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RESUMO

Este trabalho é fruto de algumas inquietações oriundas da nossa experiência com a
Língua Brasileira de Sinais, a LIBRAS. Os estudos sistemáticos da Libras ainda são
bastante recentes e, em vários aspectos, carecem que nos debrucemos com vista a
ampliação do conhecimento. Desde o momento em que dominou o espaço
circundante, o ser humano teve como uma de suas atividades a nomeação. A partir
de então, o ser humano passou a nomear tanto as pessoas, os objetos, quanto os
lugares. O ato de nomear é, pois, arbitrário, sendo assim objetivamos analisar, sob
a ótica da sociolinguística e dos estudos onomásticos, a variação lexical inseridas
nos topônimos do sertão paraibano. A partir de entrevistas semiestruturadas foram
observados fatores linguísticos e extralinguísticos produzidos pelos informantes. Do
processo analítico realizado, emergiu um volume significativo de informações que
permaneceriam encoberta se não fosse a adoção dos métodos sociolinguísticos.
Além d auferir a ocorrência e frequência de variação, os topônimos foram separados
conforme o que estabelece Dick (1992) para as taxionomias toponímicas, as quais
se dividem em: de natureza física e de natureza antropocultural. A consequência
mais imediata desse exercício intelectual foi, por um lado, confirmar a existência da
variação lexical toponímica e, por outro, reiterar a relevância de estudos neste
segmento.
Palavras-chave: Libras. Variação lexical. Topônimos. Nomeação. Motivação
Semântica.

ABSTRACT

This work is the result of some concerns arising from our experience with the Brazilian
Sign Language, LIBRAS. The systematic studies of Libras are still quite recent and,
in several aspects, we need to focus on expanding knowledge. From the moment that
he dominated the surrounding space, the human being had as one of his activities
the nomination. From then on, the human being started to name both people, objects,
and places. The act of naming is, therefore, arbitrary, so we aim to analyze, from the
perspective of sociolinguistics and onomastic studies, the lexical variation inserted in
the toponyms of the hinterland of Paraíba. From semi-structured interviews, linguistic
and extralinguistic factors produced by the informants were observed. From the
analytical process, a significant amount of information emerged that would remain
hidden if it were not for the adoption of sociolinguistic methods. In addition to
assessing the occurrence and frequency of variation, the toponyms were separated
according to what Dick (1992) establishes for toponymic taxonomies which are
divided into: physical and anthropocultural nature. The most immediate consequence
of this intellectual exercise was, on the one hand, to confirm the existence of
toponymic lexical variation and, on the other, to reiterate the relevance of studies in
this segment.
Keywords: Libras. Lexical variation. Place names. Nomination. Semantic
Motivation.
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1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
“Os limites da minha linguagem definem os limites do
meu mundo.”
Ludwig Wittgenstein.

