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A língua de sinais nas mãos de seus mestres, é 

uma língua extraordinariamente bela e 

expressiva, para a qual, na comunicação uns com 

os outros e como um modo de atingir com 

facilidade e rapidez a mente dos surdos, nem a 

natureza nem a arte lhes concedeu um substituto 

à altura. Para aqueles que não a entendem, é 

impossível perceber suas potencialidades para os 

surdos, sua poderosa influência sobre o moral e a 

felicidade social dos que são privados da audição 

e seu admirável poder de levar o pensamento a 

intelectos que de outro modo estariam em 

perpétua escuridão. Tampouco são capazes de 

avaliar o poder que ela tem sobre os surdos. 

Enquanto houver duas pessoas surdas sobre a 

face da Terra e elas se encontrarem, serão 

usados sinais.” SACKS (1998, p. 05).  
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RESUMO 

 

MAGALHÃES, R.A.N. SINAIS TOPONÍMICOS EM LIBRAS: logradouros da cidade de 

Vitória da Conquista na língua do cidadão surdo. Dissertação do Mestrado - Programa de 

Pós-graduação em Letras: cultura, educação e linguagens – PPGCEL, Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, BA. 

 

O contato, presencial, com pessoas surdas abre um leque, significativo, de possibilidades para 

desenvolver conhecimentos acerca da sua cultura, identidade e, sobretudo da Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS, enquanto língua  natural da comunidade surda brasileira. O 

trabalho desenvolvido objetivou compilar o vocabulário toponímico em língua de sinais, que 

denomina, na cidade de Vitória da Conquista, alguns logradouros: praças, bairros, escolas, 

hospitais, associações, centros de referências, repartições públicas, entre outros. A Linguística 

Funcionalista, bem como a teoria Sociointeracionista embasaram o trabalho. Os sinais 

estudados foram aqueles já emancipados pela comunidade surda, pois os indivíduos surdos, 

usuários da língua de sinais como primeiro idioma tem o hábito de criá-los naturalmente. O 

trabalho de análise, acervo do registro, os vinte (20) sinais permitiram construir uma base de 

conhecimento linguístico, sociohistórico e cultural para produção de um glossário a ser, pós-

mestrado, apresentado a órgãos públicos e, a comunidade surda, no intuito de disseminar a 

língua de sinais que nomeia logradouros na cidade de Vitória da Conquista- Bahia. Para as 

questões linguísticas consultamos os estudos de Alves (1990 1996); Barbosa (2013); Carvalho 

(2006); Cunha (2003, 2008), Dick (1987, 1990, 1998, 1999, 2002,2003); Neves 

(1997,2004,2006) dentre outros. Na busca de conhecimento acerca das questões identitárias, 

socioculturais e específicas da LIBRAS ancoramos leitura nas produções de Skliar (2005), 

Karnopp (1994, 2005), Quadros (1997, 2003, 2004, 2006), Felipe (1997, 2001, 2006 ), Brito   

( 1995 ), principalmente. Sobre o estudo dos dados oriundos da pesquisa foram apurados os 

aspectos linguísticos, sociohistóricos e culturais  que levaram a significação dos sinais. O 

estudo qualitativo buscou, também, investigar como se deu a significação dos sinais existentes 

e já validados pela comunidade surda, bem como registrar os novos sinais criados pelos 

usuários da LIBRAS na atualidade. A ação visou atender ao disposto no decreto 5626/05 que 

orienta “o papel do poder público e das empresas que detêm concessão ou permissão de 

serviços públicos, quanto ao apoio do uso e difusão da língua usada pelas pessoas surdas”.  

Como resultado final dessa iniciativa, sublinhamos, além da coleta de dados científicos, a 

elaboração de um glossário bilíngue (LIBRAS e Língua Portuguesa), para divulgação em 

espaços sociais, os sinais catalogados, e formulação de proposta à Prefeitura Municipal no 

sentido de incorporar os signos ao sistema de indicação dos logradouros da cidade, vez que 

faltam, registro destes itens lexicais, como recursos para situar pessoas surdas em sua 

movimentação/localização na cidade. Essa é, também, uma forma de divulgar e valorizar a 

LIBRAS, como produto histórico-cultural da comunidade surda conquistense, enquanto 

sistema vivo e necessário à tessitura de interlocuções entre os cidadãos surdos e não surdos. 

Espera-se que essa ação seja divulgada e, implantada nos demais municípios brasileiros, visto 

que os sinais de localização em LIBRAS são facilitadores da autonomia de pessoas surdas que 

necessitam transitar e situar-se com mais segurança em qualquer espaço urbano do nosso país.  

 

 

PALAVRAS - CHAVE:  LIBRAS, Sinais Toponímicos, Vitória da Conquista. 
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ABSTRACT 

 

MAGALHÃES, R.A.N.  TOPONYMIC SIGNS IN BRAZILIAN SIGN LANGUAGE: patios 

of Vitória da Conquista in the language of the deaf individual. Dissertation of Masters - 

Postgraduate Program in Letters: culture, education and languages - PPGCEL, State 

University of Southwest of Bahia, Vitória da Conquista, BA. 

 

The presential contact with deaf people opens a significant range of possibilities to develop 

knowledge about the culture, identity, and especially Brazilian Sign Language (LIBRAS, as it 

is known in Portuguese), as a natural language of the Brazilian deaf community. In this work, 

it is aimed at compiling the toponymic vocabulary in sign language that calls some patios in 

Vitória da Conquista, such as: squares, neighborhoods, schools, hospitals, associations, 

reference centers, public offices, among others. This work was based on the assumptions of 

Functional Linguistics and Socio-interactionism. The signs studied were the emancipated 

ones by the deaf community, because the deaf individuals, the language sign users as first 

language, have the habit to create the signs naturally. The analyses, register archive, the 

twenty signs provided the construction of a linguistic, socio-historic and cultural knowledge 

basis. It contribute to the production of a glossary to be shown to public agencies and the deaf 

community, in order to spread the sign language that calls patios in Vitória da Conquista – 

Bahia. Regarding the linguistic issues, we use the studies of Alves (1990, 1996); Barbosa 

(2013); Carvalho (2006); Cunha (2003, 2008), Dick (1987, 1990, 1998, 1999, 2000, 2003); 

Neves (1997, 2004, 2006) among others. In order to clarify the identity and sociocultural 

issues, and the specific ones related to the Brazilian Sign Language, we based our study on 

production of  Skliar (2005), Karnopp (1994, 2005), Quadros (1997, 2003, 2004, 2006), 

Felipe (1997, 2001, 2006 ), Brito (1995), among others. In relation to the data study from the 

research, it was determined the linguistic, socio-historic and cultural aspects that conduct to 

the signification of the signs. The qualitative study also sought to investigate how the 

signification of the existent signs occurred, signs that were already validated by the deaf 

community, as well as how to register the new signs that were created by the current users of 

LIBRAS. The action aimed at attend to the decree 5626/05, which states about both the role 

of the public power and the enterprises that have the concession or permission to public 

services and the support to the use and diffusion of the language that is used by deaf people. 

As a final result of this initiative, we underlined, in addition to the collection of scientific data, 

the elaboration of a bilingual glossary (LIBRAS and Portuguese Language), for the 

dissemination of the cataloged signs in social spaces, besides the formulation of a proposal to 

the City Hall to incorporate the signs to the system of indication of the city's patios, since the 

record of these lexicons is missing, as resources to locate deaf people in their 

movement/location in the city. This is also a way of disseminating and valuing LIBRAS as a 

historic-cultural product of the deaf community from Vitória da Conquista, as a living and 

necessary system for dialogue between deaf and non-deaf citizens. We hope this action be 

spread and implemented in other Brazilian cities, since the signs of location in LIBRAS are 

facilitators of the autonomy of deaf people who need to transit and locate themselves safer in 

any urban space of our country. 

 

 

Keywords:  Brazilian Sign Language, Toponymic Signs, Vitória da Conquista. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Minha pátria é minha língua” 

          (Fernando Pessoa) 

 

Este trabalho teve como principal motivação a vivência em meio a estudantes surdos 

da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, bem como das redes municipal e 

estadual de ensino da cidade de Vitória da Conquista. A partir de diálogos em Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS, pudemos, também, nos aproximar de algumas outras 

comunidades de surdos. Dessa vivência foi possível observar que os membros desses grupos 

empregam sinais identificadores de alguns logradouros do município em suas interlocuções. 

Disso nasceu a ideia de organizar um pequeno 
1
sinalário/vocabulário que pudesse atender 

tanto à comunidade surda, quanto a de ouvintes, no sentido de facilitar o trânsito e diálogos 

envolvendo circulação sobre ruas, avenidas, praça, instituições públicas e privadas da cidade. 

Com base em catálogos, mapas, entre outros documentos existentes nos órgãos 

públicos da cidade, assim como nas redes sociais de comunicação nos é possível afirmar que 

ainda não há registro em LIBRAS, da nomeação de logradouros referentes à cidade de Vitória 

da Conquista. Em virtude disso, adotamos como objetivo geral o de compilar 20 sinais 

toponímicos, seguidos das suas respectivas descrições linguísticas, histórico-culturais e 

sociais.  

Para isso foi necessário lançar mão de bases teóricas do Funcionalismo linguístico e 

do Sociointeracionismo, aportes que aqui se encontraram, convergem e intercomplementam, 

na medida em que possibilitam identificar, através do uso da língua, um sujeito históricosocial 

e participativo que interage, num território dinâmico e real. 

Realizamos uma pesquisa de caráter qualitativo, nos termos de Flick (2012. p. 16) 

método que possibilitou tratar os dados, levando em consideração sua natureza e modo de 

surgimento, permitindo-nos analisá-los, descrevê-los e interpretá-los. O corpus foi constituído 

por 20 sinais toponímicos em LIBRAS, selecionados entre aqueles mais comumente 

empregados pela comunidade surda para designar os logradouros da cidade. A Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia, bem como o colégio de ensino fundamental e médio Abdias 

Menezes por se constituírem celeiros científico de abundante vida em relação à compreensão 

identitária da pessoa surda, se constituíram como principal e natural locus para a realização de 

                                                 
1
Para Stumpf (2005), sinalário é o conjunto de expressões que compõe o léxico de uma determinada língua de 

sinais. 
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encontros e, assim, coletar os dados que compuseram os trabalhos de pesquisa. Aliados a 

esses, lançamos mão também de dois outros espaços, a Associação dos Surdos de Vitória da 

Conquista - ASVC e a Secretaria Municipal de Educação, SMED. 

Reunimos um grupo focal, formado por 8 pessoas surdas, todas elas com idade 

superior a 18 anos, sendo 6 estudantes da UESB, um membro da Associação de Surdos – 

ASVC e o desenhista, usuário da língua de sinais, estudante do Colégio Estadual Abdias 

Menezes, além de 6 intérpretes de LIBRAS/língua portuguesa. Realizamos 20 encontros com 

os integrantes desse grupo focal, ocasião em que apresentamos a proposta e juntos definimos 

os signos a serem trabalhados, debatemos sobre diversos aspectos que envolvem os sinais 

toponímicos e acompanhamos a aprovação da versão final dos desenhos dos 20 sinais eleitos 

para fazerem parte da coletânea que ora apresentamos, nesta dissertação organizada em quatro 

capítulos, antecedidos por esta introdução e sucedidos por uma breve consideração final e da 

lista de obras que compuseram os referências.  

No primeiro capítulo apresentamos noções básicas das teorias que  serviram de 

referencial e suporte teóricos, quais sejam, o Funcionalismo linguístico, o 

Sociointeracionismo, a Teoria lexical, além de noções elementares sobre o signo linguístico. 

O segundo traz uma breve explanação sobre a pessoa surda e a língua de sinais, formação de 

sinais em LIBRAS, além de alguns aspectos culturais e identitários da pessoa surda. O 

terceiro capítulo contém dados sobre o método de pesquisa adotado para a realização do 

estudo, a indicação do locus, sujeitos e corpus da pesquisa e dos procedimentos 

metodológicos empregados para o desenvolvimento do trabalho. No quarto capítulo 

apresentamos a compilação dos 20 sinais selecionados e emancipados no seio da comunidade 

surda, cada um seguido da sua descrição linguística, histórico-cultural e social. As 

considerações finais apontam possíveis aplicações da obra aqui apresentada, assim como 

perspectivas para a continuidade dos trabalhos. 

Esperamos que o glossário aqui iniciado possa funcionar como um instrumento 

facilitador do ir e vir do cidadão surdo por entre as ruas da cidade de Vitória da Conquista; 

como sugestão ao órgão público competente para impressão de sinais nas placas de 

identificação dos logradouros do município, ao lado daquela feita em língua portuguesa, de 

modo que cidadãos surdos e ouvintes possam visualizar esses registros nos seus próprios 

idiomas; enriquecer o acervo linguístico da LIBRAS, no tocante ao uso de imagens no 

processo ensino-aprendizagem da geografia local, como também de conteúdos de disciplinas 
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como história, LIBRAS e língua portuguesa, o que estará perfeitamente sintonizado com a 

perspectiva de educação bilíngue.  
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CAPÍTULO I  

 

REFERENCIAIS E SUPORTES TEÓRICOS 

 

A pesquisa da qual resultou este trabalho que versa sobre a significação de itens 

lexicais nomeadores de logradouros na cidade de Vitória da Conquista, requereu apoio teórico 

em referenciais que pudessem fundamentar o entendimento da língua de sinais, enquanto 

instrumento de identidade e interação social dos usuários surdos. 

Os aportes do Funcionalismo, teoria que estuda a língua a partir de situações 

comunicativas e, do Sociointeracionismo, suporte psicopedagógico que possibilita a análise 

de processos de interação mútua a partir da mediação da língua, representam um dos pilares 

centrais da proposta aqui apresentada. O outro pilar está representado pela literatura acerca da 

realidade e interação, entre língua e aspectos culturais de vida da pessoa surda. 

Tomando como ponto de partida a noção geral de signo linguístico, a seguir, 

apresentamos essa noção, acompanhada dos princípios fundamentais do Funcionalismo e do 

Sociointeracionismo. 

 

1.1 Dados Sobre o Signo Linguístico 

 

De acordo com Saussure ([1916], 1991, p. 80), o signo linguístico é formado por 

significante e significado. Trata-se de “uma entidade psíquica de duas faces”. Podemos 

acrescentar a essa informação a assertiva de MCcleary e Viotti (2009, p. 4), quando o autor 

afirma que “tanto o significado, quanto o significante são entidades abstratas que existem na 

mente dos falantes de uma determinada língua”. O significante (conceito) e o significado 

(imagem acústica) representam, cada um, uma das faces da mesma realidade, qual seja, aquilo 

que estamos buscando nomear. 

Neste trabalho de compilação de sinais toponímicos podemos sentir evidenciada a 

relação entre significante e significado. A utilização do canal gestual-visual para atualização 

deste sistema encontra base na assertiva de Whitney, apresentada por Saussure, ([1916], 1991, 

p. 17): 

 

[...] é por acaso e por simples razões de comodidade que nos servimos do 

aparelho vocal como instrumento da língua; os homens poderiam também ter 

escolhido o gesto e empregar imagens visuais em lugar de imagens 

acústicas. 
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A partir desses dados, passamos a explorar os pressupostos básicos do 

Funcionalismo linguístico, para, a partir deles, apreender e discutir noções da teoria lexical, 

particularmente da toponímia, campo de abordagem linguística que se encarrega do estudo do 

nome de lugares. Com essa noção passamos a apresentar alguns princípios fundamentais do 

Funcionalismo linguístico, da Teoria Lexical e da Toponímia. 

 

1.2 Noções Básicas do Funcionalismo Linguístico 

 

É comum ao homem de todos os tempos refletir sobre o funcionamento da sua 

língua, partindo de elos que ligam força e poder, forma e função, entre outros, emanados pela 

singela pronúncia das palavras. Como corrente teórica, o Funcionalismo  possibilita essa 

reflexão. 

Com base em Neves (1997, 2004, 2006), podemos afirmar que essa corrente 

linguística tem raízes fincadas na Escola de Praga, ocasião em que Roman Jackobson, autor 

pertencente àquele círculo de estudos, empreendeu pesquisas para tratar da língua em uso. 

Apesar de o funcionalismo ter sua origem no século passado, essa corrente de estudos 

linguísticos se mostra sempre atual, visto seu escopo permitir discussões e problematizações 

que permitem interpretar fenômenos do ato da fala. 

Neves (1997, p. 112) aponta que, apesar de o conceito de funcionalismo em 

linguística estar ligado à escola mencionada, o pensamento dessa corrente trilhou seus 

próprios caminhos, tendo em vista que “as estruturas linguísticas são configurações de 

funções, e as diferentes funções são os diferentes modos de significação no enunciado, que 

conduzem à eficiência da comunicação dos usuários de uma língua". 

Assim sendo, há um dinamismo no ato de comunicação que depende da estrutura e 

do uso da língua em espaços contextualizados. A exploração desse movimento permite à 

corrente estar sempre atual nas suas abordagens e análises. A autora assinala que para 

Jakobson (1969), “há - em todo enunciado - um “feixe" hierarquizado de funções, cada uma 

envolvida no evento comunicativo. Seguindo daí que, “em cada mensagem, há uma função 

primária (que tem maior relevo na mensagem) e outras secundárias” e esclarece que o 

Funcionalismo se presta “em primeiro lugar, à concepção de linguagem como um instrumento 

de comunicação e de interação social e, em segundo lugar, o estabelecimento de um objeto de 

estudos baseado no uso real, o que significa não admitir separações entre sistema e uso”. 
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Nesse sentido, Cunha (2003, p.28), a partir das premissas de Givón (1995), apresenta 

os tópicos, a seguir elencados como reveladores de características do escopo Funcionalista: 

 

 a linguagem é uma atividade sociocultural; 

 a estrutura serve a funções cognitivas e comunicativas; 

 a estrutura é não-arbitrária, motivada, icônica; 

 mudança e variação estão sempre presentes; 

 o sentido é contextualmente dependente e não-atômico; 

 a estrutura é maleável e não-rígida; 

 as gramáticas são emergentes; 

 as regras de gramática permitem algumas exceções. 

 

A função da língua é perceptível no instante em que seus usuários/interlocutores 

situados num determinado contexto, a partir de uma intenção, interesse e propósito, se 

apegam ao idioma que usam como instrumento de mediação social, na construção e 

socialização de saberes. Acerca disso Givón (1995) e Nexos (1984), citados por Neves (2004 

p. 97), apresentam o ponto de vista, de que “a compreensão satisfatória do mecanismo 

gramatical depende da consideração de fatores como “cognição”, “comunicação”, 

“processamento mental”, “interação social”, “cultura”, “mudança” e “variação”, “ aquisição e 

“evolução”.  

