Sinais, e, mais 

especificamente a elaboração de um dicionário de Libras, é fundamental investigar o modo 

como se dá a transferência de tecnologia de uma língua para outras línguas, conforme propõe 

Auroux (2014). Conforme o autor, essa transferência nunca é independente de uma 

transferência cultural mais ampla  epode ser de dois tipos: endotransferência e exotransferência. 

No domínio da linguagem, temos a endogramatização e a exogramatização. O autor salienta 

que a gramatização dos vernáculos europeus corresponde a uma endogramatização e a uma 

endotransferência cultural, porque mesmo que estrangeiros desempenhem um papel importante 

nesse processo, a transferência é sempre endossada pela comunidade nacional. Trata-se de um 

movimento para dentro. 

Já na exogramatização e a exotransferência, o movimento é para fora, ou seja, são 

estrangeiros (como missionários ou linguistas, por exemplo), que se preocupam com o processo 

de gramatização de línguas ágrafas. Foi o que aconteceu no Brasil, quando os jesuítas começam 

a transferir a tecnologia da Língua Portuguesa de Portugal (PP) para a Língua Portuguesa do 
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Brasil (PB). O mesmo aconteceu com a gramatização da Libras, tendo em vista que há a 

transferência da tecnologia da Língua Portuguesa para a Língua de Sinais, no entanto, cabe 

lembrar que os dicionários de Libras foram elaborados por ouvintes e não por sujeitos surdos. 

Para Nunes e Petter (2002), o dicionário constitui-se através do saber lexical nos 

processos históricos de longa duração. A elaboração de um dicionário é pensado a partir do 

movimento para fora do lugar social em que a língua é falada e se sustenta  nos dizeres da 

comunidade falante. Esse lugar por si só representa o imaginário social que se ancora nos 

sentidos das palavras para a compreensão da língua imaginária (norma culta da língua).                                                                                                                                    

Nesse sentido, a definição de língua fluida e língua imaginária nos permite compreender 

que a língua fluida é a língua em movimento, com mudanças contínuas, em constante 

transformação pela comunidade falante, que não está contida em nenhum arcabouço, códigos e 

fórmulas. É a língua “que não tem limites” (ORLANDI 2002, p. 18). A língua imaginária é a 

língua formal, constituída de sistemas e regras que os sujeitos organizam ao longo da história 

na constituição sistemática da língua. Ainda segundo a autora, “é a língua sistema, a que os 

analistas fixam em suas regras e fórmulas, em suas sistematizações, são artefatos (simulacros) 

que os analistas de linguagem têm produzido ao longo da história e que impregnam o imaginário 

do sujeito na sua relação com a língua” (ORLANDI 2002, p. 18). Assim, é nesse funcionamento 

tenso/nervoso e contraditório que o trabalho com a língua fluida e a língua imaginária se 

constituem em instrumentos tecnológicos da gramatização. 

Nesse entremeio da língua fluida e língua imaginária, podemos destacar a Língua de 

Sinais como  língua usada por uma determinada comunidade linguística. Considerada uma 

língua de herança, é uma língua de família, falada em espaços sociais. De acordo com Quadros 

(2017, p. 7), “línguas de herança são línguas que, em um contexto sociocultural, são dominantes 

diferentes da usada na comunidade em geral.” Assim, podemos compreender que a língua de 

herança usada por grupos menores como a comunidade surda, segundo a autora, está 

relacionada linguisticamente e culturalmente ao uso da língua pelo mesmo grupo falante que se 

encontra inserido no grupo maior.  

Os fatores que envolvem a língua de herança são determinados pela exposição e 

interação do sujeito a ela. Nesse sentido, há uma variação, comunicação e transmissão em duas 

línguas uma majoritária e outra minoritária, no território brasileiro. A Língua Portuguesa  é 

considerada majoritária e a Língua de Sinais é uma língua minoritizada, pois é falada por um 



 
85 

 

grupo de aproximadamente 10,7 milhões24 de brasileiros que têm deficiência auditiva ou são 

surdos. De acordo com a autora, “os falantes e/ou sinalizantes de língua de herança, portanto, 

estão imersos em uma sociedade que usa uma língua diferente da língua utilizada em casa” 

(QUADROS, 2017, p. 9).  

No que refere à Língua de Sinais, a autora destaca um grupo específico de filhos 

ouvintes de pais surdos, que aprendem primeiramente Libras, para posteriormente, aprenderem 

a língua portuguesa. Para Quadros, pesquisadora e Coda25, “as crianças ouvintes, filhos de pais 

surdos, adquirem a Língua de Sinais em casa com seus pais surdos e a língua falada com outras 

pessoas (membros da própria família, colegas da escola, vizinhos e outras pessoas ouvintes)”, 

(QUADROS, 2017, p. 99, grifos da autora).  

Diante dessa questão, no Brasil, além da comunidade surda sinalizante existem várias 

outras etnias como os povos indígenas Guarani, kaigang e Xetá que falam as línguas de herança 

em suas comunidades/casas e são considerados usuários de línguas minorizadas. De acordo 

com Cervo (2019), a língua é que une a comunidade e instrumentaliza os dizeres no sentido dos 

processos de identificação do sujeito, “ a única coisa própria do ser humano é sua linguagem, 

pois, somente a partir dela, ele poderá se transformar em um ser individual, social e cultural, 

possuindo um consciência  coletiva” (TESKE, 2015, p. 151). 

Nesse funcionamento ideológico, a memória discursiva é mobilizada para organizar o 

léxico da língua e é preciso compreender  o controle dos falantes sobre esta língua, mesmo que 

essa leitura seja feita a partir de uma relação entre palavras, são sujeitos afetados pela ideologia, 

pela política e pelo social que colocam em funcionamento os dizeres no dicionário. De acordo 

com Petri (2020, p. 40), “o dicionário trabalha na reprodução dos efeitos de completude, seja 

sobre um imaginário de livro que deve conter todas as palavras de uma dada língua, seja pela 

palavra enquanto entrada/verbete que conteria as definições, os exemplos, os sinônimos etc”. 