Um dos grandes questionamentos que envolvem a compreensão da natureza
humana é desvendar o que nos diferencia das demais espécies. Chegamos ao
consenso de que o que nos distingue é a linguagem, tendo papel essencial na
formação das sociedades. Benveniste (1976) compara a comunicação das abelhas
com a linguagem dos homens e conclui que as abelhas não têm linguagem, apenas
um “código de sinais”, pois entre elas não há diálogo, retransmissão de informação,
metalinguagem ou articulação que são características fundamentais da comunicação
entre os seres humanos. A comunicação das abelhas se destina a provocar uma
conduta com base na informação que lhe foi transmitida, sem possibilidade para a
interação dialógica.
A comunicação entre os seres humanos se realiza pela língua, ao contrário do
que ocorre na comunicação das abelhas que utilizam um conjunto de códigos de
sinais. Por essa razão, a linguagem se efetiva nas relações sociais, pois como postula
Labov (2008, p. 220), a língua deve ser considerada como “um instrumento de
comunicação usada pela comunidade de fala”. Sendo compreendida como “uma
realidade material que se relaciona com o que lhe é exterior, com o que existe
independentemente da linguagem” (PETTER, 2007, p. 11). Para coexistirmos em
comunidade só é possível mediante a linguagem que nos mantém interligados.
A língua é o principal instrumento que nos constitui humanos, sendo por meio
dela que concebemos nossas relações. Desde que nascemos estabelecemos um
contrato linguístico, de forma tácita, de modo a intercambiar nossas relações e assim
apreendemos o mundo que nos cerca, isto é, todo conhecimento que existe na
humanidade foi transmitido pela linguagem, porque o “ser humano é ser na linguagem”
como declara Bagno (2014, p. 11).
Para Saussure (2006, p. 17), “a língua é um produto social da faculdade da
linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para
permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos”. A língua sempre foi alvo de
inúmeras inquietações, pois, segundo Petter (2007, p. 12), o interesse pela linguagem
“é muito antigo, expresso por mitos, lendas, cantos, rituais ou por trabalhos eruditos
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que buscam conhecer essa capacidade humana remontando ao século IV a.C”. Como
já é de conhecimento encontramos na linguística um esteio para tentarmos
compreender esse fenômeno complexo. De acordo com Saussure (2006, p. 17), a
linguagem é heteróclita e multifacetada, pois abrange vários domínios, sendo ao
mesmo tempo física, fisiológica e psíquica, pertencente ao domínio individual e social.
É por meio da língua que significamos o mundo, sendo um trabalho individual e
coletivo indissociável.
Vale destacar que “a língua é condição para se produzir a fala, mas não há
língua sem o exercício da fala” (PETTER, 2007, p. 14). Logo, buscamos pela
linguagem discutir a própria linguagem e os sentidos das palavras que variam,
conforme varia a inserção dos falantes.
Como praticantes da fala podemos dizer que somos também produtores, os
cultivadores, os preservadores, os transmissores e os transformadores dessa língua
que nos pertence, pois além de usuários somos também membros de um grupo social
do qual partilhamos culturas.
A linguagem é nossa forma de poder sobre o mundo. É através da língua falada
que nomeamos as coisas que nos cercam. Para as coisas e lugares, os homens
designam palavras, com a finalidade de dinamizar a comunicação, elas não são
atribuídas de forma aleatória. Assim como na língua oral, na Língua de Sinais
(doravante LS), o processo de nomeação ocorre de forma similar, vinculados aos
aspectos sociais e culturais dos seus praticantes.
No Brasil, temos a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), língua natural, de
modalidade visuo-gestual, utilizada por grande quantitativo de pessoas surdas e/ou
mudas em todo o território nacional. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE)1, estima-se que 9,7 milhões de brasileiros apresentam deficiência
auditiva, o que corresponde a 5,1% da população. Do total de deficientes auditivos
entrevistados, 2,1 milhões são de pessoas que declararam possuir deficiência auditiva
severa, desses, 344,2 mil declararam surdez e 1,7 milhões afirmam grande dificuldade
em ouvir. Vale destacar que existe distinção entre deficiência auditiva e surdez,
instituída pela própria legislação brasileira.
Dessa forma, a deficiência está vinculada à perda total ou parcial da audição.
Sobre surdez a legislação (BRASIL, 2005, p. 28) declara:

1

Fonte: Censo demográfico de 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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Art. 2º - Para os fins deste Decreto, considera-se 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. Considera-se deficiência auditiva a perda
bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por
audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz.