Por esse ponto de vista podemos afirmar que a língua acompanha o comportamento e 

as ideologias da sociedade, e, não sendo autônoma (pois depende de quem a pronuncie e 

anuncie), tende a refletir e refratar as necessidades dos seus falantes que podem transitar por 

situações comunicativas diversificadas, uma vez que as pessoas se alternam nos diálogos e 

nos locais em que essas situações acontecem. Sendo assim, a língua tende a se materializar em 

tempos e espaços historicosociais contínuos, sempre norteados pelos saberes do passado 

visando a uma projeção futura. 

No que diz respeito a compreensão da “função” da língua, Neves (2004 p. 101), 

distingue cinco sentidos com que é empregado esse termo: (a) função como sinônimo de 

interdependência; (b) função como sinônimo de propósito; (c) função como sinônimo de 

contexto; (d) função como sinônimo de relação e (e) função como sinônimo de significado. 

O aporte de Neves  permite admitir a linguística funcionalista como suporte para 

analisar a língua como objeto permeado de condições discursivas que se regula pela interação 

dos sujeitos nos seus diálogos. Assim, como afirma Neves (2006, p.17 ) a estrutura (forma) 

que a língua toma, depende das situações de comunicação em que os seus usuários estiverem 

inseridos. No processo de interação verbal são mobilizados potenciais biológicos, psíquicos, 
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intersubjetivos, socioculturais, semânticos, pragmáticos e ideológicos para dar a forma e 

função que a língua toma na ancoragem do discurso enquanto propósito comunicativo. Desse 

modo, analisar a língua na perspectiva funcionalista é levar em consideração os contextos em 

que os enunciados são produzidos, avaliando-os de acordo com a função que tomam nos 

discursos, uma vez que a língua é vista como um instrumento de interação social, portanto, 

sempre a serviço do homem em faces de comunicação. É nessa dimensão que o referencial 

teórico-metodológico dessa corrente de estudos linguísticos está aplicado a este trabalho. 

Outro referencial que exploramos foi o do Sociointeracionismo, na medida em que  

permite reconhecer a língua usada pelo sujeito históricosocial, como mediadora nas trocas 

comunicativas. Apresentamos, a seguir, noções básicas desse referencial. 

 

1.3 Noções Básicas do Sociointeracionismo 

 

Na sua incompletude, o homem sente necessidade de se “completar”, frente os 

desafios do ato de viver coletivamente, o que o faz a partir das interações sociais, mediadas 

pelas palavras. A comunicação lhe abre possibilidades para a construção de sua vida social. 

Podemos afirmar isso em consonância com Vygotsky (1996, p. 39) quando o autor assinala 

que o uso de signos conduz os seres humanos a uma estrutura específica do comportamento 

que se destaca no desenvolvimento biológico e cria novas formas de processos psicológicos 

enraizados na cultura. 

As bases do pensamento Vygotskyano sustentam os saberes de quem busca 

interpretar as inter-relações na tríade pensamento, linguagem e contexto social, como palco 

para as significações e para a compreensão dos domínios que o homem, enquanto sujeito 

histórico-cultural, percorre para a conquista e uso da sua língua. Neste aspecto, Engels (1991, 

p. 223) traz para o debate uma valiosa distinção entre o homem de fala e o animal irracional: 

 

O animal apenas utiliza a Natureza, nela produzindo modificações somente 

por sua presença; o homem a submete, pondo-a a serviço de seus fins 

determinados, imprimindo-lhe as modificações que julga necessárias, isto é, 

domina a Natureza. E essa é a diferença essencial e decisiva entre o homem 

e os demais animais; sendo, por outro lado, o trabalho que determina essa 

diferença. 

 

A esse respeito Sánchez (1989, p.17) salienta que a comunicação expressa pelo ser 

humano “é essencialmente diferente e superior a toda outra forma de comunicação conhecida. 

Todos os seres humanos nascem com os mecanismos da linguagem específicos da espécie, e 
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todos os desenvolvem normalmente, independentes de qualquer fator racial, social ou 

cultural”. Podemos também afirmar que isso independe do canal (oral/auditivo ou visual-

motor) ou formato (sinalizado, escrito, sonoro). 

Ao acionar a capacidade cerebral com suas imensuráveis possibilidades cognitivas de 

ativar a comunicação e representação do mundo social, materializada na significação das 

coisas e dos objetos, o homem aprende e ensina o que vive. Nesse aspecto, Rego (1999, p 57) 

explica que: 

 

A estrutura fisiológica humana, aquilo que é inato, não é suficiente para 

produzir o indivíduo humano, na ausência do ambiente social. As 

características individuais (modo de agir, de pensar, de sentir, valores, 

conhecimentos, visão de mundo, etc.) dependem da interação do ser humano 

com o meio. 

 

Enquanto sujeito do processo de comunicação, o homem não teria condição de viver 

e disseminar a sua língua, projetando seus valores culturais e saberes, isolado do seu 

semelhante, pois é através do contato com o outro, principalmente com um par linguístico, 

utilizando-se dos mais variados signos sociais, que ele pode expressar seu pensamento. 

Reily (2004, p. 18)  indica que a modalidade linguística pode ser visual, sonora, 

corporal, gráfica ou até digital a depender de quem está significando o quê, para quem, por 

quais razões, e em quais circunstâncias. A partir dessa assertiva, entendemos que, no seu 

processo de comunicação, o homem pode fazer escolhas ou empregar as possibilidades 

comunicativas que a vida coloca a seu alcance.  

Desse modo, a construção do conhecimento, do significado das coisas e a escolha da 

modalidade linguística acontecerão em espaços sociais cuja multiplicidade de vozes se 

encarrega de dar sentido histórico-cultural ao desenvolvimento da vida de cada grupo. 

Oliveira (1997, p. 23) afirma que “a natureza humana é linguística e social. A relação 

homem/mundo é uma relação mediada por sistemas simbólicos”. Associamos essa indicação 

com a de Vygotsky (1996, p 28), quando o autor afirma que o processo biológico contribuiu 

para a aparição do Homo Sapiens e o processo de desenvolvimento histórico converteu o 

homem primitivo em um ser cultural. Esse ponto de vista  permite afirmar que o homem 

biológico se uniu ao homem social, dando origem ao sujeito histórico-cultural, tão cultuado 

na atualidade. 

A língua permite o nascimento e a apresentação ao mundo do homem de 

comunicação que age e reage frente à sociedade na medida em que usa e amplia o seu léxico 
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noticiando e aprimorando seu fôlego argumentativo. Neste caminho Petter (2004 p. 11-23) 

informa que 

 

[...] a linguagem humana, em relação – por exemplo – à linguagem animal, se 

diferencia por ser essencialmente dialógica, ou seja, diferente das abelhas que, 

ao informar umas às outras o lugar onde estão as flores, recebem como 

resposta um comportamento, os humanos, quando se comunicam, podem 

receber como resposta outra informação veiculada por meio da língua. Além 

disso, no caso das abelhas, a comunicação se restringe ao alimento; já para os 

humanos, as línguas oferecem possibilidades de se falar dos mais variados 

assuntos. Essas duas características das línguas humanas – serem dialógicas e 

oferecerem recursos para se tratar dos mais diversos assuntos – são também 

encontradas nas línguas de sinais. 

 

É, pois, possível afirmar que pensamento e linguagem se alimentam e caminham 

juntos dentro do sujeito sócio histórico constituído de saberes e dos domínios que têm sobre a 

língua. 

Sobre a importância da mediação no dinamismo da aprendizagem humana, Oliveira 

(1997, p. 33) afirma: 

 

[...] o processo de mediação, por meio de instrumentos e signos, é 

fundamental para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, 

distinguindo o homem dos outros animais. A mediação é um processo 

essencial para tornar possíveis atividades psicológicas voluntárias, 

intencionais, controladas pelo próprio indivíduo. 

 

Desse pensamento, deduz-se então, que a linguagem, enquanto manifestação da língua 

permite ao homem construir e disseminar seu conhecimento, a partir, também, de mediações 

não intencionais que desenvolvem frente aos semelhantes, por exemplo, ao dar sentido as 

coisas, aos objetos, no momento em que os utilizam na vida prática. Afinal, de acordo com 

Vygotsky (1998, p. 63) “a função primordial da linguagem é comunicar, relacionar 

socialmente, influenciar os circundantes tanto do lado dos adultos quanto do lado da criança”. 

A corrente sociointeracionista oferece bases para refletirmos sobre o significado e 

influência das línguas na vida em sociedade, bem como da função da mediação, da interação, 

do pensamento e da linguagem no agir humano, ou seja, frente a atividade linguística 

diversificada que emerge de espaços sócio históricos e culturais em que transitam diariamente 

todos os saberes humanos fincados nas palavras. 
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Desse ponto de vista, o signo linguístico se configura como um elemento norteador 

das multilinguagens. Por isso, na próxima seção, trataremos da teoria lexical, campo da 

linguística que trata de aspectos ligados à palavra. 

 

1.4 Noções Básicas da Teoria Lexical 

 

Para que haja comunicação, é preciso que existam, entre outros elementos, itens 

lexicais. De acordo com Oliveira; Isquerdo (2001, p.9) a palavra é a “primeira via de acesso a 

um texto”. O homem lança mão das palavras, promovendo transformação e criação de novos 

conceitos para significar sua realidade. Câmara Jr (1986, p.157) define o léxico da seguinte 

forma: 

 

Léxico: como sinônimo de vocabulário, o conjunto de vocábulos de que 

dispõe uma língua dada. Em sentido especializado, a parte do vocabulário 

correspondente às palavras, ou vocábulos providos de semantema, ou 

vocábulo que é lexema. Neste segundo sentido, o léxico se opõe à gramática, 

porque é a série dos semantemas da língua, vistos através da sua integração 

em palavras. As palavras se distribuem no léxico: 1) por Campos Semânticos 

(...); 2) por famílias léxicas (...). Num e noutro caso, têm-se sistemas em que 

as palavras se apresentam em correlação e oposição; mas, ao contrário dos 

sistemas gramaticais, que consistem em grupos fechados de elementos, são 

sistemas abertos com um número de elementos indefinido. 

 

Nessa condição, é natural ao homem de todos os tempos, modelar a língua utilizando 

o léxico disponível e criando novas palavras, para atender suas necessidades comunicativas. 

Segundo Alves (1990, p. 65), neologismo refere-se, 

 

[...] a uma nova forma, a uma nova acepção atribuída a uma unidade lexical 

ou a um estrangeirismo recebido de outra língua. Excetuados os empregos de 

caráter intencional no âmbito literário e publicitário, o neologismo está 

vinculado ao caráter social da linguagem.  Assim, o neologismo resulta de 

uma necessidade de nomeação ou de um evento, que determina a criação de 

uma nova unidade lexical. 

 

Alves (1996, p. 23- 26), indica que há diferentes tipos de neologismo, há 

neologismos, criados ou adaptados. A autora registra alguns processos que culminam na 

formação neológica, quais sejam,“ neologia fonológica, neologia sintática (derivação, 

composição, formação por siglas, composição sintagmática), neologia semântica, neologia por 

empréstimo, conversão, entre outros”. 
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A lexicografia se constitui o campo linguístico empregado para o estudo das formas 

de registrar os elementos lexicais de uma língua. Na próxima seção discorremos sucintamente 

sobre esse campo. 

 

1. 5 Noções Básicas Sobre Lexicografia 

 

Oliveira e Isquerdo (2001, p. 16) indicam que a lexicografia é a ciência dos 

dicionários. É possível ainda afirmar que a lexicografia se revela como um rico depositário e 

repositório de dados linguísticos com valioso recorte na cultura, história e identidade de um 

povo. A inscrição dos léxicos dentro de um dicionário reitera a ideia de que ali estão 

depositadas também, as experiências vividas pela sociedade, como um bem cultural não 

material, portanto, como um produto revelador dos saberes dos seus membros. Isso quer dizer 

que nenhuma palavra é vazia, todas elas vêm ao mundo prenhe das múltiplas e ricas histórias 

de seus falantes. 

Para Biderman (1998, p.81-118), o léxico é o “tesouro vocabular armazenado na 

memória de um indivíduo”. A autora afirma: 

 

[...] o universo conceptual de uma língua natural pode ser descrito como um 

sistema ordenado e estruturado de categorias léxico-gramaticais. As palavras 

geradas por tal sistema nada mais são do que rótulos, através dos quais o 

homem interage com seu meio. 

 

Temos o costume de guardar os conceitos e significados que criamos para entender o 

mundo, na memória e na “urna” lexicográfica denominada dicionário, elemento conceituado 

por Amorin (2004, p. 86) como suporte e/ou portador de léxicos: 

 

[...] o dicionário assume diferentes faces diante de perspectiva de estudo, ora 

é um conjunto de entradas mais partes complementares, ora é um livro 

ligado ao desenvolvimento da comunicação escrita, ora é o acervo léxico-

cultural de uma sociedade, ou ainda uma obra usada como complemento 

didático na resolução de exercícios. É necessário entendermos que, além de 

ser uma obra de consulta, seja do significado, seja da ortografia das palavras, 

oferece também outras possibilidades de uso, cabendo ao professor se 

sensibilizar e abrir espaço em sua prática pedagógica para um trabalho 

completo e eficaz com o dicionário, esgotando todos os possíveis usos. 

 

Assim, independente do uso que o dicionário venha a ter, é certo, que registrar a 

escrita, bem como o sentido das palavras é função que cabe ao campo da lexicografia. 



25 

 

 

 

Conhecer o léxico impresso de uma língua, talvez seja condição necessária para adentrar, com 

mais propriedade, ao mundo dos seus falantes. Assim, consideramos de fundamental 

importância registrar em LIBRAS alguns signos toponímicos da cidade de Vitória da 

Conquista. 

Para maior compreensão desse propósito, a seguir discorremos brevemente sobre o 

campo de estudo da denominação de topos, ou seja, da nomeação de localidades. 

 

1.6 Noções Básicas Sobre Toponímia 

 

A palavra toponímia traz na origem Grega o significado: “topos” „lugar‟ e “onoma” 

„nome‟. De acordo com Sousa (2007, p. 115) “toponímia é um dos ramos da onomástica que 

trata do estudo dos nomes próprios que designam lugares, ou seja, através do suporte teórico 

da toponímia podemos estudar a estrutura e a informação dos nomes designadores e 

identificadores de lugares”. Contrastando com a toponímia tem-se a antroponímia que 

estudará a etimologia dos nomes próprios de pessoas. 

Dick (2002, p.181) corrobora esse conceito ao afirmar que “ o estudo da toponímia 

representa mais do que a busca etimológica da origem dos nomes inscritos em um 

determinado código linguístico”. Nesse sentido, Aguilera (1999, p.125), acrescenta algo que 

consideramos de grande importância para a autenticação deste trabalho. Afirma o autor: 

 

O topônimo, (...), relaciona-se diretamente com os conceitos de homem e 

ambiente: é o homem quem denomina os acidentes geográficos que o 

rodeiam e certamente não o faz aleatoriamente, mas movido por alguma 

impressão sensorial e/ou sentimental que o comenta no momento da 

denominação. 

 

Com efeito, o processo de nomeação de lugares é revelador de particularidades das 

línguas e, consequentemente dos seus usuários. 

Podemos afirmar que nomear os lugares sempre foi comportamento natural e 

necessário aos povos de todos os tempos. Perez ( s.d ) elenca os topônimos nas categorias: 

 

Topônimos simples: Esse tipo de topônimo não precisa de complemento 

para sua compreensão: Belém, Cuba, Paris, Tóquio, entre outros; 

Topônimos complexos: São compostos por dois ou mais elementos: Boa 

Vista, Porto Velho, Patos de Minas, Serra Leoa, entre outros; 

Topônimos compostos: São formados a partir de dois elementos 

originalmente independentes, mas que depois foram aglutinados ou 

justapostos: Budapeste, Alcobaça, Villahermosa, etc. 
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Na pesquisa toponímica, como indica Claval (2001, p. 207), é relevante indicar, que 

“espaço e cultura são indissociáveis, porque não há sociedades que vivam sem espaço para 

lhes servir de suporte”. Por outro lado, Bonnemaison (1981, p.255) aponta, que "O ser 

humano se compreende pelo ambiente que habita, e habitar um lugar significa conhecê-lo, 

transformá-lo e humanizá-lo”. O trabalho aqui desenvolvido está sintonizado com essas 

indicações, na medida em que busca registrar a nomeação dada por cidadãos surdos, na sua 

própria língua, a LIBRAS, a espaços do seu município. 

Com base em Ferrarezi Junior (2008, p. 21 - 24) podemos afirmar que os estudos 

sustentados pela toponímia caminham em direção ao conhecimento semântico do patrimônio 

sociocultural de uma comunidade, dando visibilidade à relação existente entre o homem, o 

espaço geográfico e a língua. 

Para fundamentar esse posicionamento, no capítulo a seguir abordamos aspectos das 

línguas de sinais e ressaltamos algumas particularidades da vida sociohistórica e cultural da 

pessoa surda, bem como da LIBRAS. 
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CAPÍTULO II  

 

ESPECIFICIDADES DAS LÍNGUAS DE SINAIS 

 

A cada língua que conhecemos temos a oportunidade de ingressar num novo mundo, 

bem como de desvendar e aguçar encantamentos, pois cada signo de toda língua é peculiar, 

belo, cativante e provocador à sua maneira. Com isso é preciso entender que as línguas de 

sinais são línguas completas, dotadas de todos os mecanismos que caracterizam uma língua 

viva e em constante evolução. É com essa linha de pensamento que abordaremos, a seguir, 

alguns tópicos que nos serviram de suporte teórico, como (i) a pessoa surda e a língua de 

sinais, (ii) formação de sinais em LIBRAS e (iii) alguns aspectos culturais e identitários da 

pessoa surda. 

 

2.1 A Pessoa Surda e a Língua de Sinais 

 

A conceituação da surdez envolve muitos aspectos que transitam pelo campo 

biológico e social. Sobre a conceituação da surdez no Brasil, pela base nacional legal, o 

Decreto 5626/05, artigo 2º considera “pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, 

compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua 

cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras”. O decreto traz 

também uma classificação para situar a deficiência auditiva, ao considerar “deficiência 

auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibel (dB) ou mais, aferida por 

audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz.” Contudo, nossas 

discussões está focada na pessoa surda, nos termos do decreto supramencionado. 