A designação “museu” depende, portanto, de um modo específico de organização de cada 

espaço e nos dizeres de Venturini (2021, p. 24), “não era ‘somente’ uma casa’, mas um lugar 

de memória, e como tal esfacela-se em ‘restos’ e se inscreve em dois domínios: o da 

naturalidade - da ordem da evidência - e o da artificialidade -memória construída, constituindo-

o como um lugar ao mesmo tempo complexo e simples”.  Nesse sentido, o museu pode ocupar 

                                                           
24 Dados da Agência Brasil. Disponível em < https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-10/brasil-tem-
107-milhoes-de-deficientes-auditivos-diz-estudo > acesso em 11 de jan. de 2022. 
25 Coda: Children of Deaf Adults, filhos ouvintes de pais surdos. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-10/brasil-tem-107-milhoes-de-deficientes-auditivos-diz-estudo
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-10/brasil-tem-107-milhoes-de-deficientes-auditivos-diz-estudo
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diferentes espaços memoriais que vêm a público, para atender diferentes objetivos e são 

sustentados por distintas narratividades.  

O dicionário “Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos” é composto por 382 sinais 

distribuídos em vinte e uma pranchas e estampas. As pranchas apresentam os sinais e a estampa 

descreve com os sinais são realizados. O Dicionário “Linguagem das Mãos” contém em sua 

estrutura 1258 sinais/verbetes, apresentados no formato de fotografia 3x4 do próprio autor 

Eugênio Oates. Ao lado da fotografia está o verbete escrito em Língua Portuguesa em letras 

maiúsculas seguidas da descrição do sinal. No final, entre parênteses, há uma série de palavras 

sinônimas. 

Para exemplificar, tomamos o verbete música (figura 569, p. 133), “MÚSICA – Mover 

a mão direita aberta suavemente em curvas diante do troco, simulando o maestro duma 

orquestra. (Música, musical, melodioso, harmonioso, regente, maestro). No entanto, nos 

dicionários “Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos” e “Linguagem das Mãos” não 

trazem em sua constituição o verbete “museu”.  

Já o “Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue de Língua de Sinais Brasileira” 

([2001]2008) contém os sinais correspondentes a 9.500 verbetes em Inglês e Português 

divididos em dois volumes, assim como a ilustração dos verbetes em Língua de Sinais. Para 

cada sinal há uma ilustração e uma descrição. A ilustração é dividida em três subáreas: “A da 

ilustração do significado do sinal [...], a da ilustração da forma [...] do sinal, e a da escrita visual 

direta do sinal em Sign Writing” (CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008, p. 31).  

A entrada em Português está em negrito e em Inglês em itálico, seguida da classificação 

gramatical e da definição lexical, terminando com a descrição detalhada da composição do 

sinal. Esse dicionário traz o verbete “museu” que tomaremos como exemplo para demonstrar 

como ele se organiza.  

 

Imagem-texto 18: Verbete Museu no Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue 

([2001]2008) 

 

 

             Fonte: CAPOVILLA E RAPHAEL (2008, p.931). 
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O Deit-Libras possui 9.828 verbetes, e para cada verbete é feita a transcrição na língua 

brasileira de sinais, língua portuguesa e língua inglesa. A transcrição, ao invés de tradução na 

Língua de Sinais, é pensada para os estudos da língua a fim de compreender a expressividade 

através das expressões faciais. Segundo Campello (2011), a transcrição de Língua de Sinais é 

base para qualquer Língua de Sinais do mundo. 

 

Através dela, podemos estudar, analisar, perceber, pesquisar, descrever, em 

todos os níveis de análise, uma língua (fonológico, morfológico e sintático). 

[...] o processo de transcrição de dados, desde então, vem sofrendo adaptações 

de metodologias porque a Língua de Sinais, através da modalidade gesto-visual 

e tridimensional, dificulta a capacitação de cada detalhe e do espaço de sinais, 

(CAMPELLO, 2011, P. 30) 

 

Segundo Quadros e Karnopp (2004), apenas a tradução de uma língua para outra não 

contempla todas as nuances da Língua de Sinais, mudança de expressão facial, mudança da 

direção do olhar, intensidade, classificadores, direção de olhar, interrogativa, construção com 

foco, negação são alguns detalhes que se perdem no momento da tradução, como podemos 

verificar no texto imagem 19. 

Texto-imagem 19: transcrição de intensidade 

 

Fonte: QUADROS e KARNOPP (2004, p. 41) 

 

Na tradução da Língua de Sinais para o português, nós procuramos capturar a sequencial 

dos eventos por meio de perífrases26 aspecto-temporais, como no texto imagem 19. A tradução 

não dá conta de demonstrar a intensidade das expressões faciais (tentado traduzir na sequência 

                                                           
26 Perífrase é uma figura de linguagem da língua portuguesa, utilizada para representar o uso de uma expressão 

ou frase que corresponda de modo indireto a determinado nome ou palavra.  
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as fotos), BONIT@, muit@ BONIT@, LINDÍSSIM@ (ver nota de rodapé 27). Nesse sentido, 

o processo de transcrição no processo inicial de descrição de uma língua mantém letras em 

maiúscula e o uso de @ para gênero. Conforme as autoras Quadros e Karnopp (2004), o modelo 

de transcrição utilizado no Brasil, ELAN27 (Sistema de transcrição EUDICO), foi desenvolvido 

com objetivo de capturar o maior número possível de detalhes da sinalização.  

Sem dúvida, tal tipo de transcrição representa um avanço sobre a simples tradução para 

o português e sobre uma transcrição por glosas28 não-comentadas, mas usadas para a 

compreensão das funções das marcações não-manuais na construção de um texto. 

Partindo para o verbete recortado, compreendendo que o dicionário vai muito além dos 

significados dos verbetes “museu” nos dicionários, pois “ as relações que se estabelecem entre 

as condições de produção sócio-históricas, o sujeito que toma posição no discurso dicionarístico 

e os atravessamento da exterioridade produzem sentidos do/no discurso” (GUASSO, 2020, p. 

195). Por esse viés, os Dicionários “Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos”, (1875) e 

“Linguagem das Mãos”, não trazem o verbete “museu”. A nosso ver, não há esse verbete nesses 

dicionários, supostamente, porque a preocupação era o registro da Língua de Sinais, no 

cotidiano. Conforme já mencionamos, essas obras eram compostas apenas por verbetes que 

faziam referência à vida doméstica, comidas e bebidas, família, além de verbos bastante usuais 

e sinônimos. 