De acordo com dados do IBGE, observa-se que a Paraíba ocupa o terceiro
lugar no ranking dos estados que apresentaram os maiores percentuais de pessoas
com deficiências. Os dados direcionam para uma crescente no número de pessoas
surdas, assim como reforça carência e necessidade de investigação na Libras, língua
esta que vem sendo pesquisada de forma ainda muito tímida no país.
Como língua recém instituída no Brasil, fruto de uma política linguística
intensiva, paulatinamente observamos os olhares da academia se voltarem para a
forma como se tem produzido estudos dentro desse campo. Como língua objeto de
estudo e ensino dentro dos cursos de Letras Libras, há uma carência de grupos de
pesquisas para estudos do léxico, bem como seu respectivo registro. É através do
léxico que registramos todo o conhecimento produzido no mundo, sendo por meio da
nomeação que categorizamos as coisas, lugares e pessoas. Biderman (1981) define
o léxico como tesouro vocabular de uma determinada língua, pois é por meio da
palavra que os conceitos resultantes da operação mental do homem se cristalizam,
possibilitando a sua transmissão.
Tendo em vista esse aspecto, este trabalho tem como objetivo geral analisar,
sob a ótica da sociolinguística e dos estudos onomásticos, a variação lexical inseridas
nos topônimos do sertão paraibano. Nesse sentido, compreendemos os fenômenos
variáveis de designação que ocorre em Libras em alguns municípios da Paraíba. Para
isso, definimos os seguintes objetivos específicos:
a) Apresentar os registros das variantes linguísticas da Libras com base no uso
de seus usuários surdos;
b) Expor as formas de mapeamento e construção do corpus com os topônimos
que compõe a região intermediária de Patos e Sousa-Cajazeiras para a
verificação da variação lexical existe entre alguns desses topônimos;
c) Mostrar a descrição do sistema de nomeação da LIBRAS e a frequência de
sua motivação semântica;
d) Exibir as observações da significância dos dados obtidos na pesquisa
utilizando as medidas estatísticas da sociolinguística.
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O presente trabalho tem como fundamentação teórico-metodológica os
pressupostos da variação lexical, da lexicologia e da toponímia, apoiados em Labov
(2008), Dick (1992), Castro Júnior (2011), Souza Júnior (2012), entre outros teóricos
que discorrem sobre o fenômeno do léxico e suas variações na Língua Brasileira de
Sinais. Para atingir ao propósito desta pesquisa, optamos por estruturá-la em seis
partes, que serão descritas na sequência.
No primeiro capítulo temos as “Considerações iniciais” onde apresentamos
uma breve introdução sobre a pesquisa, bem como, os objetivos e fundamentação
teórica que embasa o trabalho.
No segundo capítulo intitulado “Retrospectiva histórica na educação de Surdos
da antiguidade a contemporaneidade”, faremos um recorte espaço‐temporal da
educação de surdos do Brasil e no mundo, percorrendo os principais fatos até a
institucionalização da Libras no país.
No terceiro capítulo, propôs-se apresentar os pressupostos teóricos da
Sociolinguística, a partir de definições postuladas por Labov (2008), pioneiro na teoria
sociolinguística variacionista, bem como realizar uma breve descrição da estrutura
linguística das línguas de sinais, mostrando suas características nos planos fonéticofonológico, morfológico, sintático, semântico-pragmático e lexical. Para isso,
recorremos a uma apresentação conceitual e com exemplos, evidenciando suas
características linguísticas. Esta descrição é de extrema importância para que o
fenômeno da variação seja analisado.
No quarto capítulo, foi descrito o percurso metodológico utilizado, a preparação
da pesquisa, a execução do trabalho, os pontos de inquérito selecionado para a coleta
e seleção dos dados, bem como o lócus de pesquisa apresentando sua situação
geográfica, econômica e social.
No quinto capítulo, é apresentada a lista das variações coletadas e suas
respectivas análises, traçando um panorama geral de como os surdos do sertão
paraibano referem-se as cidades as quais estão envoltos buscando compreender qual
a relação semântica destes na produção dos sinais.
Finalmente, tecemos as considerações finais onde estão descritas nossas
reflexões, bem como direcionamos quanto a necessidade de maiores estudos na
Língua Brasileira de Sinais.
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2 RETROSPECTIVA

HISTÓRICA

DA

EDUCAÇÃO

DOS

SURDOS:

DA

ANTIGUIDADE A CONTEMPORANEIDADE

" É impossível para aqueles que não conhecem a
língua de sinais perceberem sua importância para os
surdos: a influência sobre a felicidade moral e social
dos que são privados da audição, a sua maravilhosa
capacidade de levar o pensamento a intelectos que, de
outra forma, ficariam em perpétua escuridão. Enquanto
houver dois surdos no mundo e eles se encontrarem,
haverá o uso dos sinais."
J. Schuyler Long.