Com base em Felipe (1997, p.37) podemos afirmar que através da língua de sinais o 

indivíduo surdo tem plenas condições de interagir no mundo. Nas palavras da autora: 

 

Por meio da língua de sinais é possível a expressão de conteúdos sutis, 

complexos ou abstratos, de modo que os seus usuários podem discutir 

qualquer área do conhecimento, da filosofia à política, utilizando-se dos seus 

recursos, como ocorre com qualquer outra língua, para consolidar a 

comunicação, isto é, para conferir conteúdo significante aos objetos do 

mundo e às pessoas que o cercam. 
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Com efeito, a língua de sinais, a partir da promulgação da Lei 10.436, de 2002, passa a 

ser considerada a segunda língua oficial do Brasil, idioma esse que é, por excelência, o 

veículo de comunicação do povo surdo brasileiro. 

De acordo com Reis (2006, p. 19): 

 

O povo surdo estaria dentro de “uma estratégia de poder, de identidade. O 

que constitui este povo? As associações, organizações locais, nacionais e 

mundiais de surdos, as lutas, a cultura, as políticas. É uma representação 

simbólica não como uma simples comunidade a quem podem impor regras, 

mas como uma estrutura forte que se defende, impõe suas próprias regras, 

seus próprios princípios. 

 

Desse modo o povo surdo brasileiro é aquele que vive em 
2
comunidades de cultura 

visual motora, que reside em território nacional, transita por espaços e assuntos diversos, 

utilizando a LIBRAS. 

O dia vinte e quatro de abril do ano de 2002, é sem dúvida um marco na vida dos 

cidadãos surdos brasileiros, foi nesta data que a Lei número 10.436 foi sancionada. Essa Lei 

oficializa a Língua Brasileira de Sinais como primeira língua do povo surdo do Brasil, 

passando, ainda, a LIBRAS, a ser considerada a segunda língua oficial do país. Desta forma o 

Brasil hoje possui duas línguas legalizadas: a Língua Portuguesa e a LIBRAS. 

No ano de 2005, exatamente no dia 22 de dezembro a lei supracitada foi 

regulamentada pelo Decreto 5.626. Nesse documento estão registradas as orientações que 

norteiam a sociedade a se movimentar para que o cidadão surdo possa transitar por seus 

espaços tendo a sua língua natural como meio de comunicação. As determinações legais que 

fundamentaram os gestos como signos da LIBRAS ao lhes dar o status devido, repercutiu na 

comunidade surda não só pela conquista linguística, mas sobretudo pelo reconhecimento 

social, cultural e identitário da sua gente. 

Entretanto, nessa sociedade plural e relativizada que temos, ainda urge se propor 

estudos, pesquisas e explicações públicas para que haja a adesão devida da LIBRAS enquanto 

prática de língua nacional, também de interesse para pessoas ouvintes. Um bom começo seria 

propô-la como disciplina obrigatória em todos os níveis de escolaridade. Assim, o signo 

                                                 
2
 “Uma comunidade é um sistema social geral, no qual um grupo de pessoas vivem juntas, compartilham metas 

comuns e partilham certas responsabilidades umas com as outras”, Padden e Humphires (2000, p. 5). Então 

entendermos que a comunidade surda de fato não é só de sujeitos surdos, há também sujeitos ouvintes – 

membros de família, intérpretes, professores, amigos e outros – que participam em compartilham os mesmos 

interesses em comuns em uma determinada localização. Strobel (2008, p.31). 



29 

 

 

 

natural estampado nas mãos das pessoas surdas sairia da invisibilidade, muitas vezes, 

impostas pelo outro “o ouvinte”. 

É a partir do signo linguístico que os sinais ganham visibilidade e sentido, 

espontaneamente, das mãos dos indivíduos surdos. Da compreensão desses elementos 

lexicais, podemos fazer leituras e interpretações do mundo. 

Em função de tantas provocações e questionamentos levantados, ao longo dos tempos, 

acerca do status natural da língua de sinais Karnopp (1994 p. 27) afirma: “Pensava-se que a 

língua de sinais seria uma mistura de pantomima e gesticulação concreta, incapaz de 

expressar conceitos abstratos", a LIBRAS é dotada do mesmo potencial de que o são todos os 

outros idiomas. 

Brito (1995, p. 1) corrobora essa afirmação, ao assinalar: 

 

A libras é dotada de uma gramática constituída a partir de elementos 

constitutivos das palavras ou itens lexicais e de um léxico (o conjunto das 

palavras da língua) que se estruturam a partir de mecanismos morfológicos, 

sintáticos e semânticos que apresentam especificidade mas seguem também 

princípios básicos gerais. Estes são usados na geração de estruturas 

linguísticas de forma produtiva, possibilitando a produção de um número 

infinito de construções a partir de um número finito de regras. 

 

A despeito disso, muitos pensamentos preconceituosos cercaram a língua usada pela 

pessoa surda. No ápice do descaso ela foi comparada às mimicas, 
3
pidgin, língua dos 

macacos, entre outras denominações. Houve aqueles interessados em entendê-la tendo por 

base a língua oral do país. Para os ativistas e simpatizantes desta ideia Brito (1997, p. 21) 

alertou: 

 

A libras não pode ser estudada tendo como base a Língua Portuguesa, 

porque ela tem gramática diferenciada, independente da língua oral. A 

ordem dos sinais na construção de um enunciado obedece a regras próprias 

que refletem a forma de o surdo processar suas ideias, com base em sua 

percepção visual espacial da realidade.  
 

                                                 
3
Pidgin English, ou "inglês pidgin", era o nome dado ao pidgin feito da mistura entre o chinês, o inglês e o 

português utilizado para o comércio em Cantão durante os séculos XVIII e XIX uma definição. Para ELIA 

(1998), este termo refere-se a um conjunto de simplificações e adaptações gramaticais, ocorrendo em uma região 

de colonização, tendo por base a língua do colonizador, normalmente um idioma europeu. Caracteriza-se, 

portanto, como sendo um falar de emergência que se pratica quando, em um determinado território, se introduz a 

língua de um colonizador. 
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Assim, não se pode buscar entender a criação e significação de um sinal em LIBRAS, 

tendo por base uma língua oral, uma vez, que estas línguas têm gramáticas e estruturações 

diferenciadas. Para estas questões Grannier, (2002, p.51) explica: 

 

Uma língua de sinais (como a Libras) e uma língua verbal (como o 

Português) além de apresentarem profundas diferenças tipológicas e 

genéticas como as encontradas entre, por exemplo, o árabe e o Português ou 

o chinês ou o português, apresentam também uma diferença tipológica 

devida ao veículo (ou canal) utilizado. Essa diferença acrescenta, no mínimo, 

uma dificuldade que corresponde a aprender mais uma língua profundamente 

diferente.  

 

Nesse sentido, Quadros (2004, p. 34) indica que: 

 

[...] na medida em que pesquisas começaram a se desenvolver, surgiram 

fortes evidencias de que as línguas de sinais não são um apanhado de gestos 

sem organização, mas consistem em uma configuração sistêmica de uma 

nova modalidade de língua”; ou seja, a Libras acontece por ela mesma não é 

um pidgin. 

 

Assim sendo, o estatuto natural da língua de sinais é inquestionável. Quadros (2004, p. 

43) corrobora essa verdade ao afirmar que a LIBRAS: 

 

[...] apresenta os requisitos científicos necessários para ser considerada 

instrumento linguístico em todos os níveis de análise, como o sintático (da 

estrutura), o semântico (do significado), o morfológico (da formação de 

palavras – olhar isolado do sinal), o fonológico (das unidades que constituem 

uma língua) e o nível pragmático (conversacional). 

 

A autora (1997, p. 47) caracteriza as línguas de sinais como línguas naturais, 

provenientes da necessidade de comunicação do homem surdo: 

 

Tais línguas são naturais internamente e externamente, pois refletem a 

capacidade psicológica humana para a linguagem e porque surgiram da 

mesma forma que as línguas orais – da necessidade específica e natural dos 

seres humanos de usarem um sistema linguístico para expressarem ideias, 

sentimentos e ações. As línguas de sinais são sistemas linguísticos que 

passaram de geração em geração de pessoas surdas. São línguas que não se 

derivaram das línguas orais, mas fluíram de uma necessidade natural de 

comunicação entre as pessoas que não utilizam o canal auditivo-oral, mas o 

canal espaço-visual como modalidade linguística.  
 

No que tange às línguas humanas e no embate do que seja uma língua natural, o MEC, 

SEESP (2004, p. 8) pontua: 
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As línguas naturais apresentam propriedades específicas da espécie humana: 

são recursivas (a partir de um número reduzido de regras, produz-se um 

número infinito de frases possíveis), são criativas (ou seja, independentes de 

estímulo), dispõem de uma multiplicidade de funções (função 

argumentativa, função poética, função conotativa, função informativa, 

função persuasiva, função emotiva, etc.) e apresentam dupla articulação (as 

unidades são decomponíveis e apresentam forma e significado). 

 

Como nas outras línguas naturais, a ampliação lexical acompanha o desenvolvimento 

da sociedade em todos os seus aspectos. É possível acreditar, que o nascimento e formação de 

um sinal em LIBRAS tem o seu primeiro impulso na necessidade de comunicação, 

compreensão e significação do mundo, emanada do desejo da pessoa surda em interagir com 

seus semelhantes. 

No caso da LIBRAS, Quadros e Karnopp (2004, p. 79) alertam sobre as condições 

necessárias para a efetivação da formação/criação dos sinais: 

 

As restrições na formação de sinais, derivadas do sistema de percepção 

visual e da capacidade de produção manual, restringem a complexidade dos 

sinais para que eles sejam mais facilmente produzidos e percebidos. O 

resultado disso é uma maior previsibilidade na formação de sinais e um 

sistema com complexidade controlada. 
 

Essa chamada de atenção é procedente e importante, pois por trás de cada sinal há uma 

ativação cognitiva, um pensamento materializado, um significado imbricado e um contexto 

social. Portanto, um sinal na LIBRAS, enquanto língua natural, não nasce ou é criado de 

qualquer jeito, de forma emergencial, aligeirada, enviesada, há antes um instante de interação 

entre os sujeitos surdos e o objeto, momento este, seguido da compreensão e interpretação 

linguístico-social do que se quer sinalizar. Neste quesito, Ferreira Brito (1993, p. 48) assinala: 

 

As línguas de sinais são línguas naturais porque como as línguas orais 

sugiram espontaneamente da interação entre pessoas e porque devido à sua 

estrutura permitem a expressão de qualquer conceito - descritivo, emotivo, 

racional, literal, metafórico, concreto, abstrato - enfim, permitem a expressão 

de qualquer significado decorrente da necessidade comunicativa e expressiva 

do ser humano. 

 

Um novo sinal deve servir a expressão do pensamento tendo por caminho a 

comunicação dos fatos e a garantia do uso tranquilo e adequado no diálogo, vindo sempre 

carregado de informação e significação, devendo, qualquer sinal,  está composto dos 
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parâmetros que os validam enquanto léxico oriundo da língua natural dos indivíduos surdos. 

Sobre esta temática Brito (1993, p. 34) informa que: 

 

As Línguas naturais têm a importante função de suporte do pensamento, 

função esta frequentemente ignorada por especialistas envolvidos na 

educação do surdo que consideram a Língua apenas como meio de 

comunicação. (...) As Línguas de Sinais, por serem naturais e de fácil acesso 

para os surdos, são extremamente importantes para o preenchimento da 

função cognitiva e suporte do pensamento.  

 

Dando respaldo a expressão do pensamento, o sinal da LIBRAS acontece dentro de 

um espaço determinado, em que o campo visual possa alcançar. A compreensão e 

interpretação do sinal é que dará significado ao que vai ser expresso. Vejamos:  

 

Figura 1 - Espaço de realização dos sinais e as quatro áreas principais de articulação. 

Fonte: Quadros; Karnopp (2004, p. 57) 

 

Nascer dentro de uma comunidade de expressão linguística natural é ter a 

oportunidade de aprender e usar uma língua sem imposição. A condição de língua natural 

comporta sujeitos biopsicossociais, que carregam nas mãos, léxicos suficientes para contar o 

mundo às suas gerações, visto esta língua ser aprendida, manifestada e disseminada 

espontaneamente. A LIBRAS tem o seu status reforçado através do domínio que os sujeitos 

surdos têm ao usar os seus sinais (signo linguístico) complexos e expressivos, para 

demonstrar as construções históricas e culturais da sua gente. Conforme expresso em Brasil 

(1998 p.19): 

 

O domínio da linguagem como atividade cognitiva e o domínio da língua 

como sistema simbólico utilizado por uma comunidade linguística, são 

condições de possibilidades de plena participação social; pela linguagem as 

pessoas se comunicam, tem acesso à informação, expressam e defendem 

pontos de vista, partilham ou constroem visões de mundo, produzem cultura. 
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Na LIBRAS, os léxicos carregam na constituição do seu signo linguístico, 

informações captadas naturalmente pelo canal visual/motor em interação com a vida diária, 

refletindo e proporcionando uma relação harmoniosa entre o homem surdo, sua língua e 

ambiente social. Como diz Perlin (1998, p. 54), “este encontro representa o encontro com o 

mundo”. 

A LIBRAS se tornou a primeira manifestação de comunicação para a comunidade 

surda na medida em que foi gestada e apresentada espontaneamente à vida social pelas mãos 

de cada usuário. Não havia outro caminho para o idioma se tornar veículo de interação social 

do povo surdo que não fosse essencialmente pela consciente construção dos seus signos. 

Albano (1990, p. 108) revela que “os indivíduos não recebem a língua pronta para ser 

usada; eles penetram na corrente de comunicação verbal; ou melhor, somente quando 

mergulham nesta corrente é que sua consciência começa a operar”. A língua do sujeito surdo 

foi inventada pela sua necessidade de interagir com tudo que nasce do seu pensamento e se 

transforma em linguagem, em sentido e significação. Não é uma língua imposta, ensinada ou 

aprendida no espaço formal. É, sobretudo, uma língua de sinal adquirida no momento em que 

a visão associada ao aspecto motor encontra nas mãos o canal de fala e, no ambiente o meio 

propício à expressão do pensamento, dos saberes construída. 

 

2.2 Alguns Dados Culturais e Identitários do Povo Surdo 

 

Desde os tempos primitivos, que numa perspectiva dialógica, o homem procura se 

relacionar com a natureza em busca de fincar-se em lugar de referência linguística social. 

Neste cenário, a língua é a grande mediadora das negociações homem-homem, posto ser esta 

engrenagem um instrumento de pertencimento e legitimidade a favor das construções 

culturais e identitária. 

As sociedades são consideradas lugares de vivências coletivas, e de entre e 

intercruzamento de aspectos culturais. Entre os grupos humanos se encontram segmentos 

sociais multifacetados compostos por pessoas surdas.       

No que diz respeito às características e valores emanados do grupo de pessoas que 

fazem parte da cultura e comunidade surda, Wilcox e Wilcox (2005 p, 106, apud Shenk e 
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Cokely, 1980), apresentam os aspectos “audiológico, social, político e linguístico” como 

grandes marcadores do reconhecimento desta 
4
cultura.  

Ressalta-se, que quando referimos às pessoas surdas, estamos falando segundo Thoma 

(2009, p. 54) naqueles “que são usuários da língua de sinais e que construíram uma identidade 

surda em comunidades de surdos”. Nesta linha de pensamento e particularmente na cadeia da 

convivência, Salles (2004, p. 40) aponta que: 

 

Pelo fato de Surdos e ouvintes encontrarem-se imersos, normalmente, no 

mesmo espaço físico e partilharem de uma cultura ditada pela maioria ouvinte, 

como é o caso do Brasil, Surdos e ouvintes, compartilham uma série de 

hábitos e costumes, ou seja, aspectos próprios da cultura surda, mesclados 

com aspectos próprios da cultura ouvinte, decorrendo daí, a necessidade de 

entendermos o conceito de cultura surda, dentro de um contexto multicultural.

  

        

Este fragmento de texto remete a ideia e possibilidade, de nesses momentos, o sujeito 

surdo estar imerso em uma 
5
cultura híbrida. 

Ainda em direção a problematização e também ao alcance da compreensão que 

contemple, na sua dimensão social, a cultura surda, Bastos (2013, p.17) ressalta que, 

 

[...] entendo que o olhar para uma cultura surda singularizada a reduz a uma 

condição padronizada, original, independente e autogerada, o que exige um 

olhar problematizador, sobretudo diante do dinamismo dos contatos e 

entrelaçamentos culturais da atualidade. 
 

Encontramos consonância com a estudiosa, quando  afirma, 

 

[...] é importante esclarecer, (...) que a minha pretensão não é negar, ou 

afirmar a existência da chamada cultura surda, até porque os sujeitos surdos 

afirmam possuírem-na. Isso, por si só, já se constitui um bom argumento 

para não contestá-la, uma vez que são eles quem experienciam a surdez e as 

suas especificidades. 

 

                                                 
4
  [...] uma cultura é um conjunto de comportamentos apreendidos de um grupo de pessoas que possuem sua 

própria língua, valores, regras de comportamento e tradições; Strobel ( 2008, p. 30 - 31). “[...] As identidades 

surdas são construídas dentro das representações possíveis da cultura surda, elas moldam-se de acordo com 

maior ou menor receptividade cultural assumida pelo sujeito. E dentro dessa receptividade cultural, também 

surge aquela luta política ou consciência oposicional pela qual o individuo representa a si mesmo, se defende da 

homogeneização, dos aspectos que o tornam corpo menos habitável, da sensação de invalidez, de inclusão entre 

os deficientes, de menos valia social”, Perlin ( 2004, p. 77-78). 
5
 É um processo que ocorre com a mistura de diferentes culturas, que não se definem mais com rótulos de culto, 

popular e massivo convivendo em um mesmo cenário social. Quando se pensa em cultura híbrida, percebemos 

que há uma desconstrução das ordens habituais, fazendo um cruzamento do culto com o 

popular(dicionarioinformal.com.br). 
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A autora concede a ideia de haver atualmente, a existência de comunidades surdas 

multiformes alicerçadas no acolhimento da diversidade linguística com suas variações sociais 

e no reconhecimento de outros sujeitos surdos com suas singularidades, subjetividades e 

individualidades temporais e espaciais, cindidos, portanto, de uma identidade construída no 

intercruzamento de relações com sujeitos surdos que também tem refletida outras culturas. 