 As obras elencadas não estão organizadas em ordem alfabética, mas em estampas. No 

Enciclopédico Ilustrado Trilíngue de Língua de Sinais Brasileira, de Fernando Cesar Capovilla 

e Walkiria Duarte Raphael, ([2001]2008) e no Novo Deit Libras-Dicionário Enciclopédico 

Ilustrado Trilíngue de Língua de Sinais Brasileira, de Fernando Cesar Capovilla, Walkiria 

Duarte Raphael e Aline Cristina L. Maurício (2009), as entradas são feitas a partir da soletração 

digital do alfabeto datilológico da Língua de Sinais.  

Para atender nosso principal objetivo, recortamos o verbete “museu” (texto-imagem 20) 

do dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue de Língua de Sinais Brasileira ([2001]2008). 

Para a AD, o texto/sinais é uma unidade de análise, afetada pelas suas condições de produção, 

que incluem o sujeito e as circunstâncias da enunciação, além do contexto sócio-histórico-

                                                           
27 Se algum pesquisador@ tiver interesse de aprofundar o assunto acessar o link  http://www.lat-

mpi.eu/tools/elan/ 
28 As glosas, para os sinais da Libras, são grafadas em letras maiúsculas. Nos casos em que mais de uma palavra 

do português é necessária para representar um sinal, essas palavras são ligadas por hifens. Como os verbos dessa 

língua não apresentam flexão de tempo, usa-se a forma infinitiva de seu correspondente em português. Além disso, 

como nomes, adjetivos, numerais e pronomes não apresentam marcação de gênero, usa-se o @ no lugar dessa 

marca na glosa (PAIVA, 2018, p. 1138, nota de rodapé). 

http://www.lat-mpi.eu/tools/elan/
http://www.lat-mpi.eu/tools/elan/
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ideológico. Após a aprovação da Lei 10.436/2002, que reconheceu Libras como a língua da 

comunidade surda no Brasil, os dicionários assumem uma função pedagógica, tendo em vista 

que serviam como parâmetro para o ensino de Língua de Sinais tanto para sujeitos surdos 

quanto para ouvintes. 

Considerar esse funcionamento significa ir além dos elementos internos do texto, ou 

seja, na análise, é preciso remeter o texto/sinais àquilo que lhe é exterior/fora dele, porque a 

AD não trabalha com a língua como sistema fechado de signos, mas como ela se (re)significa 

no mundo. Segundo Capovilla, na apresentação da obra, o que levou à elaboração de um 

dicionário de Libras foi a experiência com alunos que desenvolviam sistemas de comunicação 

para pessoas com paralisia cerebral, tais como a afasia e a esclerose lateral amiotrófica. Além 

disso, o contato com uma aluna surda e tetraplégica levou o grupo a tentar adaptar esse sistema 

de comunicação, porém, sem sucesso. A comunicação só foi possível por meio de Libras, mas 

não existia ainda, um material para esse fim. Conforme Capovilla e Raphael ([2001]2008, p. 

31),  

Os dois volumes do corpo principal da Libras contêm os sinais propriamente que 

correspondem a 9.500 verbetes em Inglês e Português. Para cada sinal há uma área de 

ilustrações (acima) e uma área de texto (abaixo) a área de ilustrações é dividida em 

três sub-área: a da ilustração dos ignificado do sinal (a esquerda), a da ilustração da 

forma (i,e), composição quirêmica   do sinal (ao centro) e da escrita visual direta do 

sinal em sig writing  (a direita). A área de texto começa pelos verbetes em Português 

(em negrito) e em Inglês (em itálico) que correspondem ao sinal, e continua com a sua 

classificação gramatical, sua definição lexical e exemplos que ilustram seu uso 

linguístico apropriado. Finalmente, ela termina com descrição detalhada da 

composição quirêmica dos sinais. 

 

 

Então, de acordo com entrevista à Costa (2018), Capovilla conta que após dois anos, o 

grupo deu início à elaboração do dicionário do qual recortamos o verbete “museu”, como segue:  

 

Texto-imagem 20: Verbete “museu” do dicionário de [2001]2008 

 

Fonte: CAPOVILLA E RAPHAEL ([2001]2008, p.931). 
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museu (inglês: museum): 

s.m. Coleção de objetos artísticos, culturais, científicos e tecnológicos que são preservados por seu 

interesse histórico. Lugar destinado ao estudo e, principalmente, à reunião desses objetos. Ex: Os 

museus deveriam receber maior atenção do governo para sua manutenção e conservação, já que eles 

documentam nossa memória e história. 

Ex: Gosto de levar as crianças para uma visita a museus famosos como o Museu de Ipiranga, o Museu 

de Arte de São Paulo, e o Museu de História Natural. 

Mãos em M horizontal, palmas para baixo e inclinadas uma para outra, tocando-se pelas laterais dos 

indicadores. Movê-las diagonalmente para baixo e para os lados opostos, em seguida, para baixo  

 

 Nesse primeiro dicionário de Libras, o verbete “museu” é significado por meio de uma 

figura na qual estão representados os sinais que formam a palavra em questão e que 

correspondem à descrição da glosa, ou seja, “mãos em M horizontal, palmas para baixo e 

inclinadas uma para outra, tocando-se pelas laterais dos indicadores. Movê-las diagonalmente 

para baixo e para os lados opostos, em seguida, para baixo”. Pensamos que a utilização de 

figuras nesse tipo de dicionário se fazem necessárias para facilitar a compreensão na realização 

dos sinais tanto por surdos como para ouvintes. 

Do lado direito das figuras, pode ser visto o sign writing, que conforme já mencionamos, 

representa a escrita da Língua de Sinais. Do lado esquerdo, pode ser visualizado um edifício, 

no qual pode ser lida a palavra “museu”. No que se refere à origem da palavra, consta que ela 

deriva da palavra inglesa “museum” e é discursivizada como “substantivo masculino”.  

Quanto ao sentido da palavra, “museu” é dito como “coleção de objetos artísticos, 

culturais, científicos e tecnológicos que são preservados por seu interesse histórico. Lugar 

destinado ao estudo e, principalmente, à reunião desses objetos”. Ou seja, segundo o dicionário, 

o museu é significado como o conjunto de objetos das mais diferentes áreas que devem ser 

resguardados em razão da sua importância histórica para a sociedade e ainda como um lugar 

físico que salvaguarda esses objetos. Ou seja, constituem um lugar de memória, que conforme 

Venturini (2009, p. 71), “não é construído, nem artificial; decorre do desejo de ‘fazer memoria’, 

mas também da repetição, o que resulta em efeitos de verdade, dados pela legitimação e 

sustentação institucional”. 