2.1

Surdo na Antiguidade

A história nos influência em momentos importantes para compreendermos o
funcionamento da nossa sociedade, e com os surdos não seria diferente, nos convém
assim apresentarmos um pouco da constituição desses sujeitos através de recortes
temporais. Dessa forma, discorreremos sobre as visões que perpassaram em diversas
sociedades que vão da antiguidade a contemporaneidade.
Não é de hoje que os surdos vêm buscando espaço na sociedade para exercer
sua cidadania, bem como participar de forma igualitária. Sua forma de tratamento
sempre esteve atrelada às crenças e aos valores historicamente construídos em cada
sociedade.
Ao longo da história podemos perceber que os surdos foram considerados em
duas perspectivas, uma do ponto de vista clínico e outra religiosa. Do ponto de vista
clínico, eram tidos como sujeitos anormais, deficientes que precisavam ser tratados
objetivando a cura. Nesse sentido, sempre despertavam o interesse dos médicos,
sendo estes responsáveis por investigar como se dava a fala dos sujeitos surdos,
como também auferiam a possibilidade de aprendizagem. Quanto à visão religiosa,
as atitudes de caridade e assistência aos surdos faziam parte da prática costumeira
do prelo missionário estabelecidos pela origem religiosa, pois na literatura se mostra
vários registros do empenho destinados pelos abades pioneiros, padres, entre outros,
tendo obtido destaque pelo trabalho e educação destinados aos sujeitos surdos.
O pensamento religioso precede o interesse em educar os surdos. Na
antiguidade, os surdos eram considerados ignorantes, sendo visto com compaixão e
piedade, em outra situação, eram tidos como pessoas castigadas pelos deuses ou
pessoas enfeitiçadas e, por isso, eram abandonados ou sacrificados. Acreditava-se
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que a cura só podia ser realizada mediante ação divina, pois, conforme discorre
Perelló e Tortosa (1968), pela lei mosaica, a surdez era compreendida como castigo
divino, por causa do pecado cometido anteriormente. Sendo assim, acreditava-se que
nos corpos dos sujeitos surdos havia a presença de demônios.
De acordo Sanchez (1990), as fontes mais antigas que direcionam sobre a
visão de como se via o povo surdo na sociedade remontam a passagens nas sagradas
escrituras dos judeus, entre eles, citamos (BIBLIA, Marcos, 7: 32-37):
Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia
falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe
da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e
tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e, com um
profundo suspiro, disse-lhe: "Efatá!", que significa "abra-se!" Com isso, os
ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar
corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo,
quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente
maravilhado e dizia: "Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo
falar".

Podemos perceber que a passagem do Evangelho apresenta o milagre
realizado, coadunando com a crença anterior que jaz na cura da surdez mediante
ação divina através do “milagre”. Ainda sobre isso, outro documento importante é o
Talmud2, que discorre: “não equiparem o surdo e o mudo à categoria dos idiotas e dos
indivíduos sem responsabilidade moral, porque eles podem ser instruídos e feitos
inteligentes” (PERELLO; TORTOSA, 1968, p.3). Aqui podemos observar que os
indivíduos fora da “normalidade” são entendidos como filhos de Deus estando sobre
sua proteção.
Já entre os povos egípcios e os persas, Golfeld (1997) pondera que os surdos
eram concebidos como divindades, sendo sujeitos privilegiados, detentores de um
grande respeito, pois acreditava-se que pelo fato dos surdos não falarem e estarem
em pleno silêncio, eles conversavam em segredo com os deuses por meio de uma
meditação espiritual. Os surdos eram protegidos e adorados, todavia não eram
instruídos nem possuíam vida social. Sobre os surdos Aristóteles (2007, p. 12),
postula:

2 O Talmud é uma coletânea de livros sagrados judeus, um registro das discussões rabínicas sobre a
lei e a ética judaica, assim como os costumes, lendas, histórias e etc. É uma fonte basilar para o
judaísmo rabínico.
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Assim, o homem é um animal cívico, mais social do que as abelhas e os
outros animais que vivem juntos. A natureza, que nada faz em vão, concedeu
apenas a ele o dom da palavra, que não devemos confundir com os sons da
voz. Estes são apenas a expressão de sensações agradáveis ou
desagradáveis, de que os outros animais são, como nós, capazes. A natureza
deu-lhes um órgão limitado a este único efeito; nós, porém, temos a mais,
senão o conhecimento desenvolvido, pelo menos o sentimento obscuro do
bem e do mal, do útil e do nocivo, do justo e do injusto, objetos para a
manifestação dos quais nos foi principalmente dado o órgão da fala. Este
comércio da palavra é o laço de toda sociedade doméstica e civil.