Neste aspecto, Quadros (2003, p. 26) contribui dizendo, 

 

[...] essa cultura é multifacetada, mas apresenta características que são 

especificas, ela é visual, ela traduz-se de forma visual. As formas de organizar 

o pensamento e a linguagem transcendem as formas ouvintes. Elas são de 

outra ordem, uma ordem com base visual e por isso tem características que 

podem ser ininteligíveis aos ouvintes. Ela se manifesta mediante a 

coletividade que se constitui a partir dos próprios surdos. 

 

No universo do indivíduo surdo encontramos uma sociedade, como qualquer outra, 

composta de diversos grupos identitários, geralmente unidas por um laço comum que é o uso 

da língua de sinais. 

A partir de Perlin (1998, p.73) podemos identificar alguns referenciais na construção 

de identidade experimentada ou vivida integralmente por sujeitos surdos e consequentemente 

seus desfechos sociais. Alguns deles são: 

 

Identidade Flutuante: na qual o surdo se espelha na representação 

hegemonia do ouvinte, vivendo e se manifestando de acordo com o mundo 

ouvinte; 

Identidade Inconformada: na qual o surdo não consegue captar a 

representação da identidade ouvinte, hegemônica, e se sente numa identidade 

subalterna; 

Identidade de Transição: na qual o contato dos surdos com a comunidade 

surda é tardia, o que faz passar da comunicação visual-oral (na maioria das 

vezes truncada) para a comunicação visual sinalizada – o surdo passa por um 

conflito cultural; 

Identidade Híbrida: reconhecida nos surdos que nasceram ouvintes e se 

ensurdeceram e terão presentes as duas línguas numa dependência dos sinais 

e do pensamento na língua oral; 

Identidade Surda: na qual ser surdo é estar no mundo visual e desenvolver 

sua experiência na Língua de Sinais. Os surdos que assumem a identidade 

surda são representados por discursos que os veem capazes como sujeitos 

culturais, uma formação de identidade que só ocorre entre espaços culturais 

surdos; 

 

Apoiando a ideia de existência das multi-identidades, Hall ( 2006, p.7) corrobora, “as 

velhas identidades que, por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, 
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fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até então visto como 

um sujeito unificado”.   

Dessa reflexão, apontamos que afirmar uma única fotografia sociocultural para 

referenciar a identidade surda hoje, é muito difícil, incerto e arriscado. Vezes que a língua 

também se constitui elemento preponderante para provocação de encontros e desencontros 

entre o indivíduo e sua identidade. Nesse ponto, tendemos a descansar nossa ponderação na 

escrita do professor Rajagopalan (1998, p. 41) ao discursivisar, 

 

[...] o indivíduo não tem uma identidade fixa anterior e fora da língua. Além 

disso, a construção da identidade de um indivíduo na língua e através dela 

depende do fato de a própria língua em si ser uma atividade em evolução e 

vice-versa. Em outras palavras, as identidades da língua e do indivíduo têm 

implicações mútuas. Isso por sua vez significa que as identidades em questão 

estão sempre num estado de fluxo. 

 

Acompanhamos ainda a versão que caracteriza e situa os sujeitos surdos na sociedade 

a partir da escrita da palavra Surdo com “S” maiúsculo e surdo com “s” minúsculo, como 

explica Strobel (2008, p.34): 

 

Isso tem influência norte-americana, pois nos Estados Unidos se grafa com 

inicial maiúscula as terminologias de nacionalidades, povos e línguas, ou seja, 

se escreve, por exemplo, “Black” (Negro) e “Deaf” (Surdo). Sendo que este 

último termo representa os surdos/as usuários da ASL - sigla de American 

Sing Language (Língua de Sinais Americana) - e uma cultura diferente. 

Assim, recentemente, no Brasil alguns pesquisadores e autores tem utilizado o 

termo Surdo/a, com a letra S maiúscula, para se referir aos que assumem a 

identidade surda e são usuários da Libras - Língua Brasileira de Sinais. 

 

Daí, podemos ousar em dizer que há possibilidade de haver diferença sociocultural 

entre o surdo, com "s" minúsculo (aquele que não participa da comunidade surda, não usa a 

Libras, opta pela realização do implante coclear, nega a cultura surda) e o Surdo, com "S" 

maiúsculo (aquele que usa a Libras participa ativamente da comunidade surda, cativa e 

produz cultura no seio dessa comunidade, luta por seus direitos e não aceita ser tratado como  

deficiente auditivo).   

Para esse entendimento, Bastos (2013, p. 77) afirma que alguns estudiosos da 

LIBRAS como “ Moura (2000) também utiliza o termo Surdo (grafado com S maiúsculo) 

para identificar as pessoas surdas a partir da língua, cultura e da diferença. Com “s” 

minúsculo refere-se aos surdos pela perda auditiva”.  
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Diante às possíveis faces apontadas  para a conceituação da  identidade  surda, que 

não deve ser única e engessada, identificamos, ainda, na temática da cultura surda um ponto 

de contato, entrelaçamento e alocação ente os universos culturais das pessoas surdas e 

ouvinte, ou seja, a existência e atuação do profissional tradutor/intérprete da LIBRAS/Língua 

Portuguesa. 

Dada à necessidade de a pessoa surda interagir com os segmentos sociais compostos 

majoritariamente por pessoas ouvintes, surge o profissional tradutor/intérprete da 

LIBRAS/Língua portuguesa. Com isso, a história de vida da pessoa surda (usuária da língua 

de sinais) se vê, regra geral, associada à intervenção desse terceiro sujeito de cultura ouvinte. 

Há pontos positivos e negativos nessa intermediação, que está sempre em busca de um lugar 

de assento, visto ainda haver “dependência” do sujeito surdo frente a esse profissional. 

Entre os pontos positivos destacamos aqui a natural influência, mas não 

determinação desse intercâmbio no processo de criação de sinais em LIBRAS. Pudemos 

identificar um pouco dessa discreta influência em alguns dos sinais toponímicos entre os que 

aqui compilamos. 

A seguir apresentamos alguns tópicos básicos sobre a formação de sinais em 

LIBRAS. 

 

2.3 Formação de Sinais em Libras 

 

A prática de criar signos linguísticos para nomear os seres existentes no mundo é um 

fato de todas as línguas naturais, entre elas a LIBRAS. Nomear o mundo e às pessoas com 

quem convivem, é processo comum e recorrente na vida diária do homem surdo também. 

Os parâmetros são os elementos essenciais para a constituição de um sinal. 

Apresentamos a seguir a conceituação de parâmetros levantada por Ferreira Brito (1993, 

p.50): 

 

1. configuração das mãos: são formas das mãos, que podem ser da 

datilologia (alfabeto manual) ou outras formas feitas pela mão predominante 

(mão direita para os destros), ou pelas duas mãos do emissor ou sinalizador. 

Os sinais APRENDER, LARANJA e ADORAR têm a mesma configuração 

de mão;  

2. ponto de articulação: é o lugar onde incide a mão predominante 

configurada, podendo esta 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). Os sinais TRABALHAR, BRINCAR, CONSERTAR são feitos 
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no espaço neutro e os sinais ESQUECER, APRENDER e PENSAR são 

feitos na testa;   

3. movimento: os sinais podem ter um movimento ou não. Os sinais citados 

acima têm movimento, com exceção de PENSAR que, como os sinais 

AJOELHAR, EM-PÉ, não tem movimento;  

4. orientação: os sinais podem ter uma direção e a inversão desta pode 

significar ideia de oposição, contrário ou concordância número-pessoal, 

como os sinais QUERER E QUERER-NÃO; IR e VIR; 

5. Expressão facial e/ou corporal: muitos sinais, além dos quatro parâmetros 

mencionados acima, em sua configuração têm como traço diferenciador 

também a expressão facial e/ou corporal, como os sinais ALEGRE e 

TRISTE. Há sinais feitos somente com a bochecha como LADRÃO, ATO-

SEXUAL. 
 

Entre esses parâmetros, Quadros; Karnopp (2004, p.30) apontam que a forma que as 

mãos tomam é um aspecto a ser considerado com especial relevância por ser definidor do 

signo linguístico em língua de sinais: 

 

Os articuladores primários das línguas de sinais são as mãos. As mãos 

movimentam-se no espaço em frente ao corpo e articulam sinais em 

determinados locais. Um sinal pode ser articulado com uma ou duas mãos. 

Mão direita versus mão esquerda não é uma distinção importante, pois o 

mesmo sinal pode ser articulado tanto com a mão direita quanto com a mão 

esquerda. Tal mudança, portanto, não altera o significado. Sinais articulados 

com uma mão são produzidos pela mão dominante ou preferida (tipicamente a 

direita para destros e a esquerda para canhotos). Sinais articulados com as 

duas mãos também ocorrem e existem restrições em relação ao tipo de 

interação entre as mãos. 

 

Para que haja entendimento num diálogo entre interlocutores, utilizando a LIBRAS, é 

necessário que emissor e receptor tenham conhecimento das possíveis formas de 

configurações das mãos nessa língua. Kojima; Sagala (2008, p. 05) destacam que a 

"configuração das mãos são as formas das mãos, importante para comunicação dos surdos.”.  

Na língua do sujeito surdo, um sinal geralmente se apresenta na vertente 

tridimensional, momento em que o corpo, a visão e o espaço estão em constante sintonia. Vê-

se, ainda, que nesta língua, uma ou duas configurações de mãos acompanhadas de movimento  

dão conta de expressar uma frase completa , como é o caso do enunciado para o evento que 

culminou no “1º encontro do dia dos Surdos” da cidade de Vitória da Conquista. 

Representação em LIBRAS:  

 



39 

 

 

 

 

Figura 2 - Primeiro encontro do dia dos surdos de VC 

Fonte: http://www.pmvc.ba.gov.br 

No exemplo citado, duas configurações diferentes deram conta de expressar uma 

sentença, inclusive utilizado caracteres alfanuméricos. Para a comunicação na língua 

portuguesa, no entanto, seriam necessários seis (6) itens lexicais. Daí advém às singularidades 

das línguas, cada uma com sua beleza e expressividade, sempre atenta às combinações dos 

itens lexicais para revelarem a potencialidade argumentativa dos seus usuários. 

A fala de Pilla (2012, p.24) talvez justifique o apresentado, uma vez, que “a 

recursividade desse processo, por seu turno, prova que as línguas têm potencialidades infinitas 

para criar novas palavras a partir de seus próprios recursos, de onde se conclui que todas as 

línguas, e não apenas algumas, podem expandir seu léxico ad infinitum”.  

A possibilidade de combinar as configurações de mãos, na LIBRAS, para compor as 

sentenças que dão conta da visibilidade dos itens lexicais e dos enlaces comunicativos 

também acompanha esta premissa.  

Reproduzimos a seguir o quadro de configurações de mãos apresentado pelo INES e 

aprovado pela Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação: 
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Figura 3 - Configuração de mãos em LIBRAS 

Fonte: http://charles-libras.blogspot.com.br/ 

Esse quadro traz diferentes configurações de mãos, demonstradoras de que a 

LIBRAS é um idioma que se vê e, linguisticamente, revela o mundo das pessoas surdas. 

Há sinais icônicos e arbitrários. Sobre iconicidade e arbitrariedade dos sinais, 

Strobel; Fernandes (1998 p. 7) apontam que: 

 

2.1 SINAIS ICÔNICOS - Uma foto é icônica porque reproduz a imagem do 

referente, isto é, a pessoa ou coisa fotografada. Assim também são alguns 

sinais da LIBRAS, gestos que fazem alusão à imagem do seu significado. 

[...] Isso não significa que os sinais icônicos são iguais em todas as línguas. 

Cada sociedade capta facetas diferentes do mesmo referente, representadas 

através de seus próprios sinais, convencionalmente [...]. 

SINAIS ARBITRÁRIOS - São aqueles que não mantêm nenhuma 

semelhança com o dado da realidade que representam. Uma das 

propriedades básicas de uma língua é a arbitrariedade existente entre 

significante e referente. Durante muito tempo afirmou-se que as línguas de 

sinais não eram línguas por serem icônicas, não representando, portanto, 

conceitos abstratos. Isto não é verdade, pois em língua de sinais tais 

conceitos também podem ser representados, em toda sua complexidade. A 

arbitrariedade e a iconicidade são condições naturais que demarcam a 

formação do signo linguístico expresso nas línguas de sinais, enquanto 

sistema complexo e significativo. 



41 

 

 

 

A ampliação do vocabulário da LIBRAS se dá independente da formação arbitrária 

ou icônica dos sinais. Arbitrariedade e iconicidade são atributos naturais das línguas de sinais, 

enquanto sistema complexo e significativo. 

Feitos esses esclarecimentos, a seguir apresentamos os caminhos metodológicos que 

foram trilhados para a apresentação do sinalário/vocabulário a que propomos. 
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CAPÍTULO III  

 

APORTES METODOLÓGICOS 

 

O trabalho aqui proposto está amparado por caminhos e instrumentos acadêmicos 

capazes de auxiliar na busca da cientificidade das respostas e da tessitura das reflexões 

necessárias à produção de uma análise que culmine com o encontro de um conhecimento 

capaz de auxiliar na mudança de atitude e, consequentemente, na promoção de mais 

conquistas para as pessoas surdas, tendo em vista que a busca pelo conhecimento do sinal da 

LIBRAS criado por pessoas surdas da cidade de Vitória da Conquista para nomear os 

logradouros, requer uma metodologia que possibilite a descrição e a interpretação desses 

sinais, a partir de dados linguísticos sócio históricos e culturais. A seguir descrevemos esses 

caminhos e instrumentos. 

 

3.1 Justificativa 

 

Este trabalho se justifica na medida em que seus frutos visam a ampliar as 

possibilidades de independência e autonomia, no ir e vir dos cidadãos surdos que necessitam 

transitar e situar-se com mais segurança no espaço urbano e consequentemente favorecerá o 

processo de interação social desses indivíduos. Por outro lado, pode também promover o 

enriquecimento do acervo didático para o ensino-aprendizado da LIBRAS, no tocante à 

geografia local. 

Para a questão que levantamos no projeto inicial dessa pesquisa, momento em que 

indagamos, sobre as particularidades dos sinais toponímicos da LIBRAS que foram criados e 

significados por pessoas surdas  habitantes da cidade de Vitória da Conquista,  para compor 

seu vocabulário social,  ao nomear e localizar os logradouros da cidade, acreditamos que 

partindo da metodologia que adotamos, encontramos respostas que permitem engrossar ainda 

mais o rol dos temas que cercam  os fenômenos linguísticos de todas as línguas, inclusive  das 

língua de sinais e possíveis de virem acompanhados da possibilidade de nascerem novos 

questionamentos devido ao tempo e espaço em que ativamente acontecem. 
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3.2 Método Adotado 

 

De acordo com os objetivos propostos, a pesquisa se caracteriza como qualitativa, na 

medida em que esse método possibilita realizar tratamento dos dados, de acordo com sua 

natureza e dinâmica de surgimento, permitindo-nos analisá-los, descrevê-los e interpretá-los. 

Flick (2012. p. 16) corrobora esse princípio, ao afirmar que a pesquisa qualitativa parte do 

princípio de ser: 

 

[...] uma atividade situada que posiciona o observador no mundo. Ela 

consiste em um conjunto de práticas interpretativas e materiais que tornam o 

mundo visível. Essas práticas transformam o mundo, fazendo uma série de 

representações, incluindo notas de campo, entrevistas, conversas, 

fotografias, gravações e anotações pessoais. Nesse nível, a pesquisa 

qualitativa envolve uma postura interpretativa e naturalística diante do 

mundo. Isso significa que os pesquisadores desse campo estudam as coisas 

em seus contextos naturais, tentando entender ou interpretar os fenômenos 

em termos dos sentidos que as pessoas lhes atribuem. 
 

Com efeito, nosso trabalho é permeado por um caráter flexível e dinâmico, no 

sentido de pedir assento e dar saltos significativos ao encontro de outras ciências 

(antropologia, sociolinguística, geografia), portanto, não ficando preso somente à ciência da 

linguagem. 

Neste aspecto, foi muito proveitoso tecer diálogos com a antropologia, 

principalmente, visto significar o sujeito surdo na perspectiva socioantropológica (ser social 

com língua arraigada a uma identidade e cultura própria de quem não ouve o som) 

descartando a ideia de surdez como desencadeadora de deficiência ou produtora de indivíduos 

deficientes. 

Por outro lado, na pesquisa qualitativa a familiaridade do pesquisador com os fatos 

emergentes e reais criam possibilidades e apontam novos caminhos metodológicos que, se 

considerados processos, nunca se fecham, nunca se calam, Como afirma Flick (2012, p.22): 

“A pesquisa qualitativa considera a comunicação do pesquisador com o campo e seus 

membros como parte explícita da produção de conhecimentos.”. 

Com isso, as subjetividades do pesquisador e dos componentes do grupo focal são 

parte da pesquisa que não se baseia unicamente em um conceito teórico e metodológico 

fechado. Assim, as questões estanques são anuladas na pesquisa qualitativa, dando origem a 

um novo jeito de pesquisar, em que a flexibilidade e a ideia de processo contínuo são 

orientadoras das diversas etapas.  
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A relevância que demos à pesquisa qualitativa nesta dissertação deveu ao fato dela 

permitir a dissolução de verdades cristalizadas, a derrubada de paradigmas conservadores 

existentes em pesquisas insensíveis às causas sociais e, que ainda emergem nesse mundo 

desencontrado em relação à desatenção aos tantos estilos de vida apresentadas pela 

pluralidade da nossa gente. 

 

3.3 Objetivos 

 

O trabalho foi norteado pelos objetivos a seguir descritos: 

 

3.3.1 Objetivo geral 

 

Temos como objetivo geral reunir e realizar a descrição linguística, histórico-cultural 

e social de 20 (vinte) sinais toponímicos frequentemente utilizados por pessoas surdas no 

município de Vitória da Conquista com a finalidade de dar visibilidade e valorizar esses itens 

lexicais. 

 

3.3.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar levantamento de sinais em LIBRAS, enquanto processo e necessidade das 

pessoas surdas da cidade de Vitória da Conquista, para convencionar a designação de 

logradouros da cidade. 

 Analisar os parâmetros presentes nesses sinais, para validação linguística. 

 Apresentar breve comentário sobre a criação e desenvolvimento da significação dos 

sinais toponímicos que dão nomes a logradouros da cidade. 