Esse sentido é reiterado no seguinte exemplo: “Ex: Os museus deveriam receber maior 

atenção do governo para sua manutenção e conservação, já que eles documentam nossa 

memória e história”.  Além de discursivizar o “museu”, o que se nota no exemplo dado pelos 

autores é uma crítica ao Estado, que não dispensa a atenção e os cuidados necessários para esses 

lugares de memória. Ou seja, o Estado falta e falha no que tange à manutenção e conservação 

desses patrimônios culturais.  
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Podemos afirmar isso, porque, no Brasil, houve grandes incêndios que destruíram a 

Cinemateca Brasileira (2016), o Museu da Língua Portuguesa (2015), o Liceu de Artes e 

Ofícios (2014), o Memorial da América Latina (2013), o Museu de Ciências Naturais da PUC 

Minas (2013) e o arquivo do Hospital Psiquiátrico do Juqueri (2005). Nota-se, portanto, que há 

uma preocupação que vai além da questão linguística, isto é, o dicionário não se propõe apenas 

a ensinar a sinalização da palavra, mas abre espaço para a politização dos usuários do dicionário.  

No outro exemplo: “Gosto de levar as crianças para uma visita a museus famosos como 

o Museu de Ipiranga, o Museu de Arte de São Paulo, e o Museu de História Natural”, o que 

ressoa são sentidos de que o museu funciona também como lugar de produção do conhecimento. 

Segundo a Museologia, as principais funções de um museu são estudar, colecionar, conservar, 

interpretar, expor e principalmente constituir um lugar de produção do conhecimento ao abrir 

espaço para que pesquisadores sejam ‘autorizados’ (grifo nosso) a se (re)presentar e de 

representar o mundo. Isso porque, os objetos e os sistemas de exposições que organizam as 

obras retratam maneiras de (re)pensar a história.  

 Na sequência, trazemos os verbetes tal como aparecem no Deit-Libras (2009). De 

acordo com Capovilla, Raphael e Mauricio (2009, p. 45), o corpo principal do dicionário de 

sinais de Libras, que documento 9.828 sinais, inclui: os verbetes em português seguido de 

Inglês; a soletração digital; a classificação gramatical; de um a três exemplos do uso funcional 

adequado a cada um dos verbetes em Português em frases bem formadas; a escrita visual direta 

de cada um dos sinais de Libras via Sign Writing;  a descrição escrita detalhada da forma de 

cada um dos sinais de Libras; a ilustração gráfica da forma de cada um dos sinais de Libras; a 

descrição escrita detalhada do significado de cada um dos sinais de Libras; de uma a três 

ilustrações gráficas do significado de cada um dos sinais de Libras; análise da composição 

sublexical dos sinais de Libras no nível morfêmico, de composição morfêmica; análise da 

etimologia e da iconicidade dos sinais de Libras 

No texto-imagem 21, recortado do dicionário Deit-Libras (2009), encontramos duas 

ocorrências para o verbete “museu”, como seguem e que colocamos lado a lado para melhor 

compreensão. Apesar de o verbete 1 retomar os sentidos já previstos no dicionário cuja primeira 

edição é 2001, observamos algumas repetições e diferenças como, por exemplo, o Sign Writing 

do lado direito, mas ao invés da figura de um edifício (lado esquerdo), o museu é representado 

como um espaço fechado em que obras de arte são observadas por várias pessoas. Apaga-se, 

por exemplo, o sentido de que os museus salvaguardam documentos e objetos importantes para 
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uma cultura. Além disso, a palavra “museu” é traduzida pelo alfabeto dactilológico, que 

corresponde às letras do alfabeto sinalizadas com as mãos.  

 

Texto-imagem 21: Verbetes “museu” no Deit-Libras 2009 

 

Museu (1)                                                                               Museu (2) 

 

Fonte: CAPOVILLA; RAPHAEL; MAURICIO (2009, p.1558). 

Museu (1) (sinal usado em SP) (inglês: museum): s. 

m. Coleção de objetos artísticos, culturais, científicos 

e tecnológicos que são preservados por seu interesse 

histórico. Lugar destinado ao estudo e, 

principalmente, à reunião desses objetos. Ex.: Os 

museus deveriam receber maior atenção do governo 

para sua manutenção e conservação, já que eles 

documentam nossa memória e história. Ex.: Gosto 

muito de levar as crianças para uma visita a museus 

famosos como o Museu do Ipiranga, o Museu de Arte 

de São Paulo, e o Museu de História Natural. (Mãos 

em M, palmas para baixo e inclinadas uma para a 

outra, tocando-se pelas laterais dos indicadores. 

Movê-las diagonalmente para baixo e para os lados 

opostos, em seguida, para baixo.) 

 

Museu (2) (sinal usado em: RJ) (inglês: museum): Idem 

museu (1). Ex.: A palavra museu vem do latim 

“museum”, que por sua vez é derivado da língua grega 

“mouseion”, que se refere a um lugar ou a um templo 

dedicado às Musas, às divindades na Mitologia grega 

que inspiravam as artes. (Fazer este sinal CASA: Mãos 

verticais abertas, palma a palma, dedos inclinados uns 

para os outros. Tocar as mãos pelas pontas dos dedos. 

Em seguida, mão em Y, palma para baixo, dedo polegar 

apontando para o lado direito do rosto. Mover a mão em 

um círculo vertical para a esquerda (sentido anti-

horário), ao redor do rosto, duas vezes 

 

Com base em Venturini (2009), podemos afirmar que os museus funcionam como 

lugares de memória, sentido esse discursivizado no verbete 1 (SP), do texto-imagem 21, e 

apagado do verbete 2 (RJ). Desse modo, é possível mapear as regularidades e os saberes que 

aparecem na definição de “museu” tanto em textos teóricos, como em dicionários. Ainda 

segundo Venturini (2009 p. 80), “esse funcionamento leva a que os mesmos discursos retornem 

e, pela repetibilidade, movimentem a memória dita histórica”.  