De acordo com Aristóteles (384-322 a.C), a relação entre audição e a
linguagem, eram imprescindíveis ao desenvolvimento humano, pois estariam
relacionadas ao desenvolvimento do pensamento. Dessa forma, acreditava-se que os
sujeitos surdos por não possuírem linguagem, tampouco pensavam, por isso eram
considerados incapazes e incompetentes (QUIRÓS, 1966).
As primeiras reflexões acerca da possibilidade de comunicação do surdo, veio
com o filósofo grego Sócrates (470-399 a.C.), o qual apresentava a viabilidade da
língua de sinais, na obra o Crátilo: “Sócrates: Se não tivéssemos voz nem língua mas
quiséssemos evidenciar as coisas aos outros, não nos proporíamos, assim como os
mudos de agora, a sinalizar com as mãos, a cabeça e o resto do corpo?” (PLATÃO,
2014, p. 44).
Como podemos perceber, Sócrates aponta para capacidade que os surdos
detêm de referenciar o mundo a sua volta por meio dos sinais, isto é, uma das
primeiras assertivas quanto a possibilidade de sujeitos surdos serem produtores de
linguagem, fato que outrora não era concebido.
Em Roma, os surdos eram impedidos de exercerem seus direitos legais, sendo
excluídos da vida social e educacional. Além disso, haviam legislações que os
excluíam, Perlin e Strobel (2008) discorre sobre o extermínio dos surdos,
mencionando a história de Rômulo, fundador de Roma, que decretou, no século 753
a. C., “[...] que todos os recém nascidos – até idade de três anos – que constituíam
um peso potencial para o Estado, poderiam ser sacrificados”. Ainda sobre isso, Strobel
(2009, p. 17) declara que:
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Roma não perdoavam os surdos porque achavam que eram pessoas
castigadas ou enfeitiçadas, a questão era resolvida por abandono ou com a
eliminação física – jogavam os surdos em rio Tiger. Só se salvavam aqueles
que do rio conseguiam sobreviver ou aqueles cujos pais os escondiam, mas
era muito raro – e também faziam os surdos de escravos obrigando-os a
passar toda a vida dentro do moinho de trigo empurrando a manivela.

Podemos perceber que a compreensão de sujeito estava atrelada a concepção
que detinha o Estado quanto a sua serventia. Em suma, cada sociedade detinha uma
forma de enxergar o surdo. Vimos que a sociedade hebraica percebia os surdos sobre
a égide religiosa de sujeitos patológicos que careciam de cura. Dissonante a isso, na
sociedade egípcia e persa os surdos eram venerados. Em Roma, eram alvo de
extermínio e sacrifício, quando não tornados escravos.
A crença de que os sujeitos surdos eram ineducáveis e incapazes perdurou na
sociedade por quase dois mil anos, sendo isolados e renegados à educação, ao direito
e à cidadania.
Não se tem referência de que os surdos usassem outro tipo de comunicação
naquela época como, por exemplo, os Sinais – com exceção das observações de
Sócrates –, a única mencionada claramente é a fala e a escrita. Com isso, podemos
perceber a primeira alusão histórica que dá um valor de humanização para a fala
servindo de base para o trabalho de recuperação dos surdos no decorrer dos séculos.

2.2

Surdo na Idade Média

Na Idade Média (476-1453) prevalecia a visão religiosa de que os surdos eram
inferiores, sendo vistos como não-humanos, pois para a igreja católica como eles não
podiam professar os sacramentos, não poderiam obter a “salvação”, perdurando a
concepção de que não detinham capacidade para receber instrução. Essa ideia retirou
direitos mínimos dos surdos conforme aponta Barboza e Mello (1995, p. 45):
[...] os surdos-mudos foram, por diversas legislações, impedidos de herdar,
de casar e de possuir quaisquer propriedades, qualquer que fosse a forma de
sua aquisição. Esse impedimento se dava apenas se o indivíduo não pudesse
falar, o que demonstra que o problema era realmente relativo à expressão
oral, e não ao discernimento ou à surdez propriamente dita.

Acredita-se que os primeiros a fazer uso do alfabeto manual tenha sido os
monges beneditinos, nos monastérios. Estes, ao estabelecerem seu voto de silêncio,
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utilizavam o alfabeto manual como forma de estabelecer comunicação com seus
pares e não com os sujeitos surdos como pode se pensar. Depois, eles abraçam a
missão de instruir os surdos, os monges beneditinos levavam os surdos as suas
atividades produtivas, bem como a realização de trabalhos manuais como única forma
de subsistência.
Segundo Goldfeld (1997 p. 25), “Cardano foi o primeiro a afirmar que o surdo
deveria ser educado e instruído, afirmando: é um crime não instruir o surdo-mudo”.
Girolamo Cardano3 deu sua principal contribuição na linguagem e na instrução para
os surdos, tendo a motivação e o interesse pelo fato de seu primeiro filho ser surdo.
Foi somente a partir do final da Idade Média que, segundo Moura, Lodi e
Harrison (1997), a educação de surdos inicia na forma de preceptorado, isto é, um
professor que se dedicava inteiramente a um aluno com vista ao ensino da fala, da
leitura e escrita de modo que pudesse deter o direito de herdar os títulos e a herança
familiar.
Segundo Skliar (1996), a primeira alusão a viabilidade de que o surdo poderia
aprender através da Língua de Sinais ou da língua oral data-se do século XIV, na obra
de Bartolo Della Marca d' Ancona, ele aponta que isto poderia levar a mudança do
ponto de vista legal para os surdos, todavia, isso tardou muito a ocorrer devidos as
ideias enraizadas quanto a incapacidade do surdo.