 

3.4 Instrumentos da Pesquisa 

 

Para a produção desse trabalho realizamos a seleção de instrumentos adequados ao 

desenvolvimento de uma investigação científica tendo por base  os procedimentos 

orientadores da pesquisa  qualitativa,  os quais levaram à aquisição das informações que se 

apurou  frente aos componentes surdos que fizeram parte do grupo focal. Em função disso, 

como instrumento de pesquisa, lançamos mão da observação direta e interativa, na qual 
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tivemos a oportunidade de acompanhar os fatos acontecidos em tempo real, sobressaindo à 

percepção de importantes atitudes e comportamentos emitidos pelos sujeitos pesquisados 

acerca dos sinais toponímicos, corpus para o estudo.   

A partir de diálogos em LIBRAS/LP, mediados por um profissional 

tradutor/intérprete, obtivemos informações que foram anotadas em língua portuguesa escrita. 

Esses dados versaram sobre a seleção, a descrição, interpretação e a produção imagética  dos 

20 sinais toponímicos da cidade de Vitória da Conquista , bem como dos aspectos sócio-

históricos e culturais desses itens lexicais alocados  no cotidiano social  e nas perspectivas dos 

indivíduos surdos. 

 

3.5 Descrição do “corpus” 

 

O corpus foi constituído por 20 sinais toponímicos em LIBRAS, selecionados entre 

aqueles empregados mais frequentemente pela comunidade surda para designar os 

logradouros da cidade. Como critério adotado para a escolha dos sinais aqui apresentados 

levamos em consideração aqueles já existentes e em uso, para nomear os espaços, tendo 

sempre em vista o uso social feito pelos sujeitos surdos, a popularidade desses locais, bem 

como, a necessidade e o interesse da comunidade surda em relação aos espaços aqui 

nomeados. 

 

3.6 O “Locus” da pesquisa 

 

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, bem como o colégio de ensino 

fundamental e médio Abdias Menezes por se constituírem celeiros científicos de abundante 

vida em relação à compreensão identitária da pessoa surda, se revelaram como natural locus 

para a realização do trabalho de pesquisa. Aliados a esses locais, de encontros, lançamos mão 

também de dois outros ambientes, a Associação dos Surdos de Vitória da Conquista - ASVC e 

a Secretaria Municipal de Educação, SMED. Seguem dados a respeito desses espaços para 

conhecimento. 

O Colégio Estadual Abdias Menezes – CEAM foi fundado no ano de 1992, é uma 

instituição pública que oferece educação de jovens e adultos (EJA), o ensino fundamental na 

modalidade supletivo, o Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e o Ensino Médio. A escola está 

situada na Avenida Rosa Cruz, s/n, no Bairro Recreio, é frequentada por 26 discentes surdos 
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distribuídos nos turnos matutino e vespertino. O estabelecimento conta com uma sala de 

recursos multifuncionais que presta atendimento educacional especializado a esses discentes. 

A Associação dos Surdos de Vitória da Conquista – ASVC foi criada no ano de 2014 

para fortalecer as políticas de acessibilidade e inclusão dos cidadãos surdos conquistenses. 

Segundo informações obtidas na página virtual da PMVC (2017); “recém-criada, a ASVC 

conta com aproximadamente 75 integrantes, mas estima que devam habitar no município de 

Vitória da Conquista, pelo menos 470 pessoas com surdez e/ou com deficiência auditiva”. O 

presidente da associação no momento em que realizamos a pesquisa era o pedagogo e 

linguista Magno Prates. A associação, inicialmente, teve sua sede situada na Secretaria 

Municipal de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico (SEMTRE) na Avenida Vítor 

Brito - Centro, onde houve a ativação da Central de Interpretação de Libras (CIL), projeto 

federal, que se propunha a garantir o atendimento de qualidade às pessoas com surdez, 

usuárias da língua brasileira de sinais, por meio de serviços de tradução e interpretação, na 

“intermediação de relações entre surdos e ouvintes na rede pública de saúde (SUS), em 

escolas e repartições públicas, em entrevistas para busca de emprego, serviços em instituições 

bancárias, delegacias, tribunais e espaços de retirada de documentação pessoal”, além de 

facilitar o acesso a serviços públicos com a intermediação de intérpretes. 

Atualmente a ASVC tem como endereço o primeiro (1º) andar do Mercado 

Municipal, na Avenida Brumado, Bairro Brasil. Os sujeitos surdos que frequentam esse 

espaço visam ser atores  dos seus próprios direitos. Almejam, em curto prazo, dialogar com 

todas as instâncias da sociedade utilizando sua língua natural, a LIBRAS. Para tanto, 

frequentemente propõem ações em espaços diversos da cidade, inclusive com participação  

em sessões na câmara municipal, momentos em que apresentam projetos e propostas que 

buscam superar as dificuldades de comunicação entre os cidadãos surdos e nãos surdos para, 

assim, facilitar o acesso e participação de todos nos serviços públicos disponíveis às pessoas, 

principalmente, habitantes da cidade de Vitória da Conquista. Como ação importante neste 

momento, há oferta, pela ASVC, de curso de LIBRAS para toda a comunidade interessada em 

aprender o idioma usado pelos cidadãos surdos. 

A Secretaria Municipal da Educação – SMED da cidade de Vitória da Conquista é 

um órgão da administração pública municipal que trata das questões relacionadas à educação. 

Administra 203 unidades escolares, sendo 182 escolas (140 na zona rural e 41 na urbana), 

além de 21 creches, 11 municipais e 10 conveniadas. Mais de 41 mil alunos são atendidos na 

Rede Municipal de Ensino, nesse universo há, distribuídos entre a zona rural e urbana, 32 
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alunos surdos e/ou com deficiência auditiva. Essa rede oferece Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) em 10 salas de recursos multifuncionais, porém somente duas 

funcionam como polo de assistência pedagógica específica para atender ao aluno surdo. 

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB tem sua sede situada na 

cidade de Vitória da Conquista, possuindo mais dois campi de ensino, pesquisa e extensão, 

um situado na cidade de Jequié e o outro, em Itapetinga. No campus universitário de Vitória 

da Conquista encontra-se em atividade acadêmica, seis discentes surdos distribuídos em 

cursos de graduação nos turnos matutino, vespertino e noturno e mais dois que cursam 

especialização stricto sensu. Para dar suporte à acessibilidade linguística e pedagógica aos 

estudantes foi criado no ano de 2009 o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão para Pessoas com 

Deficiência – NAIPD. Esse espaço de referência institucional tem assento nas orientações  da 

Lei 9394/96 e, atualmente, pelo Decreto federal de número 7611/11. O núcleo participa 

diretamente de ações que visam assegurar o acesso, a permanência e o aprendizado dos 

discentes com deficiência, para tanto, orienta, acompanha e implementa os apoios que visam 

promover a derrubada de barreiras para, assim, garantir o sucesso e a realização acadêmico-

social  dos alunos de graduação com necessidade de atendimento especializado.   

 No que diz respeito ao discente surdo, o NAIPD propicia a seleção de 

tradutores/intérpretes, desenvolve estudo da LIBRAS, apoia os candidatos surdos nos 

processos de inscrição e realização do exame vestibular. Em cumprimento à Lei 10.436/2002, 

regulamentada pelo Decreto 5626/2005, disponibiliza intérpretes para acompanhamento dos 

discentes surdos ingressos na universidade. 

 

3.7 Os sujeitos da pesquisa 

 

Para melhor compreender as características dos componentes do grupo focal, 

enfatizamos que esse foi formado por 8 pessoas surdas, sendo 5 do sexo masculino e 3 do 

sexo feminino,  todas elas com idade superior a 18 anos, sendo 6 estudantes da UESB, um 

membro da Associação de Surdos – ASVC , um desenhista usuário da língua de sinais.  

 Na mediação dos diálogos em LIBRAS/Língua Portuguesa com os sujeitos surdos 

partícipes da pesquisa, convidamos 6 tradutores/intérpretes da LIBRAS/língua portuguesa, 

que, não fizeram parte do grupo focal, mas  colaboraram significativamente  nas interlocuções 

travadas entre os componentes do grupo, tendo  suas presenças alternadas nos encontros. 
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3.8 Procedimentos Metodológicos 

 

Para aporte teórico, buscamos apoio no campo da Linguística, do 

Sociointeracionismo, e da literatura que versa sobre a língua de sinais e aspectos culturais da 

pessoa surda. Esses estudos fundamentaram o processo de trabalho empírico, que consistiu na 

compilação e análise linguística, sócio cultural e histórica de vinte sinais toponímicos criados 

num ato voluntário e espontâneo, porém pressionado pela necessidade comunicativa da 

comunidade surda de Vitória da Conquista. 

No que diz respeito aos aspectos linguísticos fundamentaram o trabalho a corrente 

Funcionalista, os estudos sobre teoria lexical, a literatura sobre toponímia, sobre o signo 

linguístico, o Sociointeracionismo e a respeito da língua de sinais, assim como de aspectos 

culturais da pessoa surda. 

Para o estudo do Funcionalismo linguístico, consultamos Neves (1997, 2004, 2006), 

Pezzati (2004) e Cunha (2003, 2008), autoras que ratificam o postulado funcionalista de 

desenvolvimento de estudos sobre fenômenos da linguagem a partir dos  contextos de uso. 

No campo da Teoria Lexical, exploramos a obra de Isquerdo; Oliveira (2001), Alves 

(1990, 1996), Pontes (2009), Nunes (2002, 2006), autores que abordam os processos de 

formação de palavras que, guardando as devidas proporções, coincidem com os de formação 

de sinais. 

No tocante aos estudos acerca da Toponímia consultamos a obra de Aguilera (1999), 

Sousa (2007) e Dick (1987, 1990, 1998, 1999, 2000, 2003) autores que apontam caminhos 

reveladores dos fenômenos que giram em torno da origem e significação dos nomes dos 

lugares, sobretudo na dimensão histórico-cultural. 

Da literatura a respeito do Sociointeracionismo, consultamos Vygotsky (1996, 1998), 

Rego (1999), La Tayle e Oliveira (1992), entre outros, autores que revelaram pontos 

importantes acerca da aprendizagem e uso da língua(gem) num processo envolvendo a 

mediação e o sujeito sócio histórico que, ao lançar mão do contexto e da sua cultura constrói 

aprendizagem significativa e difundindo-a por onde transita. 

A respeito da Língua Brasileira de sinais - LIBRAS, assim como de aspectos 

culturais da pessoa surda buscamos aporte no trabalho de Strobel (2006, 2007), Skliar (2005), 

Quadros (1997, 2003, 2004, 2006), Karnoop, (1994, 2005), Brito (1995), Felipe (2001, 2006), 

entre outros, estudiosos e pesquisadores que descortinam tópicos ligados ao universo do 

sujeito surdo. 
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O “corpus”, como já indicado anteriormente, foi constituído por 20 sinais 

toponímicos em LIBRAS. A coleta dos dados para sua constituição ocorreu majoritariamente 

dentro do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão para Pessoas com Deficiência da UESB, visto, 

a maior parte dos sujeitos da pesquisa estudarem nessa instituição. Houve, contudo, 

momentos em que foi preciso realizar encontros e visitas à Associação dos Surdos de Vitória 

da Conquista – ASVC, à Secretaria Municipal da Educação – SMED, ao Colégio Estadual 

Abdias Menezes, estabelecimento em que estudavam, à época, 26 alunos surdos, entre eles 

aquele que se prontificou a desenhar os sinais toponímicos em estudo. 

Realizamos 20 encontros com os 8 integrantes do grupo focal. Essas reuniões foram 

distribuídas da seguinte forma: 12 no NAIPD, 5 na SMED, 2 no CEAM e 1 na sede da 

ASVC. No primeiro desses encontros, foi apresentada a proposta e objetivos da pesquisa; no 

segundo, foi apresentada uma lista escrita em língua portuguesa, contendo o nome de 100 

logradouros da cidade de Vitória da Conquista, em seguida realizamos a leitura compartilhada 

dessa lista, quando necessário, um dos intérpretes soletravam o nome desse ou daquele 

logradouro através do alfabeto manual, em outras palavras realizavam a datilologia dos nomes 

dos logradouros, para melhor situar os participantes que não conheciam algumas 

denominações de locais da cidade. À medida em que essa leitura ia sendo feita, os integrantes 

surdos iam realizando os sinais correspondentes a cada localidade. Ressaltamos que não havia 

sinais em LIBRAS para todas as localidades. 

Na terceira reunião, observou-se que das 100 localidades apresentadas no formato 

escrito, algumas já possuíam seus respectivos sinais, consolidados na comunidade surda. Em 

comum acordo com os participantes da pesquisa, foram selecionados 20 para compor o 

corpus deste trabalho. Para a escolha desses signos gestuais foi adotado como critério o 

espaço físico que nomeiam. Os sinais indicativos de áreas amplas da cidade, a exemplo de 

avenidas e bairros foram os mais frequentes, com 9 indicações, seguidos daqueles 

relacionados à denominação de órgãos socioeducacionais, como UESB e ACIDE, com 5 

indicações; nessa escala foram apontados os signos nomeadores de áreas relacionadas a 

espaços de cultura, arte e lazer, como o Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima e o espaço 

de realização de eventos Mira Flores, com 3 indicações; órgãos prestadores de serviço 

público, como o SEMTRE e a Câmara Municipal de Vitória da Conquista, com 2 indicações, 

e um espaço de encontro religioso, a Igreja Batista Nova Sião, com 1 indicação. O gráfico a 

seguir ilustra essas enumerações. 
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Gráfico 1 - Classificação Social dos Sinais 

Fonte: elaborado pela autora 

 

No quarto encontro, o participante da pesquisa encarregado de traçar o desenho de 

cada um dos sinais selecionados para fazerem parte compilação, Sr. Henrique Oliveira, 

apresentou, em papel A 3, um preliminar esboço desses signos toponímicos. Esses esboços 

foram apreciados e aprovados pelos participantes da pesquisa. 

Do quinto ao décimo encontro foram postos em evidência aspectos sócio históricos e 

culturais das 20 localidades selecionadas para fazerem parte desta compilação. 

Do décimo primeiro ao décimo quinto encontro foram explorados, ou seja, 

identificados, debatidos e analisados os aspectos linguístico-estruturais da LIBRAS, como os 

parâmetros de cada sinal e a variação linguística envolvendo alguns deles. 

Do décimo sexto ao vigésimo encontro foi apresentada a versão final dos desenhos 

dos 20 sinais. Nessa ocasião foram realizados pequenos ajustes nas informações relacionadas 

aos aspectos culturais históricos e sociais dos sinais toponímicos selecionados. 

A seguir, apresentamos os vinte sinais toponímicos, fruto deste trabalho. 
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CAPÍTULO IV  

 

20 LOGRADOUROS DE VITÓRIA DA CONQUISTA NA LÍNGUA DO CIDADÃO 

SURDO 

 

Apresentaremos a seguir os 20 sinais toponímicos selecionados entre aqueles mais 

frequentemente utilizados por cidadãos surdos no município de Vitória da Conquista, cidade 

situada no interior do estado da Bahia, a 530 Km da capital, Salvador. 

Conforme indicado na metodologia, em primeiro plano apresentamos o desenho do 

sinal, esboçado pelo desenhista Henrique Oliveira, pessoa surda, engajada em comunidades 

de usuários da LIBRAS. Ao lado do desenho de cada sinal aparece a fotografia do logradouro 

apresentado e a seguir a descrição linguística, histórico-cultural e social de cada item 

evidenciado. Na identificação dos parâmetros encontrados nos sinais toponímicos estudados,  

utilizamos como abreviaturas: CM (Configuração de Mãos), P.A (ponto de Articulação) , M 

(Movimento), O (Orientação) e E.F (Expressão facial).Para facilitar a visualização das 

configurações de mãos empregadas no processo descritivo de cada sinal, repetimos a seguir o 

quadro das configurações  adotado pelo INES, aprovado pela Secretaria de Educação Especial 

do Ministério da Educação. Esse painel que nos serviu de base para o detalhamento dos sinais 

toponímicos em pauta consta também na p. 40. 

 

Figura 4 - Configuração de mãos em LIBRAS 

Fonte: http://charles-libras.blogspot.com.br/ 

 

Feitas essas considerações, passamos a elencar os sinais: 

http://charles-libras.blogspot.com.br/
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Sinal 1: Cristo Crucificado de Mário Cravo 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

Fonte: http//www.redeglobo.globo.com 

Aspecto linguístico, sociohistórico e cultural 

Classificação/forma: Sinal icônico.  

Identificação dos Parâmetros: 

CM - Mão esquerda (n º 05) espalmada para baixo com dedos afastados.Mão direita ( nº 23) 

com o dedo indicador e médio cruzados apoiados na mão esquerda espalmada; dedo polegar 

aberto para a direita; dedos minímo e anelar dobrados tocando  a palma da mão. 

PA - No espaço neutro, em frente ao tronco. 

M - Sem movimento. 

O - Mão esquerda com palma para baixo, mão direita com palma para trás (em direção ao 

tronco). 

E.F - Sem marcação específica. 

O sinal aprsentado foi criado recentemente, ocasião em que alguns “jovens” surdos 

fizeram visita ao ponto turístico (Cristo) que fica localizado na Serra do Periperi. Observando 

a imagem, os sujeitos surdos decidiram criar um sinal assemelhando-o com a percepção visual 

que captaram (homem ereto, na posição vertical, com braços abertos assentado em uma base 

de cimento com pernas e pés cruzados). 

Esse signo é caracterizado como um item inovador na LIBRAS da cidade de Vitória 

da Conquista, em que um misto de religião, língua e cultura se entrecruzam e dialogam. 

Identificamos no sinal criado traços da iconicidade, uma vez, que a configuração apresentada 

na mão direita traz lembranças da imagem do “Cristo” de braços abertos na posição “de 

pé/vertical”. As configurações de mãos apresentadas, sem conceituação do referente não 

teriam significação. Elas ganham sentido ao se completarem, dentro de um contexto. Neste 
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exemplo, houve a união de duas configurações de mãos associadas a uma interpretação social, 

cultural e religiosa para compor um sinal. Os componentes do grupo focal informaram não 

terem conhecimento sobre a vida do artista Mário Cravo. Na oportunidade, lhes informamos 

tratar-se de um “poeta, escultor, pintor, gravador e desenhista baiano” que atualmente com 94 

anos, reside na cidade de Salvador - Bahia. 