Conforme Indursky (2011, p. 70),  
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a noção de repetibilidade permite observar que os saberes  pré-existem ao discurso do 

sujeito: quando este toma da palavra e formula seu discurso, o faz sob a ilusão de que 

ele é a fonte de seu dizer e, assim procedendo, ele funciona sob o efeito do 

esquecimento de que os discursos pré-existem (Pêcheux e Fuchs 1975[1990, p. 172-

176]), que foram formulados em outro lugar e por outro sujeito, e que ele os retoma, 

sem disso ter consciência. 

 

Podemos dizer que no dicionário, publicado em 2009, ressoam pelo funcionamento da 

memória discursiva, no verbete 1 (SP), os mesmos sentidos sobre “museu” que aqueles que 

constam na publicação de [2001]2008, embora apenas um dos autores não tenha participado da 

elaboração da versão anterior (Aline C. L. Mauricio). Ou seja, tal como na publicação de 2001, 

“museu” é discursivizado como espaço que agrega coleções de objetos artísticos, culturais 

científicos e tecnológicos preservados por seu interesse histórico. Além disso, são dados os 

mesmos exemplos e a mesma descrição do sinal.  

De acordo com Capovilla, Raphael e Mauricio (2009, p. 17), o Novo Deit-Libras “[...] 

constitui uma extensão e um desdobramento do pioneiro dicionário enciclopédico ilustrado 

trilíngue da Língua de Sinais Brasileira (CAPOVILLA&RAPHAEL, 2006a, 2006b). Conforme 

os autores, o dicionário contém um léxico duas vezes maior que o dicionário anterior e apresenta 

uma série de inovações, tais como a soletração digital dos verbetes. Além disso, está embasado 

no “novo paradigma” da Neurociência Cognitiva para a dicionarização das línguas de sinais 

“[...] para substituir o velho paradigma da Linguística proposto por Stokoe (1960) e 

implementado em Stokoe, Casterline, e Crobenerg (1965)”. 

Do ponto discursivo, podemos dizer que se trata da inscrição dos sujeitos autores na 

mesma formação discursiva na qual se insere o verbete “museu” da edição de [2001]2008. Ou 

seja, os autores se identificam com os dizeres postos em circulação da edição de 2001. 

Conforme Pêcheux (2014, p. 199), “[...] o interdiscurso determina a formação discursiva com 

a qual o sujeito, em seu discurso, se identifica, sendo que o sujeito sofre cegamente essa 

determinação, isto é, ele realiza seus efeitos ‘em plena liberdade’. 

Sendo assim, compreendemos que os dicionários revelam a formação ideológica dos 

autores que neles falam e que ocupam um lugar na sociedade na qual estão inseridos. De acordo 

com Nunes (2006, p. 20), “desse modo, a análise do texto dicionarístico (dos verbetes) permite 

explicitar os traços da posição do lexicógrafo, questionando-se a evidência ou a neutralidade 

das definições, das exemplificações, das marcações, etc., e relacionando-as com o lugar que o 

lexicógrafo ocupa em uma formação social”.  
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No caso dos dicionários analisados, quem fala são psicólogos que trabalham no 

Laboratório de Neuropsicolinguística Cognitiva Experimental (Lance), da Universidade de São 

Paulo e, portanto, são autorizados a dizer o que dizem. Além disso, os sujeitos-autores dos 

dicionários também ocupam o lugar de sujeito porta-voz. Segundo Pêcheux (1990, p. 17):  

 

O porta-voz se expõe ao olhar do poder que lhe afronta, falando em nome daqueles 

que ele representa, e sob o seu olhar. Dupla visibilidade (ele fala diante dos seus e 

parlamenta com o adversário) que o coloca em posição de negociador potencial, no 

centro visível de um ‘nós’ em formação e também em contato com o adversário 

exterior. 

 

 

Por essa perspectiva, conforme Venturini (2009, p. 94), o sujeito porta-voz funciona 

como um “agente coletivo em movimento e tem “duas funções enunciativas: a de agente 

enunciativo (aquele que fala no lugar de) e a de agente a quem é atribuída uma ação (como o 

povo).  No caso dos dicionários recortados para análise, os autores assumem a posição de 

agentes enunciativos, isto é, falam no lugar do sujeito surdo, que não rara às vezes, é silenciado. 

O verbete 2 (RJ) resgata o sentido de “museu” do mais antigo Dicionário da Língua 

Portuguesa, do autor português Raphael Bluteau de 1712-172829, segundo o qual, a palavra é 

proveniente do latim que, por sua vez, deriva da língua grega. Desse modo, o museu refere-se 

a um lugar ou a um templo dedicado às musas e às divindades, de acordo com a mitologia grega. 

Apesar de, no verbete 2 (RJ), na primeira linha, a palavra ‘idem’30 sugerir a retomada do verbete 

1 (SP), os sentidos e os sinais para “museu” são diferentes. Nesse verbete, “museu” é 

significado, também, como “um lugar ou a um templo dedicado às Musas, às divindades na 

Mitologia grega que inspiravam as artes”. 

Segundo Capovilla; Raphael e Mauricio (2009, p. 56), “quando há mais de um sinal de 

Libras para o mesmo verbete do Português, as ocorrências desse verbete são numeradas 

sequencialmente. Nestes casos, em vez de repetidas a classificação e definição, aparece o termo 

idem, em itálico seguido do nome e do número do verbete em negrito e em itálico”. 

Um elemento inovador é marcação da região em que o sinal é usado. Isso ocorre porque, 

como nas línguas orais, também nas Línguas de Sinais existem regionalismos, isto é, certos 

sinais também podem variar de uma região para outra. Foi o que observamos no cotejamento 

entre os verbetes dos dicionários de Libras de [2001]2008 e 2009, nos quais o contato dos 

                                                           
29 Diccionario da lingua portugueza elaborado pelo padre D. Rafael Bluteau/reformado e accrescentado por 

Antonio de Moraes Silva natural do Rio de Janeiro. Lisboa: na Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789, vol.5  

(SILVA (1755-1824).   
30 Grifo nosso. 
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autores com as comunidades surdas31 dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Ceará, Bahia, 

Paraíba e Pará, foram levadas em consideração. 

Conforme já mencionamos na introdução desse trabalho, recortamos o verbete “museu” 

de autoria de Fernando César Capovilla, Walkiria Duarte Raphael, Janice Gonçalves Temoteo 

(formada em Letras) e Antonielle Cantarelli Martins (psicóloga e possui proficiência em 

Tradução e Interpretação da Libras/Língua Portuguesa/Libras).  