2.3

Surdo na Idade Moderna

Na Idade Moderna (1453-1789), observamos os olhares se voltarem para as
potencialidades dos surdos quanto a aprendizagem. Sendo marcado pelo início da
instrução formal (educação) do surdo. Na Espanha, o monge beneditino Pedro Ponce
de Leon (1520-1584), considerado primeiro professor de surdos da história, ocupouse da educação de filhos de nobres. Ele conseguiu ensinar a falar, a ler e a escrever,
além de ensiná-los física e astronomia. Sobre isso Lodi (2005, p. 423) discorre:

3

Girolamo Cardano nasceu em Pavia, vivendo entre 1501 -1576, foi um polímata italiano. Escreveu
mais de 200 trabalhos sobre medicina, matemática, física, filosofia, religião e música. Alguns dos
trabalhos discorrem sobre a surdez.
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Devido à fama alcançada e aos seus ensinamentos estarem voltados a filhos
de nobres, Pedro de Leon ganhou prestígio nessa classe social. Nessa época,
apenas os surdos filhos de nobres buscavam educação (principalmente o
desenvolvimento da fala), pois, sem esta, não tinham direito à herança e aos
títulos de família. Esse fato acarretou-lhe muito dinheiro que, somado aos
empréstimos que realizava à custa de pequenas propriedades, fez com que
contribuísse para o enriquecimento de sua Ordem.

Como existia o interesse de famílias nobres para que os seus descendentes
surdos recebessem os direitos de herança, tudo isso corroborou para o
reconhecimento do surdo como sujeito detentor de capacidade. Seu trabalho trouxe
contribuições para vários outros educadores de surdos.
Segundo Quirós (1966), Cardano assinalou as diferenças das idades em que
as crianças ficaram surdas com o aprendizado alcançado por elas, chegando a
concluir que a surdez por si mesma não modificava a inteligência da criança. Ele
conseguiu desmistificar a crença de que os surdos não podiam aprender, porque
tinham lesões cerebrais e direcionou que educação deveria ser dirimida para
aprendizado da leitura e da escrita.
No ano 1620, na Espanha, Juan Pablo Bonet publicou o primeiro livro sobre a
educação de surdos em que apresenta o ensino precoce do alfabeto manual:
“Reduccion de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos”. Esta publicação
trata da invenção do alfabeto, bem como traz ilustrações do alfabeto manual utilizado.
Sem considerar a originalidade ou não deste método, o seu livro chamou a atenção
de intelectuais de toda a Europa, encantados com a possibilidade de dar voz ao surdo.
Vale salientar que, ele iniciou a instrução de outro surdo da família Velasco, D. Luís,
através de língua de sinais, treinamento da fala e do uso de alfabeto manual. Como
era prática costumeira da época, havia muitos casamentos consanguíneos, dado o
interesse pelo acréscimo de poderio político e econômico, a isso atribui-se o fato de
haver pessoas surdas entre famílias nobres.
Essa base oralista de seu trabalho serviu como modelo para três pilares do
aprendizado da língua oral: Pereira, nos países de língua latina, Amman, nos de língua
alemã, e Wallis, nas ilhas Britânicas.
Segundo Moura, Lodi e Harrison (1997), Pereira (1715–1780) foi um dos
defensores do oralismo 4 , fazia uso do alfabeto digital e os Sinais. Seu trabalho
4