Identificamos, que a criação e significação de sinais para nomear obras híbridas 

representativas de aspectos religiosos, culturais, artístico como o Cristo de Mário Cravo, não é 

uma realidade somente da cultura dos indivíduos surdos da cidade de Vitória da Conquista, 

outras localidades brasileira também a fizeram, como foi o caso do Cristo que embeleza o 

ponto turístico denominado “Corcovado” na cidade do Rio de Janeiro: 

 

 

Figura 5 - Corcovado/RJ 

Fonte: Rafael e Capovilla; Dicionário Trilíngue, (2008, p. 950) 

 

Essa atitude leva a compreensão de que pensar a relação homem-lingua(gem) é 

entender a pluralidade de ideias que compõe a humanidade, bem como, as possibilidades de 

uso e significação que  um signo linguístico pode tomar nas tantas interações que os lançam 

ao meio sóciohistórico e cultural 
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Sinal 2: ACIDE - Associação Conquistense de Integração dos Deficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Fonte: http://blogdaresenhageral.com.br 

Aspecto linguístico, sociohistórico e cultural 

Classificação/forma: Sinal icônico (sigla). 

Identificação dos Parâmetros 

CM - Mão direita em L (nº 24) , mão esquerda conforme tabela apresentada (nº 34). 

PA - Espaço neutro em frente ao corpo. 

M - Sem movimento. 

O - As mãos apresentam as palmas direcionadas para fora do tronco. 

E.F - Sem marcação específica. 

O sinal da ACIDE é, também, uma criação recente, de mais ou menos 2 (dois) anos, 

nascido  no momento em que os sujeitos surdos buscaram um apoio físico (sala) neste espaço 

para alocar a Associação do Surdos Conquistentes, o que não aconteceu. O sinal apresentado 

para nomear a ACIDE  está associado ao fenômeno da Libras que se remete a lexicalização 

toponímica a partir de sigla/símbolos. Nesta proporção Dick (1990, p. 24) corrobora 

afirmando, 

 

[...] a aproximação do topônimo aos conceitos de ícone ou de símbolo, 

sugerido pela própria natureza do acidente nomeado, [...], vai pôr em relevo 

outras das características do onomástico toponímico, qual seja não apenas a 

identificação dos lugares, mas a indicação precisa de seus aspectos físicos ou 

antropoculturais, contido na denominação. 

 

 

É possível visualizar no sinal uma aproximação imagética de um dos aspectos centrais 

da logomarca da Associação Conquistense de Integração dos Deficientes. Nesse exemplo, 

houve a união de duas configurações de mãos diferentes para revelar a iconicidade da sigla . 
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 Sinal 3 : ASVC – Associação de Surdos de Vitória da Conquista – BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com 

Aspecto linguístico, sociohistórico e cultural 

Classificação/forma:  Sinal arbitrário. 

Identificação dos Parâmetros: 

CM - Mão esquerda em U ( nº 21 ) , mão direita em O ( nº 73 ) . No segundo momento mão 

esquerda em U, mão direita espalmada ( nº 5) verticalmente para a esquerda. 

PA - Espaço neutro em frente ao corpo. 

M - Movimento linear desfazendo a letra “O” indo para o lado direito que permite chegar na 

configuração (nº 5)  da mão espalmada vertical para a direita. 

O - A mão direita apresenta a palma virada para a direção do tronco e a mão esquerda em “U” 

com a palma virada para a frente do corpo, à esquerda. 

E.F - Sem marcação específica. 

O sinal apresentado para nomear a Associação dos Surdos de Vitória da Conquista  se 

confunde com a história política, de criação da cidade. A explicação que se tem para a criação 

do sinal finca pé na narrativa e nos personagens que  enredaram a constituição do cenário 

físico durante o surgimento da cidade.       

 A utilização da mão esquerda na configuração “U” é justificada, pelos sujeitos 

pesquisados, não pelo empréstimo desta letra na língua portuguesa, mas pela analogia que se 

faz ao sinal de índio, visto as lutas travadas nesta terra pelos povos indígenas mongoiós, 

pataxós e imborés na ocasiaão do  nascimento. 

           A mão direita em configuração “O”, (representa o círculo territorial que se fechou para 

alocar o arraial). A configuração em “O” sofre uma transformação, sendo desfeito, a partir de 

um movimento linear para o lado, até chegar a posição em que os dedos se abrem com a 

palma da mão para a direção do lado do peito direito. Este movimento se refre ao sinal de 
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bandeira e igualmente, das várias cores do cocar indígena, fazendo menção  também ao sinal 

da LIBRAS. A sigla da Associação (ASVC) foi registrada no alto da gravura de um brasão 

(que acompanha a ideia do formato do brasão da PMVC) criado especificamente com a 

finalidade de identificar  o espaço sócio-político e cultural da comunidade surda conquistense.

             

Sinal 4 (a): Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia: UESB  

 

                                                                                                            Fonte: http://www.uesb.br 

 

Aspecto linguístico, sociohistórico e cultural 

Classificação/forma: Sinal arbitrário. 

Identificação dos Parâmetros: 

CM -  Mão direita em U ( nº21 ), E (nº 71), S ( nº 69 ) B ( nº 3). 

PA - No espaço neutro, ao lado, em frente ao ombro direito . 

M - Com movimento circular girando da esquerda para a direita . 

O - Mão direita com palma para frente. 

E.F -Sem marcação específica. 
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Sinal 4  (b) : Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia: UESB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http:// www.uesb.br 

 

Aspecto linguístico, sociohistórico e cultural 

Classificação/forma: sinal icônico  (sigla) 

Identificação dos Parâmetros: 

CM - Mão esquerda em U ( nº 21), mão direita em U ( nº 21). 

PA- No espaço neutro, em frente ao tronco. 

M - Com movimento semicircular, em que as mãos na configuração U, passam 

horizontalmente (transversaziam) uma pela outra, num movimento cruzado de ida e volta, da 

direita para a esquerda  e da esquerda para a direita,  uma única vez. 

O - Mãos esquerda e direita com palmas viradas para dentro em direção ao tronco. 

E.F - Sem marcação específica. 

O primeiro sinal para nominar a UESB, teve origem no ano de 2010, ocasião em que o 

Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES, representado por professores, 

fonoaudiólogos, bem como outros profisionais,  esteve nesta universidade realizando o I 

Seminário sobre Educação e Surdez. Este sinal, apresenta-se como uma réplica gráfica motora 

das letras (U,E,S,B) da  língua portuguesa, uma espécie de emprétimo à LIBRAS, com escrita 

no ar, no espaço neutro em frente ao corpo.        

 O segundo sinal, apresenta simetria manual como referencial, ou seja tanto a mão 

direita, quanto a mão esquerda aparecem com a mesma configuração e locação; a realização 

do movimento das mãos é simultâneo tranversalizando uma a outra.    

 Esse signo linguístico foi criado a partir de vivências promovidas por uma docente 

surda, recém chegada à UESB no ano de 2013, que em conconância com membros da 
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comunidade de discentes surdos da universidade dar um novo formato ao sinal da LIBRAS 

identificador da UESB a partir de uma segunda opção. Esse fato reforça a ideia de que se tem 

estabelecido linguisticamente e culturalmente que somente os indivíduos que tem a língua de 

sinais como primeiro idioma devem deter o poder e a autonomia para criá-los e significá-los.

 Como é possível observar, para nomeação de lugares, determinados sinais usados 

pelos sujeitos surdos da cidade de Vitória da Conquista  mostram variação, ocasião em que  

alguns léxicos já sofrem modificações. O fenômeno da variação linguística,  reforça e valida a 

LIBRAS como língua completa e produto cultural que acompanha a cultura surda, bem como 

marca a identidade linguística do sujeito histórico-social, que emerge naturalmente na 

composição da pluralidade humana em todos os segmentos geográficos do planeta terra. 

 Para justificar este achado apegamos ao dito por Strobel (1998, p. 50-51), qual seja, 

“Nesse artefato linguístico do povo surdo, 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”.  

O fenômeno de troca da datilologia (U-E-S-B) pela construção do sinal com 

características visual do objeto ( brasão da universidade ) alude a um possível afastamento da 

informação escrita oriunda da L.P. O exemplo apresentado aprimora a ideia de que a língua é 

uma engrenagem de vida. Mesmo nascendo um novo sinal para nomear o mesmo objeto, a 

respiração linguística continua forte no sinal anterior, pois, o falante não o extingue, ao 

contrário, torna-o latente para usar em outras ocasiões enquanto variação linguística. Esse 

fenômeno é possível, porque as línguas sofrem transformações ao longo do tempo que podem 

estar relacionadas a diferentes fatores como é o caso da posição do sujeito dentro das classes 

sociais, da localização geográfica, entre outros aspectos. 

    No primeiro signo, as letras U – E – S - B,  demonstram, no processo de criação de 

sinais, o acontecimento da  inicialização lexical, ou seja, a escrita soletrada no ar de cada letra 

inicial  de cada  palavra que forma a identificação da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia. Esse fenômeno demonstra, ainda,  a mobilidade linguística da LIBRAS, dito de outra 

forma, a vida da língua acompanha o intelecto, o uso prático e diário, bem como a 

necessidade de acompanhar e revelar a cultura do povo surdo.  

Na vivência, durante a pesquisa,  com  os acadêmicos surdos, alguns  afirmaram, que 

geralmente, o primeiro sinal criado para representar algo, na maioria das vezes é provisório 

quando  iniciado por letra motora-visual (alfabeto feito no ar) tomada por empréstimo do 

alfabeto da língua portuguesa. Justificam que este fenômeno ocorre, porque eles, em alguns 
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momentos, se apoderam das palavras já existentes nesta língua oral para compreender o 

significado real do signo. Neste aspecto, Batista (2009, p.61) corrobora dizendo que, 

 

[...] os empréstimos por transliteração pragmática correspondem a uso da 

datilologia, de forma provisória, para um sinal inexistente em Libras (uma 

espécie de lacuna terminológica) ou de forma permanente para nomes 

completos de pessoas, de marcas, de topônimos, em contextos específicos 

(preenchimento de formulários, por exemplo). 

 

  

 No caso da datilologia de sinais, emerge, talvez, a compreensão, em algumas pessoas 

do nascimento de uma “LIBRAS aportuguesada”, portanto híbrida e mestiça. Entretanto, 

muitos são os recursos e artifícios utilizados pelas comunidades surdas, entre elas a 

conquistense, para dar visibilidade e significação à sua cultura através das manifestações da 

sua língua, sendo a datilologia com inicialização em siglas um importante aparato. 

         

Sinal 5 : Bairro Morada dos Pássaros 

Fonte : http://blogdoanderson.com.br 

Aspecto linguístico, sociohistórico e cultural 

Classificação/forma: Sinal icônico 

Identificação dos parâmetros: 

CM - Mão esquerda (nº 12) mão direita (nº 38) 

PA - No espaço neutro, inicialmente ao meio, deslocando em seguida para a direita.  

M – Retilíneo (do lado esquerdo para o direito). Finalizando com movimento de pinça 

realizado pelos dedos indicador e polegar da mão direita. 



60 

 

 

 

O - Mão esquerda em C com palma aberta para a direita, mão direita com dedo polegar e 

indicador tocando um ao outro, no formato pinça (encontro sequenciado do polegar com o 

indicador). 

E.F - Sem marcação específica (neutra). 

O Bairro Morada dos Pássaros está localizado na zona sul de Vitória da Conquista, 

começou a ser habitado por volta do início dos anos noventa. O sinal em LIBRAS criado pela 

comunidade surda para nomear este local teve por motivação a necessidade de situar o 

endereço de uma pessoa surda que residia nesta localidade.  

O sinal remete à ideia da imagem de uma casa construída pelo pássaro chamado 

“João de Barro”. A mão esquerda na configuração em “C” representa a casa com a porta 

aberta, enquanto a mão direita revela o sinal de pássaro pairado no meio da porta. Este é um 

sinal que carrega a semântica e o aspecto denotativo da língua oral associada à imagem 

produzida pelo sujeito surdo (casa de pássaro) como locatária para sua interpretação. Este e 

outros sinais, aqui apresentados, trazem a presença de duas configurações de mãos distintas 

para a sua produção, bem como o entendimento e importância de uso da mão dominante na 

sua realização. Para esta questão Quadros & Karnopp (2004, p. 78) explicam: 

 

[...] a questão de dominância, no caso de haver distintas CMs, a mão ativa 

deve produzir o movimento, e a mão passiva servir de apoio, apresentando 

um conjunto restrito de CMs (não-marcadas). Por exemplo, um sinal em que 

o articulador principal é a mão esquerda ou em que a mão direita é a mão de 

apoio não será considerado um sinal (palavra) bem formado em Libras. 
      

Falar com as mãos é, portanto, combinar devidamente os elementos mínimos (CM) 

que compõem os sinais para que tomem forma e função dentro de um diálogo sinalizado.  

 

Sinal 6 : Vitória da Conquista - BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: http://wwwblogdoanderson.com.br 
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Aspecto linguístico, sociohistórico e cultural 

Classificação/forma: Sinal arbitrário. 

Identificação dos parâmetros: 

CM - Mão direita V (nº 54) e C ( nº12 ). 

PA - No espaço neutro, utilizando a mão direita para realização das letras V e C na altura do 

ombro direito.  

M - Com movimento retilíneo da esquerda para a direita. 

O - Mão direita em “V/C” em que, para representar a letra “V” a palma da mão está à mostra 

para frente e, para a letra “C” a palma está voltada para o lado esquerdo. 

E.F- Sem marcação específica (neutra). 

A cidade de Vitória da Conquista foi “fundada no ano de 1783 e está localizada no 

centro-sul do estado. De acordo com estimativa do censo de 2016, do IBGE, o município 

possui uma população de aproximadamente 346.069 habitantes”. Na contagem do site 

Surdosol, o município tem uma contingente de mais ou menos “300 (trezentas) pessoas 

surdas”.           

 Mediante informação oriunda dos integrantes do G.F o sinal em LIBRAS identificador 

da cidade foi criado pelos moradores surdos do passado. Estima-se que foi alguém já 

“alfabetizado” com noções da escrita na língua portuguesa que criou. O sinal toponímico é 

ensinado e usado por mais de duas gerações, sendo passado, inclusive, para um dos 

participantes pela genitora que também é surda. Neste aspecto Claval (2001, p.189) informa 

que “a toponímia é uma herança preciosa das culturas passadas”.    

 Este é um sinal que representa através da datilologia o empréstimo de duas letras  

iniciais de duas palavras da língua portuguesa V (Vitória ) e C ( Conquista). Na discussão 

sobre a datilologia a partir do empréstimo de letras de uma língua oral, McCleary (2009, p. 

39) pontua:  

 

O canal mais aberto para a influência da língua oral sobre a língua de sinais é 

por meio da datilologia e da "inicialização".   Todas as línguas de sinais usam 

a datilologia como um  meio  de  compensar  a  falta  de  sinais  para  

representar conceitos que já têm nome na língua oral e para representar nomes 

próprios. 

 

Assim, para a compreensão do processo de formação dos sinais da LIBRAS em 

datilologia ou imagem propriamente dita é necessário anteceder ao entendimento da  

gramática contextualizada e específica desse idioma. 
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Sinal  7: Igreja Batista Nova Sião 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://wwwblogdaresenhageral.com.br 

Aspecto linguístico, sociohistórico e cultural 

Classificação/forma: Sinal arbitrário. 

Identificação dos parâmetros: 

CM - Mão esquerda em d (nº 49) e mão direita em S (69) e (01) 

PA - No espaço neutro, utilizando a mão direita na prospecção inicial da letra “d” indicando o 

nome de Deus, em seguida espalma a mão ondulando. A mão esquerda é apresentada no 

formato da letra S. Ambas as mãos param em seus devidos lados na altura do peito. 

M - Com movimento sinuoso para frente. 

O -  Mão esquerda em “d” palma para fora. Mão direita em “S” palma para baixo. 

E.F - Sem marcação específica (neutra). 

O sinal foi criado pela população surda mais antiga que, no passado, frequentou esta 

igreja. A mão esquerda em “d” minúsculo representa a palavra Deus (não há, na LIBRAS, 

possibilidade de representação ou diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas). 

Utilizando a mão direita que está no formato da letra “S” de Sião é feito um movimento 

espalmado para baixo, desfazendo a letra “S” dando a ideia de ondas que aludem à água 

utilizada no ritual do batismo cristão.         

Este e outros sinais aqui apresentados utilizam como ponto de articulação para a sua 

realização a centralidade do tronco. Neste contexto, Brasil (1998, p.84) ressalta que “ o ponto 

de articulação é o lugar onde incide a mão predominante configurada, podendo esta tocar 

alguma parte do corpo ou estar em um espaço neutro vertical (do meio do corpo até a cabeça ) 

e horizontal (à frente do emissor)”. 

Ainda em relação ao sinal para a Igreja, o GF passou  informação de que atualmente, 

um outro sinal também é usado para esta localidade,  formatado pelo uso da letra “N” seguida 
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da letra “S” na classificação da inicialização de Nova Sião, vislumbrando uma aproximação 

da Língua Portuguesa escrita no ar.  Para esta este acontecimento, Saussure (1991, p. 90) diz 

que “uma língua é radicalmente incapaz de se defender dos falantes que deslocam, de minuto 

a minuto, a relação entre significado e significante. É uma das consequências da 

arbitrariedade do signo”.    

Esse é mais um sinal que carrega informações religiosas atreladas aos aspectos 

sociohistóricos e culturais reveladores das vivências e entendimento do mundo pelo homem 

surdo cristão. 

 

Sinal 8: Arena Mira Flores (Casa de Eventos e Shows) 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Fonte: http//wwwtripadvisor.com.br  

 

 

Aspecto linguístico, sociohistórico e cultural 

Classificação/forma: Sinal arbitrário. 

CM - Mãos direita e esquerda ( nº 78). 

PA - No espaço neutro, em frente ao tronco, em direção ao peito esquerdo. 

M – Sem movimento (pairado no ar). 

O – Mãos com palmas viradas para dentro na direção do tronco. 

E.F - Sem marcação específica (neutra). 

         A casa de eventos Mira Flores está situada na estrada do Bem-Querer, no bairro 

universitário, zona rural de Vitória da Conquista. Segundo o Blog da Resenha Geral, a arena 

foi inaugurada no dia 08 de abril do ano de 2012.       

         A escolha deste sinal em LIBRAS para estudo foi proposta por uma discente surda, 

que em certa ocasião disse estar cansada para assistir aula pelo fato de ter passado à tarde e à 
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noite em um festival no espaço da Arena Mira Flores.     