Composta por três volumes, a obra “ é fruto de um vasto programa de pesquisas em 

Lexicografia da Libras e cognição de surdos, iniciado em 1989, no Laboratório de 

Neuropsicolinguística Cognitiva Experimental”, conforme Capovilla, Temoteo e Martins 

(2019, p. 21). Ainda de acordo com os autores, o dicionário representa o desdobramento de uma 

série de obras anteriores, tais como, o Novo Deit-Libras: Dicionário Enciclopédico Ilustrado 

Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira (Libras), publicado em 2009. 

Neste dicionário, o verbete “museu” é discursivizado conforme mostra o texto-imagem 

22: 

 

Texto-imagem 22: Verbete “museu” do Dicionário do Brasil 2019 

Museu (1)                                                      Museu (2) 

 

            

         Museu (3) 

   

Fonte: CAPOVILLA, (et al, 2019, p.1914). 

 

MUSEU (1) (sinal usado em CE, SP) (inglês: 

museum): s. m. Coleção de objetos artísticos, 

culturais, científicos e tecnológicos que são 

preservados por seu interesse histórico. Lugar 

MUSEU (2) (sinal usado em: RJ) (inglês: museum): 

Idem MUSEU (1). (Fazer este sinal CASA: Mãos 

verticais abertas, palma a palma, dedos inclinados uns 

para os outros. Tocar as mãos pelas pontas dos dedos. 

                                                           
31 Trata-se de instituições como o Instituto Nacional dos Surdos –INES e a Federação Nacional de Educação e 

Integração dos Surdos – FENEIS dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro 
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destinado ao estudo e, principalmente, à reunião 

desses objetos. Ex.: Os museus deveriam receber 

maior atenção do governo para sua manutenção e 

conservação, já que eles documentam nossa memória 

e história. Ex.: Gosto muito de levar as crianças para 

uma visita a museus famosos como o Museu do 

Ipiranga, o Museu de Arte de São Paulo, e o Museu 

de História Natural. (Mãos em M, palmas para baixo 

e inclinadas uma para a outra, tocando-se pelas 

laterais dos indicadores. Movê-las diagonalmente 

para baixo e para os lados opostos, em seguida, para 

baixo.) 

 

Em seguida, mão em Y, palma para baixo, dedo 

polegar apontando para o lado direito do rosto. Mover 

a mão em um círculo vertical para a esquerda (sentido 

anti-horário), ao redor do rosto, duas vezes.)  

 

 

MUSEU (3) (Sinal usado em RS); Idem MUSEU (1), 

(Mãos em M, ponta dos dedos tocando o lado direito 

do pescoço). 

 

 

Conforme os autores, o Dicionário Brasil documenta os sinais de Libras em entradas 

lexicais, sendo que cada uma dela fornece: o(s) verbete(s) em Português correspondente ao 

sinal; o(s) verbete(s) em inglês correspondentes ao(s) verbete(s) em Português; a soletração 

digital do(s) verbete(s) em Português correspondentes ao sinal; a classificação gramatical dos 

verbetes do(s) verbete(s) em Português correspondentes ao sinal; de um a três exemplos do uso 

funcional adequado de cada verbete em Português em frases bem formadas; a escrita visual 

direta do sinal por meio do sistema de escrita sign Writing; a descrição escrita detalhada da 

forma do sinal; a ilustração gráfica da forma do sinal; a descrição escrita detalhada do 

significado do sinal; uma a três ilustrações gráficas do significado do sinal; a análise da 

composição SubLexical do sinal no nível MorfÊmico e, por fim, a análise da etimologia e da 

iconicidade do sinal  (CAPOVILLA; TEMOTEO; MARTINS, 2019, p. 21). 

Neste dicionário de 2019, os elementos que compõem os verbetes tal como os 

descrevemos aparecem em ordem diferente de [2001]2008 e 2009. Em primeiro lugar, vem a 

ilustração gráfica dos sinais, seguida da escrita sign writing, a ilustração gráfica do significado 

do sinal, a soletração digital do(s) verbete(s) em Português correspondente ao sinal e o verbete 

em português, seguido do número da entrada e da região em que é utilizado. 

No corpo principal deste dicionário, cada um dos sinais de Libras tem sua própria 

entrada, que contém de um a cinco verbetes correspondentes em Português. Cada um desses 

verbetes em Português tem de um a doze verbetes correspondentes em Inglês. Em cada entrada 

individual, um determinado sinal de Libras é documentado numa série de formas a partir de 

doze elementos distintos.  

No que se refere ao significado da palavra, diferentemente das versões anteriores, o 

sentido de museu como “um lugar ou um templo dedicado às Musas, às divindades na Mitologia 

grega que inspiravam as artes” é apagado. De acordo com Nunes (2006, p. 16), durante a análise 
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de um verbete, questiona-se a transparência do sentido, procurando compreender de que modo 

esse verbete tem ligação com a sociedade e com a história. Isso porque  

 

toda essa historicidade está marcada na forma material dos verbetes, na indicação das 

fontes, na sintaxe das definições. Ainda de acordo com o autor, de certo modo, os 

verbetes constroem a sociedade, de maneira que o dicionário apresenta um horizonte 

de prospecção, o que caracteriza seu potencial transformador quando inserido em um 

espaço linguístico-histórico (NUNES, 2006, p. 16). 

 

Entendemos que a referência à mitologia grega é apagada por conta dos estudos mais 

recentes sobre os museus, que o compreendem como um espaço de memória, avalizando o que 

diz Nunes (2006), sobre como a historicidade está marcada na forma material do verbete. 

No que tange à variação na Libras, ela ocorre quando há mais de duas formas de sinalizar 

um sinal, a depender da região e do grupo social em que ele é utilizado, pois assim como nas 

demais línguas naturais, o léxico da comunidade surda se transforma de acordo com os fatores 

históricos, geográficos e culturais. Conforme Isquerdo (2003), as mudanças em uma língua 

decorrem da influência do ambiente físico e sociocultural, porque os falantes entram em contato 

com seus pares e, dessa maneira, renovam e ampliam o léxico da sua língua. 