 Questionada sobre a forma que apreciava o evento, visto não ouvir o som imposto 

pelas músicas apresentadas pelas bandas que tocavam na festa, a jovem imediatamente 

respondeu que muitas vezes repetia em dança o que as outras pessoas faziam, mas que sentia a 

vibração do som pelas ondas emitidas por baixo da terra, que frequentava o local com outras 

pessoas surdas e, que também gostava de ver as vestes e a beleza física das outras pessoas, 

sentindo-se feliz ao fazer o que todos os jovens da sua idade fazem e, que a surdez não é um 

empecilho para a prática da diversão em eventos musicais. 

Sobre questões que envolvem a música, ressaltamos que em pesquisa realizada por 

Bastos (2013 p. 210), apreendemos um relatado  em que  uma pessoa surda de outra região da 

Bahia  compartilha das mesmas ideias dos participantes surdos desta pesquisa  quando 

apreciam músicas em espaços abertos, “Na micareta, o surdo vai correndo atrás do trio, mas 

não escuta nada, mas sente a vibração, mas fica alegre, namora, bebe, tudo igual, somos iguais 

(S9).         

Quanto ao formato do sinal em LIBRAS para localização do evento, justificaram que o 

item lexical foi criado recentemente, por um grupo de jovens surdos, quando combinaram a 

ida em um show no local e, assim que se depararam com a imagem da logomarca foram 

unânimes em fazê-lo do lado esquerdo do peito, pois naquela noite os funcionários da casa de 

show usavam um uniforme com a logomarca estampada nesta posição, além do que,  o 

desenho também estava impresso no ingresso que adquiriram e na faixada do espaço Mira 

Flores.  

Visualizamos nesse novo sinal, a similaridade das duas mãos na mesma posição, 

altura, e configuração. Sendo esses aspectos  uma condição importante para que o sinal tome 

forma linguística e sentido social na acepção toponímica da criação/significação e uso.  Neste 

aspecto, Quadros & Karnopp (2004, p. 78) alertam: 

 
[...] há restrições quanto à criação de novos sinais, pois, a partir das unidades 

mínimas da Libras, não será aceito um sinal quando este fugir aos padrões 

que regem a formação de suas palavras. [...]. No que se refere à simetria, no 

caso de o sinal ser realizado com as duas mãos, é necessário ter a mesma 

CM para ambas as mãos; a localização das mãos também não pode variar de 

uma mão para a outra, e o movimento deve ser simultâneo ou alternado.  

   

Nas línguas de sinais, o uso das duas mãos simétricas para materialização dos sinais, 

bem como, o uso de duas mãos não simétricas ou ainda a apresentação de uma mão, são 
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possibilidades implicadas no processo natural de uso e/ou ampliação do acervo lexical desta 

língua. 

 

Sinal  9 : Viaduto Bigode Pedral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http//blogdaresenhageral.com.br 

Aspecto linguístico, sociohistórico e cultural 

Classificação/forma: Sinal icônico. 

Identificação dos parâmetros: 

CM - Mão esquerda em “S” (nº 69), mão direita em “B” (nº03). 

PA - Espaço neutro (em frente ao corpo - centralizado). 

M -  Com movimento retilíneo e semicircular. 

O -  Mão direita em “B” (vertical) com palmas viradas para a esquerda. Mão esquerda em “S” 

(horizontal) com palmas para baixo. 

E.F - Sem marcação específica (neutra). 

          Em informações colhidas no Blog do Anderson (2017), muito famoso na cidade, o 

viaduto foi construído nos anos 80 e está situado na Avenida Régis Pacheco em Vitória da 

Conquista. A obra recebeu o nome de Bigode Pedral, por conta da semelhança com o formato 

do bigode do ex-prefeito José Pedral Fernandes Sampaio, gestor responsável pelo viaduto que 

teve como objetivo ligar a feira da Praça da Bandeira ao Centro de Abastecimento (CEASA).  

         O sinal criado pela comunidade surda remete, segundo os componentes do G.F , a 

ideia de carros passando por cima, mesmo o viaduto servindo a função de passagem de 

automóvel por baixo também. Explicaram que a ideia de passar por cima sobressai no sinal na 

medida em que os sujeitos surdos tinham a necessidade de usar o logradouro somente para o 

trajeto que leva ao bairro Brasil, (provavelmente quem o criou residia neste bairro e vinha ao 

centro motivado pelo comércio) não usando e/ou visualizando o lado de baixo do viaduto.  
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       As configurações de mãos não remetem ao uso e significado de letras, o que fica 

visível é o formato que toma a mão direita para materializar um carro subindo e descendo, e o 

braço esquerdo estático demarcando a obra visualizada. Neste sinal, não se levou em 

consideração a interpretação do nome “Pedral” (Bigode de Pedral) antigo prefeito da cidade, 

mas sim a imagem do viaduto em si. 

Assim, a compreensão dos fatos e o acesso à vida social é mediatizado pelo uso da 

língua, uma vez que a prática da língua (gem) culmina com a interação social, momento  em 

que o uso do signo linguístico só tem sentido quando acontece dentro de um contexto de 

significação, situado num mundo em constante movimento. 

 

Sinal  10 : Avenida Brumado 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

              

          Fonte: http://blogdaresenhageral.com.br 

Aspecto linguístico, sociohistórico e cultural 

Classificação/forma: Sinal arbitrário. 

Identificação dos parâmetros: 

CM - Mão direita em “B” (nº 03) e “P” (Nº 55). Mão esquerda em “S” (nº 69). 

PA - No espaço neutro (centralizado), utilizando a mão direita na configuração da letra “B” 

que em seguida é desfeita para o surgimento da letra “P”. A mão esquerda é apresentada no 

formato da letra “S” com punho para abaixo na intenção de apoiar a letra “P”.  

M - Com movimento semicircular de “B” em “P”. 

O - Mão direita inicialmente em “B” depois em “P” direcionada a direita. Mão esquerda em 

“S” também direcionada ao lado direito do corpo. 

E.F- Sem marcação específica (neutra). 

O sinal representativo da Avenida Brumado tem como referencial o léxico utilizado 

também para identificar a cidade de Brumado-BA, que fica  aproximadamente a 150 km da 

cidade de Vitória da Conquista. 
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No sinalizar dos sujeitos surdos, um ponto de ônibus intermunicipal situado nesta 

avenida servia de apoio para desembarcar os moradores da cidade de Brumado quando 

vinham visitar Vitória da Conquista.  

Inicialmente observamos que a direção que a palma da mão toma  no sinal demarca a 

intenção de se passar uma informação intencional na perspectiva do sujeito surdo. Em se 

tratando de identificar o parâmetro “orientação” em sinais da LIBRAS, Strobel; Fernandes 

(1998, p. 13) revelam que a  orientação das mãos  permite identificar a “ direção da palma da 

mão durante a execução do sinal da LIBRAS, para cima, para baixo, para o lado, para a 

frente, etc. Também pode ocorrer a mudança de orientação durante a execução de um sinal”.

 Neste sinal, a letra “B” na vertical seria a inicial da palavra Brumado e a letra “P” 

representaria os sinal para pedra em LIBRA, bem como as pedras rochosas chamadas 

magnesita que, ainda hoje, alimentam os fornos de uma indústria de minérios, produtora da 

cal e de talco, existente em uma vila próxima à cidade de Brumado.    

Conta-se, ainda, que pessoas surdas trabalharam nesta empresa. Apreende-se que os 

sujeitos surdos nominaram a avenida com o mesmo sinal da cidade, convergindo à ideia de 

um sinal importado ou transplantado. Neste sentido, nas tantas faces que os topônimos 

alcançam na vida das pessoas, há aquela denominada topônimos transplantados que para Dick 

(1990, p. 90) significa “o designativo geográfico que existe como tal em um determinado 

espaço e que passa a integrar a nomenclatura de outra região qualquer, trazido pelo próprio 

povo que emigrou, ou influenciado por um mero mimetismo”. 

Em se tratando da classificação “genérica” e “específica”, apresentado neste sinal, 

pode se dizer que a nominação “Avenida Brumado” tem no nome “Avenida” o aspecto 

genérico, um léxico comum que identifica vários espaços da cidade, e, “Brumado” uma 

palavra específica, visto na cidade de Vitória da Conquista não haver outra avenida com esta 

denominação. Para Dick (1992, p. 10) “Frequentemente, nesses casos, adota-se, como recurso 

explicativo, o reforço de um nome genérico, para complementar a ideia daquele que foi 

absorvido, por inteiro, no interior do designativo, em seu núcleo complexo”.  

 As questões que determinam a classificação genérica e específica na proposta dos 

topônimos acompanham a evolução semântica dos léxicos da língua, das transformações 

sociais, econômicas e políticas da sociedade, que se vê obrigada a renovar-se e remodelar-se, 

para alocar o sujeito biopsicossocial, residente em um mundo de comunicação real, virtual e 

globalizada.  
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Sinal  11 : Bairro Brasil 

 

 
         Fonte: http://blogdaresenhageral.com.br 

 

Aspecto linguístico, sociohistórico e cultural 

Classificação/forma: Sinal arbitrário. 

Identificação dos parâmetros: 

CM - Mão esquerda e direita simétricas na posição horizontal em “B” (nº03) – (1º sinal). Mão 

direita também em “B” na posição vertical – (2º sinal). 

PA - Espaço neutro (1º centralizado em frente ao tronco e o 2º a direita na altura do ombro). 

M - Com movimento retilíneo (primeiro sinal) e sinuoso (segundo sinal), ambos (sinais) de 

cima para baixo. 

O – Mãos em “B” na posição vertical com palmas viradas uma para a outra (1º sinal). Mão  

direita em “B” também na posição vertical com palma virada para a esquerda (2º sinal). 

E.F - Sem marcação específica (neutra). 

  Tendo seu marco de povoamento na década de 1950, o Bairro Brasil está localizado na 

região oeste de Vitória da Conquista. O sinal foi criado levando em consideração o aspecto 

físico do telhado da Paróquia Nossa Senhora de Fátima que fica situada em frente à entrada da 

avenida Frei Benjamim.       

Com a omissão da palavra “Bairro” na datilologia e junção de dois sinais simples, 

originalmente independentes (casa + Brasil) tem-se o nome “Bairro Brasil”. Um exemplo de 

sinal formado pelo processo de composição. Para esta classificação Fernandes; Strobel (1998, 

p.31) dizem: 

 

[...] da mesma forma que no português, teremos compostos das palavras no 

qual um elemento será o principal - o núcleo - e um elemento o 

especificador- o adjunto. É interessante observar, que na LIBRAS a estrutura 
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não será apenas binária e, neste caso, teremos dois ou mais elementos 

especificadores de uma palavra-núcleo. 

 

 

No sinal em LIBRAS para nominar Bairro Brasil, houve a utilização de dois sinais 

diferentes e autônomos para compor um novo significado dentro de um contexto de uso 

conjunto.  

 

Sinal 12 : Câmara Municipal de Vereadores 

 

                                                          Fonte: http://www.blogdaresenhageral.com.br 

 

Aspecto linguístico, sociohistórico e cultural 

Classificação/forma: Sinal arbitrário. 

Identificação dos parâmetros: 

CM - Mão direita P (nº55), mão esquerda C (nº 12). 

PA - Em frente ao troco (centralizado). 

M - Com movimento giratório/circular (mão direita em P) contornando o polegar esquerdo. 

O – Mão direita em “P” com palma virada para a esquerda. Mão esquerda em “C” com palma 

virada para a direita. 

E.F - Sem marcação específica (neutra). 

O sinal para Câmara de Vereadores faz parte do patrimônio lexical produzido em 

LIBRAS pela comunidade surda conquistense. O item lexical foi criado recentemente, ocasião 

em que movidos pelos debates em torno da inclusão educacional/social, estudantes surdos 

conquistenses, principalmente, passaram a frequentar o espaço reivindicando a ativação e 

prática das políticas públicas e sociais  para assegurar os seus direitos linguísticos.  

 Para explicar a condição social dessa criação lexical buscamos Dick (1990, p. 73), 

informando: 
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[...] o patrimônio lexical de uma língua constitui um arquivo que armazena e 

acumula as aquisições culturais representativas de uma sociedade, refletindo 

percepções e experiências multisseculares de um povo, podendo, por isso, 

ser considerado testemunho de uma época.  

 

Na descrição do sinal, a mão esquerda traz como identificador o formato da letra “C” 

como inicial da palavra câmara, a mão direita traz a letra “P” como inicial da palavra povo, 

justificado também que seria para ressaltar a letra P na palavra municipal. O movimento 

rotatório e cíclico da letra “P” na horizontal, feito pelos dedos indicador e médio da mão 

direita induz ao pensamento de que o povo surdo e não surdo se movimentam neste local, uma 

analogia às discussões político-ideológicas travadas ali, inclusive, nos últimos anos com a 

presença significativa de muitos cidadãos surdos.  

 

Sinal  13 : Bairro Candeias 

 

           Fonte: http://wwwskyscrapercity.com 

 

Aspecto linguístico, sociohistórico e cultural 

Classificação/forma: Sinal arbitrário. 

Identificação dos parâmetros: 

CM - Mão direita C (nº 12) e A (nº67). 

PA - Espaço neutro (em frente ao tronco iniciando no centro e findando à direta). 

M - Com movimento retilíneo da esquerda para a direita (Mão em A para C). 

O – Palmas das mãos (A, C) direcionadas para a esquerda. 

E.F - Sem marcação específica (neutra). 

O bairro Candeias está situado na zona nobre da cidade de Vitória da Conquista. É 

perpassado diariamente pela maioria dos discentes que estudam na UESB.O sinal em 
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LIBRAS, apresentado, traz as letras iniciais do nome Candeias datilologizado.   

 Nas línguas de sinais, situações, em que o referente ainda não tem sinal, é comum 

utilizar-se da datilologia. Neste exemplo, a LIBRAS, pelo “empréstimo”, apodera-se do 

alfabeto da Língua Portuguesa para dar significado linguístico ao que se quer compreender. 

Esse fenômeno, discutido anteriormente (p.53), e denominado transliteração, por Batista 

(2009, p.61) ocupa de realizar a “representação de letras de uma língua oral por CM de uma 

língua de sinais”. O acontecimento parece ocorrer num período em que o sujeito surdo surfa 

sobre duas línguas (oral (formato escrito) e sinalizada). Supõe-se, que esse fato seja uma 

construção natural/normal, até necessária às línguas gestuais e, que o mesmo processo 

aconteça também em línguas de sinais de outros países. 

Neste sinal, as letras datilologizadas não seguem a ordem inicial para acompanhar a 

linearidade em que aparecem no início da palavra “Candeias” escritas na língua portuguesa, 

ou seja, a regra da escrita linear “CA” não aconteceu para a formatação em LIBRAS. No sinal 

para representar a palavra Candeias, a letra A, antecede a letra C, portanto não há iconicidade 

no registro escrito. Questionando sobre essa “quebra de regra”, os sujeitos surdos replicaram; 

por que deveria aparecer na LIBRAS igual ao português? Entendemos, então, que na verdade 

estávamos buscando, enquanto ouvintes e usuários de uma língua oral, uma lógica de 

linearidade e iconicidade na LIBRAS para justificar a ordem da aparição das letras no sinal, o 

que não é possível.  

Haja vista, as linguistas Quadros e Karnoop (2004, p. 26) afirmam que as línguas de 

sinais apresentam o fenômeno da arbitrariedade, uma vez que “as palavras e os sinais 

apresentam uma conexão arbitrária entre forma e significado, visto que, dada a forma, é 

impossível prever o significado, e dado o significado é impossível prever a forma”.  

 Isso demonstra, mais uma vez, a independência linguística das línguas de modalidade 

espaço-visual, que não precisam, necessariamente, da língua oral para acontecer. 
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Sinal 14 : Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima 

 

                                                                          Fonte: http:// wwwblogdaresenhageral.com.br 

Aspecto linguístico, sociohistórico e cultural 

Classificação/forma: Sinal arbitrário. 

Identificação dos parâmetros: 

CM - Mão direita “U”, “N” (nº 21) e mão esquerda “C” (nº 12). 

PA -  Espaço neutro (em frente ao tronco iniciando no centro e findando à direita). 

M - Com movimento retilíneo de baixo para cima (mão em U/N). 

O – Palma em “U” virada para fora e, em “C” virada para o ombro esquerdo (1º sinal). Para a 

segunda apresentação a mão em “N” tem a palma direcionada para o usuário da língua neste 

momento.  

E.F - Sem marcação específica (neutra). 

O cento de cultura Camilo de Jesus Lima está situado na zona nobre da cidade na 

Avenida Rosa Cruz. Na percepção das pessoas surdas, a letra “C” realizada com a mão 

esquerda significa a inicial das palavras centro e cultura. Já o movimento que os dedos 

indicador e anelar, juntos/ pareados, fazem para cima e para baixo apoiados na letra “C”, 

visam representar a manivela de uma antiga máquina de cinema que funcionava em dias de 

eventos, nos quais alguns partícipes surdos acompanhados dos familiares frequentavam 

quando eram crianças se encantando com o esforço e movimento do equipamento e de quem o 

manuseava.  

Esse sinal tem a particularidade de apresentar as configurações de mãos “U”, “N” com 

a mesma numeração 21 (vinte e um), conforme tabela apresentada na página 45, ou seja, 

podemos utilizar uma mesma configuração de mãos para expor muitos significados. O que vai 

definir a significação é o contexto, o assunto do diálogo. 

http://www.blogdaresenhageral.com.br/
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O sinal que nomeia Centro de Cultura demonstra que os signos tendem a captar  

marcas culturais e outras específicas conforme a realidade vivida pela sociedade no momento 

da sua criação. Para esta questão, Oliveira e Isquerdo (2001, p. 31-32) informam: 

 

[...] fornecer elementos para esclarecer muitos aspectos referentes à história 

política, econômica e sociocultural de uma região. Desta forma, o papel do 

signo toponímico ultrapassa o nível apenas da identificação, servindo, pois 

de referência para o entendimento de aspectos da realidade em que está 

inserido. 

 

Com a apresentação deste sinal, os participantes surdos do G.F deram pistas da 

interferência das máquinas e, porque não, das tecnologias na criação e significação dos sinais, 

trazendo o assunto para o debate quando demonstraram apreender visualmente a imagem de 

uma máquina cinematográfica, movida a alavancadas, como identificadora do sinal para 

“Centro de Cultura”. 

 

Sinal  15 - Colégio Estadual Abdias Menezes 

 

 

     Fonte: http:// www.blogdaresenhageral.com.br 

 

Aspecto linguístico, sociohistórico e cultural 

Classificação/forma: Sinal arbitrário. 