No caso dos dicionários analisados, há a referência da variação do sinal para “museu”, 

nas diferentes regiões do país. No Deit-Libras (2009), o sinal é usado em São Paulo. No 

Dicionário do Brasil foi incluído também o estado do Ceará. Já no verbete 3, há a referência à 

utilização do sinal no Rio Grande do Sul e embora, não haja referência aos sentidos de “museu” 

como “lugar ou a um templo dedicado às musas, às divindades na Mitologia grega, que 

inspiravam as artes”, conforme a edição de 2009 (p. 1558) esse sentido ressoa na/pela 

ilustração. 
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EFEITOS DE FECHAMENTO 

 

Esta pesquisa teve por objetivo investigar como o museu é discursivizado nos 

dicionários de Língua de Sinais, compreendendo o dicionário como instrumento tecnológico da 

produção do saber, nos termos de Auroux (2014), a fim de desnaturalizar sentidos de que ele 

sustenta uma memória saturada e não-lacunar. A questão de pesquisa respondida nessa 

dissertação foi: Como os dicionários de Língua de Sinais discursivizam o verbete “museu”? 

Para responder a questão proposta consultamos os dicionários: “Iconographia dos Signaes dos 

surdos-mudos” (1875); “Linguagem das mãos” ([1969],1988); “Dicionário Enciclopédico 

Ilustrado Trilíngue Língua Brasileira de Sinais” ([2001], 2008); “Novo Deit-Libras: Dicionário 

Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua Brasileira de Sinais” (2009) e no “Dicionário da 

Língua de Sinais do Brasil: A Libras em suas mãos” (2019). Pelo gesto analítico realizado nos 

indica que   os dicionários funcionam como um dos instrumentos tecnológicos da produção do 

saber e nele, apesar de efeitos de saturação, os sentidos não estão prontos e acabados, tendo em 

vista os movimentos e a incompletude da língua. Com isso, dizemos que a língua vai muito 

além das páginas dos dicionários, constituindo-se como um rio que não pode/não deve ser 

estancado.  

No primeiro capítulo investigamos o processo da gramatização de Libras no dicionário 

tendo por base por Auroux (2014) e os instrumentos tecnológicos do saber, abordamos os 

sentidos que ressoam nas narrativas dos sujeitos surdos e as forças de resistência que emergem 

no interior das comunidades surdas. Esses sujeitos ao se inscreverem na história como sujeitos, 

constituem-se como uma minoria linguística que passa a utilizar a Língua de Sinais, vivendo 

uma situação de desvantagem social, de desigualdade. Não se pode negar e nem esquecer que 

esses sujeitos participam de uma sociedade majoritária e opressiva, que valoriza a oralidade 

Nesse sentido o surdo passa a ocupar um lugar dentro dos movimentos 

sócio/histórico/político instaurando novos dizeres sobre a sua identidade e cultura, baseadas nas 

diferenças entre surdos e ouvintes. Compreendemos que no Brasil não há uma produção muito 

extensa de dicionários de Língua de Sinais, mas após um lapso de tempo, a partir da segunda 

metade do século XIX, com a elaboração da Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos 

houve uma preocupação em instrumentalizar essa língua.  

Na obra “Linguagem das Mãos”, há referência à Língua de Sinais, significando-a como 

mímica, pantomina e gestos, o que evidencia que a Língua de Sinais não é reconhecida como 

língua. Tal compreensão se deu pelo fato de os sinais não serem reconhecidos como signos 
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linguísticos. A representação dos gestos, dos movimentos e da mímica pelos sujeitos surdos se 

dava pela imagem, pelo desenho. Assim, a obra dicionarística Iconographia marca o início da 

produção sobre a Língua de Sinais nos países da França e do Estados Unidos, esse modo de 

representação estende-se até chega ao Brasil.  

No segundo capítulo, destacamos a Língua de Sinais, com vistas a discutir os 

instrumentos tecnológicos da sua gramatização e, nele, teorizamos sobre o dicionário, pensando 

no seu funcionamento e historicização dessa ferramenta na produção do conhecimento.  Nesse 

viés, discursivizar a Língua de Sinais e colocá-la ao alcance de todos dá visibilidade ao saber 

linguístico e múltiplo dos falantes e dos princípios da política linguística que afeta os sujeitos 

surdos. As primeiras obras utilizadas no nosso trabalho foram: Iconographia dos Signaes dos 

surdos-mudos” e a “Linguagem das mãos”, mas essas obras não eram reconhecidas como 

dicionário e não representavam a organização da Língua Brasileira de Sinais. Destacamos, 

ainda, a capacidade natural de comunicar-se, de entender o outro, usando linguagem gestuais 

pré-estabelecidos, como gestos, mímicas, falas, teatros, enfim diferentes meios possíveis. 

O fato dessas duas obras já terem incorporados algumas noções relativas à organização 

da Língua de Sinais, como os articuladores primários, configuração de mãos, ponto de 

articulação e movimento deu aos surdos do Brasil uma noção da Língua de Sinais que ainda 

não possuía o status de língua. Segundo Silva (2011, p.256), “as obras marcam, então, uma 

nova posição do lexicógrafo em relação à língua de sinais. Colocam a especificidade da obra: é 

um dicionário de língua e da língua de sinais do Brasil”. 

Ancorados nos estudos de Stokoe (1960) sobre a estrutura da Língua de Sinais 

Americana -  ALS, pesquisadores ouvintes e surdos do Brasil passam a designar os dicionários 

de Libras como instrumento tecnológico do saber, destacando como se apresentam os 

dicionários do século XXI, sendo eles: o Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue de 

Língua de Sinais Brasileira, o Novo Deit-Libras: Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue 

da Língua Brasileira de Sinais) e o Dicionário da Língua de Sinais do Brasil: A Libras em suas 

mãos. Estes dicionários incorporam pesquisas filiadas aos estudos da linguística das línguas 

orais e aos estudos da linguística das línguas de sinais. Segundo CAPOVILLA (et al 2018, 

p.160), “para compreender a forma do sinal e intuir o significado desse sinal, não é necessário 

sequer saber ler, já que esses dicionários empregam ilustrações gráficas, tanto da forma do sinal 

quanto de seu significado”. 
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No terceiro capítulo, fizemos um levantamento do verbete “museu” em dicionários da 

Língua de Sinais, buscando pelas repetições e diferenças no que se refere ao uso dessa palavra. 

Constituímos o corpus da nossa pesquisa, procurando compreender como os textos produzem 

sentidos para isso mobilizamos o dispositivo teórico da Análise de Discurso, centrada na 

interpretação do, que diz respeito ao conjunto de conceitos que sustentam a teoria.   

Nessa perspectiva, no processo de produção dos sentidos dos verbetes recortados para 

análise, verificamos que o verbete está pautado na organização e na transcrição dos sinais dos 

parâmetros da Libras, quais sejam: a configuração de mãos, ponto de articulação, movimento, 

direcionalidade e expressão facial e corporal. A constituição dos sinais e os significados da 

palavra, na língua portuguesa, proporcionam aos sujeitos a interpretação dos sentidos na Língua 

de Sinais. A longo dessa dissertação buscamos responder a questão de pesquisa, “Como os 

dicionários de Língua de Sinais discursivizam o verbete “museu”?”. Dentre as possíveis 

respostas destacamos que o verbete “museu” é discursivizado por repetições e por diferenças. 

Com isso se pode dizer, trazendo Orlandi (2015) que a discursivização do verbete “museu” se 

constitui por redes parafrásticas (repetições) e pelo novo que rompe com a repetição 

(polissemia), encaminhando para outros efeitos de sentidos. Outra constatação foi que os sinais 

não são os mesmos nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, tendo em vista as condições 

sócio- histórica de sua produção.  

Partindo do verbete “museu”, recortado dos dicionários de Libras ([2001]2008, 2009, 

2019), observamos que algumas repetições e diferenças acontecem como, o Sign Writing do 

lado direito, as figuras ao (lado esquerdo), o museu é representado como um espaço fechado 

em que obras de arte são observadas por várias pessoas. No Deit-Libras (2009), o verbete 

“museu” (2) o sinal usado no Rio de Janeiro apaga, por exemplo, o sentido de que os museus 

salvaguardam documentos e objetos importantes para uma cultura. Além disso, a palavra 

“museu” é traduzida pelo alfabeto dactilológico, que corresponde às letras do alfabeto 

sinalizadas com as mãos. O Dic Libras apresenta na entrada do verbeto uma sequência de 

imagens sobre o verbete, logo após alfabeto dactilológico seguido do Sign Writing e da palavra 

em Português. 

Assim, o dicionário como instrumento tecnológico da língua interpela os indivíduos 

surdos em sujeitos da sua própria língua, sobre os efeitos de realidade sócio-histórica, política 

e cultural dessa comunidade linguística dando-lhe vez e voz, permitindo-lhes compartilhar o 

conhecimento socialmente construído no exercício da cidadania. 
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Nesse sentido, os sujeitos surdos ao se constituir nos movimentos dentro das 

comunidades surdas, por meio de lutas políticas por espaços culturais e linguísticos rompem 

com o silenciamento imposto. Segundo Venturini (2009, p. 133), “há um silêncio nas palavras 

e nas imagens, um não-dizer que constitui o processo discursivo; existe um sentido no silêncio 

que significa nele mesmo, não como complemento da linguagem, mas como constituição de 

um evento discursivo”. 

Ao começar a narrar-se o sujeito surdo abre espaço/lugar para o deslocamento de 

sentidos do jeito de ser surdo, na perspectiva da convivência em espaços diferentes. Mas, a 

comunidade surda como movimento sócio/histórico/político instaura novos dizeres ao defender 

a história cultural/visual, a aceitação da Língua de Sinais, os valores culturais e as 

representações de sua identidade ressoando novos dizeres nas diferenças entre surdos e 

ouvintes.  

Desse modo, é preciso considerar que os sujeitos que produzem esse saber, no caso, dos 

dicionários de Libras, não são sujeitos surdos, mas ouvintes que falam no lugar deles. A 

consequência disso, é que os dicionários, apesar de serem de Libras, inscrevem o dizer no 

discurso ouvintista, ou seja, (re)produzem a semântica da Língua Portuguesa, apagando os 

sentidos da Língua de Sinais. 

As análises nos permitiram mostrar que há uma busca pela completude: ilustrações do 

sinal, alfabeto datilológico, desenhos ou fotografias, exemplos, acréscimo de informações sobre 

a etimologia da Língua de Sinais, definições, atribuindo sempre aos sinais inclusos em cada 

obra criando o imaginário de um dicionário cada vez mais completo, dando efeito da 

completude na representação da língua. 

Ao finalizar esta pesquisa, podemos concluir que não temos controle sobre os sentidos 

que nos afetam, pois eles estão sendo significados/(re)significados, continuamente, de acordo 

com os usuários da língua e das condições de produções em que são utilizados. Como defende 

Venturini (2009, p. 139,), por meio das formações imaginárias “[...]o sujeito coloca-se no lugar 

do outro e, desse lugar ‘ouve’ suas palavras, antecipando-se ao sentido que elas produzem”. 

Desse lugar, acreditamos que esta pesquisa abre espaço para novos estudos e debates em torno 

da importância da constituição dos dicionários da Língua Brasileira de Sinais, isto é, para o 

processo de gramatização (AUROUX, 2014) de uma língua minoritária e, portanto, 

estigmatizada. 
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ANEXOS 01 

 

Ano  Documento  Teor 

Brasil, 1857 Lei n. 939.  Fixa a despesa e orça a receita para o 

exercício de 1858-1859.  

Brasil, 1988 Constituição da 

República Federativa 

do Brasil  

   

 
 

Nós, representantes do povo brasileiro, 

reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado 

democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, 

fundada na harmonia social e comprometida, 

na ordem interna e internacional, com a 

solução pacífica das controvérsias, 

promulgamos, sob a proteção de Deus, a 

seguinte CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

Brasil/Unesco, 1994 Coordenadoria 

Nacional para a 

Integração da Pessoa 

Portadora de 

Deficiência 

(CORDE).  

Declaração de Salamanca de princípios, 

política e prática para as necessidades 

educativas especiais. 

Brasil, 1998 Parâmetros 

Curriculares 

Nacionais.  

Adaptações curriculares estratégias para a 

educação de alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

Brasil 2000 Lei nº 10.098 Estabelece normas gerais e critérios básicos 

para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, e dá outras 

providências. 

Brasil, 2002. Lei 10.436. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – 

Libras. 

Brasil, 2005 Decreto nº 5.626. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril 

de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira 

de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, 

de 19 de dezembro de 2000. 

Brasil, 2009 Decreto Nº 6.949,  Promulga a Convenção Internacional sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, assinados em Nova 

York, em 30 de março de 2007. 
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