Identificação dos parâmetros: 

CM - Mão direita C (nº 12) e M (nº 77). 

PA- Apoiado no corpo ( na altura do peito esquerdo). 

M - Semicircular para baixo ( A letra C é desfeita para  formatar a letra M). 

O – Palma da mão direita virada para a esquerda (C) em seguida para baixo (M). 
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E.F - Sem marcação específica (neutra). 

  O colégio estadual Abdias Menezes traz na sua nominação uma homenagem a um 

antigo professor. A escola está situada na zona nobre da cidade, e na última década tem sido o 

espaço educacional de referência no ensino fundamental (anos finais) e médio para o estudo 

das pessoas surdas. Atualmente há aproximadamente 26 (vinte e seis) estudantes surdos 

frequentando esta escola, distribuídos nos turnos matutino e vespertino.     

Para esta criação lexical e, no contexto da toponímia Câmara Jr. (1986, p. 239) diz, 

que “[...] no Brasil, o sentido primitivo de um topônimo geralmente indica nomes comuns [...] 

antropônimos de autoridades governamentais e homens públicos”. 

Por outro lado, identificamos que o sinal foi criando tendo por características o 

significado escrito e estático das palavras que formam o nome do ginásio, na língua 

portuguesa. Para tanto, os sujeitos surdos utilizaram a letra “C” para representar colégio e a 

letra “M” para inferir a palavra Menezes. O nome “Abdias” foi suprimido no sinal.  A posição 

da configuração da mão sobre o peito do lado esquerdo é indicativo do registro do nome do 

colégio no escudo estampado na camisa usada pelos estudantes. 

Fica entendido, que para criar um sinal, a partir da compreensão escrita em L.P 

(segunda língua), a exemplo do que nomina o Colégio Estadual Abdias Menezes, as pessoas 

surdas se valem de esforços intelectuais e sociais para juntar os saberes aprendidos em duas 

línguas (LIBRAS e L.P). 

No que diz respeito à aprendizagem da língua portuguesa, por sujeitos surdos, como 

segunda língua, e não como língua estrangeira, como alguns ainda pensam, Salles (2004, p. 114-

115) pontua, 

 

[...] português como língua estrangeira ou como segunda língua.  

Na primeira, trata-se de aprender o português num país em que ele não seja 

língua nacional ou oficial.  

A segunda situação é a de aquisição natural, podendo ou não ter apoio de 

um ensino formal em sala. [...] se o aprendiz for um dos cidadãos 

brasileiros que não têm o português como primeira língua, como os índios, 

alguns imigrantes e os surdos (falantes de LIBRAS), ele aprenderá o 

português como segunda língua. 

 

A criação do sinal em LIBRAS para identificar o CEAM permitiu aos sujeitos surdos à 

leitura e interpretação de um registro escrito na L.P estampada na parede da escola, demonstrando 

que são capazes de utilizar o aprendizado oriundo da sua segunda língua na vida social.  
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Sinal  16 : Bairro Conquista VI 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

                                                                                

 

Fonte: http//www.google.com.br 

 

Aspecto linguístico, sociohistórico e cultural 

Classificação/forma: Sinal arbitrário. 

Identificação dos parâmetros: 

CM - Mão direita C (nº 12) e 6 (nº72).  

PA - Espaço neutro (em frente ao tronco na altura do ombro direito). 

M - Com movimento semicircular. 

O - Inicialmente a palma da mão está voltada para a esquerda (C) para em seguida virar para 

cima formando o sinal indicador do número 6. 

E.F - Sem marcação específica (neutra). 

             O bairro Conquista VI está localizado na radial leste da cidade de Vitória da 

Conquista. De acordo com informações do grupo focal, o sinal para nomear esse bairro 

nasceu das mãos de uma das pessoas surdas, moradora ali, mas nenhum membro do grupo 

lembrou-se de quem se tratava. Uma vez consultadas a esse respeito, as duas cidadãs 

habitantes do logradouro negaram que tivesse sido elas as autoras do sinal. O item lexical  foi 

repassando para os colegas da comunidade surda e, pelo uso constante que fazem, 

demonstram aceitação da nomenclatura em LIBRAS. Este sinal traz a particularidade de vir 

acompanhado pela letra “C” seguida pelo número “6” ambos em LIBRAS com escrita 

alfanumérica no ar.  

Cada sinal é criado/formado a partir do momento, em que o sujeito surdo, dentro de 

um contexto, compreende e dá significado a algo, isso perpassa pela concepção histórica, 

psicossocial, linguística e cultural em que “significante e significado” ganham destaque e 

visibilidade. No caso do sinal para o bairro Conquista VI, duas configurações de mãos usadas 

para representar uma letra e um número significaram um espaço social. 
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O léxico de qualquer língua é, portanto, imensurável, incontável e interpretável em 

situações diversas. Não havendo na LIBRAS, por exemplo, um único sinal sem significação 

ou com uma única opção de sentido no mundo dialógico. 

 

Sinal 17: Escola de Educação Especial Lions Clube 

 

 

                                                                 Fonte: http://revistagambiarra.com.br 

Aspecto linguístico, sociohistórico e cultural 

Classificação/forma: Sinal arbitrário. 

Identificação dos parâmetros: 

CM - Mão direita L (nº 24). 

PA – Apoiado no corpo (na altura do peito esquerdo). 

M - Sem movimento.  

O – Palma da mão virada para fora do corpo. 

E.F - Sem marcação específica (neutra). 

       Extinta desde o ano de 2015, a Escola de Educação Especial Lions Clube foi palco de 

encontro de estudantes surdos por duas décadas. A instituição ofertava aulas para turmas de 1ª 

a 4ª série dos anos iniciais do ensino fundamental. Era uma escola referencial, gênese no 

ensino da LIBRAS na cidade e região. O espaço educacional era mantido pelo estado. Nos 

últimos anos, anterior ao fechamento, o ensino bilíngue começava a tomar forma em suas 

aulas tendo por orientação a proposta da legislação que prever o ensino para os sujeitos surdos 

“preferencialmente” em escolas comuns, não totalmente.     

Na fala dos partícipes do grupo focal ficou clara que nesta escola especial, os surdos 

mais velhos compartilhavam os seus saberes linguísticos com os surdos mais novos, pois era 

comum à escola promover eventos em que pessoas surdas da comunidade e, não somente, os 
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alunos participavam. Assim, a língua se mantinha viva, atualizada e atuante e, que muitos 

sinais da LIBRAS usados hoje pela comunidade surda de Vitória da Conquista foram criados 

e socializados neste espaço. Mesmo com a extinção da escola, o sinal para identifica-la, não 

desapareceu, sendo utilizado com frequência para reportar as memórias que os sujeitos surdos 

construíram sobre a educação (vida social) e as afetividades (vida pessoal) neste local. O sinal 

para nomear a escola foi criado tendo por aporte à letra “L” de Lions (Leões, em inglês) 

realizado sobre a posição ocupada pelo escudo do fardamento institucional que trazia a 

imagem de dois leões estampados. Este é um exemplo de sinal por composição trilíngue 

(LIBRAS, L.P e Língua Inglesa), momento em que os sujeitos surdos se apoderam de 

conhecimentos ao dialogarem com três línguas para dar significado a um significante. 

Para o sinal apresentado, uma configuração de mão (acompanhada dos parâmetros e 

seus significados, associados a tridimensionalidade existentes nas línguas de sinais), deu 

conta de expressar uma frase completa composta de cinco palavras (Escola de Educação 

Especial Lions Clube).      

 

Sinal 18 : Avenida Olívia Flores 

 

Fonte: http://www.blogdaresenhageral.com.br 

 

Aspecto linguístico, sociohistórico e cultural 

Classificação/forma: Sinal icônico (andar e árvore). 

Identificação dos parâmetros: 

CM: Mão direita P (nº55), mão esquerda em A (nº 67) - (1º sinal). Mão direita com dedos 

abertos na posição vertical (nº 05). Mão esquerda em A (n º67) – (2º sinal). 

PA - Espaço neutro (em frente ao tronco - centralizado). 
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M - Com movimento semicircular para a letra “P” de pessoas andando e para o sinal de árvore 

( mão girando para dentro e para fora). 

O – Mão direita e esquerda com palmas viradas para baixo (1º sinal). No 2º sinal a mão 

direita apresenta a palma virada para dentro em direção ao tronco do usuário e a mão 

esquerda na configuração em “A” com palma para baixo.  

E.F - Sem marcação específica (neutra). 

        A avenida Olívia Flores fica localizada na zona leste da cidade de Vitória da 

Conquista. É uma avenida extensa e bastante arborizada que finaliza o seu percurso ao 

encontrar com a UESB. A avenida serve de espaço para realização de caminhadas, cooper, 

reunião de atletas e apresentação de projetos aos domingos, sendo comum a qualquer hora do 

dia e da noite encontrar atletas e pessoas comuns de todas as idades andando a pé, de bicicleta 

e mesmo apreciando a natureza. Em meio a este público encontram-se  sujeitos surdos. 

 O signo em LIBRAS criado para identificar este logradouro é acompanhado de dois 

sinais independentes “andar” e “árvore”. A letra P configurada na mão direita, em movimento 

semicircular apoiada no braço esquerdo, permite a ideia de pessoas andando na mediação da  

calçada central da avenida.         

Este sinal é desfeito para dar origem a um outro  que traz a ideia de árvore, ou seja, o 

braço direito  aparece na posição vertical tendo a mão com os dedos afastados representando 

as folhas/copas das árvores num movimento em que são alternados a aparição da palma da 

mão ora para fora, ora para dentro. Este mesmo braço aparece encostado do lado de dentro do 

braço esquerdo na posição horizontal. Este é um sinal com bastante movimento. Para Strobel; 

Fernandes (1998, p.12-13) são cinco os movimentos possíveis de serem identificados nos 

sinais, “angular, sinuoso, semicircular, circular, helicoidal e retilíneo”.  

Nos itens lexicais descritos, o sinal para andar (bípede, humano) e árvore são os 

demarcadores de sentido e iconicidade. Durante os diálogos um dos participantes apresentou 

outro sinal para a avenida Olívia Flores, mas, escutando o G.F, a maioria optou por eleger o 

sinal acima apresentado como referencial social. Isso indica que, mesmo apresentado os sinais 

compilados, pode haver, para qualquer logradouro, outros sinais toponímicos em desuso ou 

mesmo em uso minoritário pela comunidade surda conquistense. 
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Sinal 19: Praça Tancredo Neves 

 

 

Fonte: http://www.blogdaresenhageral.com.br 

 

Aspecto linguístico, sociohistórico e cultural 

Classificação/forma: Sinal icônico (cascata). 

Identificação dos parâmetros: 

CM - Mão direita iniciada em A (nº 67), depois espalmada para baixo com dedos abertos (nº 

05). Mão esquerda em A (nº 67), por baixo da mão direita. 

PA - Espaço neutro (em frente ao tronco - centralizado). 

M - Retilíneo realizado pela mão direita de cima para baixo. 

O - Mãos esquerda e direita com palmas voltadas para baixo. 

E.F- Sem marcação específica (neutra). 

          A praça Tancredo Neves, também conhecida como praça da catedral, das rosas ou dos 

pombos é um local de lazer, um cartão postal da cidade que é frequentada também por 

pessoas surdas que ora marcam encontros grupais neste local ou promovem passeios 

individuais e familiares para apreciarem a natureza.  

No sinal apresentado é possível identificar que as mãos usadas trazem a ideia do 

movimento realizado pela água oriunda da cascata existente na praça. A partir de debate com 

os componentes do grupo focal, sobre esse sinal, ficou explícito que o item lexical foi criado 

por gerações que lhes antecederam, ocasião em que a praça ainda não estava totalmente 

arborizada e a cascata era o que sobressaia.    

Isso indica que a criação de um item lexical nas línguas vem substancializada, 

também, de apropriações e significados que são adequados ao olhar e dizer o mundo, 
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momento em que o indivíduo, a língua, o espaço físico e a sociedade se entrelaçam. A 

produção lexical  vai trazer consigo as marcas indenitárias do povo usuário da língua, portanto 

irá revelar as intenções dos interessados, as características  do ambiente e a mensagem que se 

quer passar. 

 

Sinal 20: Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico - 

SEMTRE 

 

 

Fonte: http//www.google.com.br 

Aspecto linguístico, sociohistórico e cultural 

Classificação/forma: Sinal arbitrário. 

Identificação dos parâmetros: 

CM - Mão esquerda vertical em B (n° 01) e mão direita horizontal igualmente em B (nº 01). 

PA - Espaço neutro (em frente ao tronco - centralizado). 

M - Com movimento semicircular de cima para baixo. 

O – Mão esquerda em B na vertical com palma virada para frente. Mão direita com palma 

virada para baixo. 

 E.F - Sem marcação específica (neutra). 

      A Secretaria Municipal do Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico – 

SEMTRE tem muita significação para a pessoa surda, pois foi no prédio deste órgão que se 

sedimentou a Associação dos Surdos de Vitória da Conquista - ASVC, bem como a central de 

intérpretes de Libras (CIL) que atualmente conta com três intérpretes e um veículo para 

auxiliar no atendimento à população surda, ou seja, onde houver um sujeito surdo que 
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necessite de intérprete frente aos atendimentos em órgãos públicos, e na medida que estes 

cidadãos acionam a CIL, um profissional intérprete de LIBRAS/Língua Portuguesa se 

deslocará para mediar os diálogos necessários, uma espécie de atendente momentaneamente 

personalizado. O item lexical criado para denominar a SEMTRE faz referência a uma rampa 

íngreme que tem no espaço interno do prédio. Observa-se que a mão direita em “B” na 

horizontal faz um movimento de cima para baixo apoiada na mão esquerda também em “B” 

na posição vertical dando a ideia de descida sobre a rampa para acesso aos usuários de cadeira 

de rodas. 

A partir da apresentação desse sinal, é possível entender que os signos visual-motor 

expressam a subjetividade da pessoa surda, na medida em que provocada pelas interações 

sociais em espaços diversos, apuram a naturalidade da língua e imprimem a identidade da sua 

comunidade. Como adverte Biderman (2001, p. 179): 

 

Embora o Léxico seja patrimônio da comunidade linguística, na prática, são os 

usuários da língua – os falantes – aqueles que criam e conservam o 

vocabulário dessa língua. Ao atribuírem conotações particulares aos lexemas, 

nos usos do discurso, os indivíduos podem agir sobre a estrutura do Léxico, 

alterando as áreas de significação das palavras. É por isso que podemos 

afirmar que o indivíduo gera a Semântica da sua língua [...]. Ao fim e ao cabo, 

o universo semântico se estrutura em torno de dois polos opostos: o indivíduo 

e a sociedade. Dessa tensão em movimento se origina o Léxico.  

 

Nos desenhos apresentados pelo produtor Henrique Oliveira, a expressão fácil está 

sempre sem definição. Isso pode se justificar pela produção, proposital, em que os desenhos 

estão fora de uma ação, de um contexto, de um diálogo. Segundo Quadros (2008, p.3),  

 

[...] podemos separar as expressões faciais em dois grandes grupos: as 

expressões afetivas e as expressões gramaticais. As primeiras são utilizadas 

para expressar sentimentos (alegria, tristeza, raiva, angústia, entre outros) e 

podem ou não ocorrer simultaneamente com um ou mais itens lexicais” [...] 

as expressões gramaticais, estão relacionadas a certas estruturas específicas, 

tanto no nível da morfologia quando no nível da sintaxe e são obrigatórias 

nas línguas de sinais em contextos determinados.  

       

O sinal para SEMTRE, finda os registros e apresentação dos vinte (20) sinais oriundos 

das construções realizadas pelos sujeitos surdos pesquisados. No próximo bloco apresentamos 

a análise que se fez, abordando a compreensão que gerou a significação e descrição dos sinais 

toponímicos na perspectiva linguística, sociohistórica e cultural dos sujeitos surdos, como 

necessária ao entendimento deste fenômeno que acontece nas línguas. Sabendo que uma 



82 

 

 

 

pesquisa carece responder algumas indagações é que revisitaremos, a seguir, as minucias 

encontradas, tendo algumas considerações sobre a análise dos dados coletada como os 

fomentadores da discussão. 
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UMA CONSIDERAÇÃO FINAL 

 

A vivência em meio a estudantes surdos da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia – UESB e das redes municipal e estadual de ensino da cidade de Vitória da Conquista, 

como afirmamos na introdução, foi nosso ponto de partida para elaborar este trabalho. 

Podemos apontá-lo como relativamente inédito em função de não termos encontrado 

em catálogos, mapas e na mídia, nem em outras fontes, registro de nomeação de logradouros 

referentes à cidade de Vitória da Conquista na LIBRAS. Desse modo adotamos como objetivo 

compilar, descrever e analisar 20 sinais toponímicos, entre os já emancipados pela 

comunidade surda conquistense, a fim de facilitar o trânsito de cidadãos surdos na cidade, 

assim como a comunicação, surdo - surdo, surdo-ouvinte e ouvinte-surdo. Lançamos mão de 

bases teóricas do Funcionalismo linguístico, do Sociointeracionismo, e da literatura sobre o 

universo da pessoa surda. Desenvolvemos uma pesquisa de caráter qualitativo, o que  

possibilitou analisar, interpretar e descrever os sinais indicadores de logradouros da cidade, 

selecionados para fazer parte desta compilação. 

Esperamos que o glossário aqui iniciado (i) possa vir a ser proveitoso para ampliação da 

independência e autonomia no ir e vir da comunidade surda, por entre os logradouros da cidade de 

Vitória da Conquista, o que, a priori implica na ampliação de ganhos significativos não apenas 

para essa comunidade, mas também para toda a sociedade. (ii) Contamos também com a 

possibilidade de sugerir ao órgão público competente a inserção de sinais indicativos dos 

espaços da cidade nas placas de identificação dos seus logradouros, ao lado dessa indicação 

em língua portuguesa, de modo que passemos a ter indicações bilíngues no registro do nome 

de ruas, avenidas, praças, prédios e instituições públicas e (iii) com a possibilidade de este 

sinalário/glossário vir a enriquecer o acervo linguístico da LIBRAS local impressa, para uso das 

imagens no processo de ensino-aprendizagem tanto da geografia local quanto de conteúdo das 

disciplinas como história, LIBRAS e língua portuguesa. Tudo isso culmina na ampliação de 

ganhos sociais não apenas para essa comunidade, mas também para toda a sociedade. 
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