Oralismo é uma metodologia de ensino aplicada nas práticas pedagógicas desenvolvidas ao
educando surdo. Visa que o aluno faça uso da língua oral, utilizando-se de vários recursos com vista a
atingir essa finalidade. O principal representante dessa corrente foi o célebre Alexander Graham Bell.
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influenciou muitos outros a prosseguirem com a oralização dos surdos. Para Pereira,
o surdo só conseguiria se integrar mediante a fala, com isso conseguiria abstrair as
noções gerais e abstratas, se relacionando na sociedade.
Amman (1669-1724) foi o principal expoente do movimento oralista alemão. Ele
acreditava que a humanização do sujeito surdo residia na fala oral. Ele não fundou
uma escola, mas seu livro, publicado em 1704, foi a semente para a construção do
modelo alemão para a educação institucionalizada do surdo, iniciada por Heinicke.
Segundo Soares (1999), Amman renunciou aos recursos da medicina passando a se
dedicar na parte educacional com os surdos. Centrou seu trabalho para o ensino da
oralização, da leitura labial através do uso de espelhos e da escrita. Havia uma
preocupação para que o surdo relacionasse os sons das palavras aprendidas com a
imagem escrita. Quase todos os países de língua alemã seguiram direta ou
indiretamente o método utilizado por Amman.
Wallis (1616-1703) é considerado o elemento fundador do oralismo na
Inglaterra; escreveu o primeiro livro inglês sobre educação do surdo no ano de 1698,
numa linha oral; mais adiante abandonou o trabalho numa abordagem oralista,
passando a fazer uso dos Sinais, pois julgava ser relevante para o ensino dos surdos.
Muito embora tenha desistido de ensinar os surdos a falar e de sua pouca experiência,
teve sua contribuição para o oralismo naquele país.
Na França, encontramos o precursor do trabalho com Sinais, l’Epée (17121789), com duas irmãs gêmeas surdas que se comunicavam por meio da língua de
sinais, aprendeu a língua de sinais passado a tornar seu objeto de estudo. Ele foi o
criador de Sinais metódicos, metodologia de ensino aos surdos no qual consiste em
uma combinação de língua de sinais e gramática francesa. l’Epée transformou sua
casa em uma escola gratuita para surdos aberta tanto para os pobres quanto para
ricos e foi agrupando até ter uns sessenta alunos surdos, fundando assim a primeira
escola pública para surdos denominada ‘Instituto para Jovens Surdos e Mudos de
Paris’, onde inclusive vários professores surdos foram treinados.
Ao longo da sua vida l’Épée escreveu três obras principais das quais chegou a
publicar duas. A primeira em 1776 que se intitulava: “Institution des Sourds-Muets par
la voie des signes methodiques”. Nesta obra apresentava os primeiros sucessos do
seu trabalho com a Língua Gestual Metódica. l’Épée seguiu seus estudos e em 1784
publicou “La veritable maniére d’instruire les sourds et muets confinée par une longue
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experience” (O verdadeiro método de educar os surdos-mudos, confirmado por uma
longa experiência), em que afirma:
Ensinar surdos é menos difícil do que normalmente se supõe. Apenas temos
que introduzir nas suas mentes através dos olhos o que tem sido introduzido
nas nossas próprias mentes através dos ouvidos. Estas duas avenidas estão
sempre abertas, cada uma levando ao mesmo ponto; desde que não se
desviem para a direita ou para a esquerda, seja qual for a nossa escolha.
(L’ÉPÉE apud CARVALHO 2013, p. 19).

Para l’Epée, o treinamento da fala ocupava bastante tempo dos alunos ao qual
deveria ser gasto na educação. Ele acreditava que o tempo despendido para aprender
a falar era de pouca utilidade. Por causa disso, ele foi bastante criticado por outros
educadores de surdos entre eles, Braidwood (1715-1806), na Inglaterra, e Heinicke
(1727-1790), na Alemanha. Braidwood e Heinicke tinham bases filosóficas oralistas,
em que a oralização era o centro do ensino, sendo vetado o uso da língua de sinais.
Para eles, o surdo deveria ser oralizado, resquícios da crença da humanização
mediante a fala, bem como a inserção e integração do surdo na sociedade ouvinte só
se daria mediante a fala. Após a morte de l’Epée, a escola foi conduzida por Sicard
(1742-1822), que se tornou diretor dando continuidade ao trabalho realizado l’Epée,
sendo a época de ouro na instrução formal dos surdos.

2.4

Surdo na Contemporaneidade

Na Idade Contemporânea, houve grandes transformações sociais na forma
como se enxerga o surdo, porém nos atuais ainda existem comunidades que estão
fundamentadas em crenças místicas e religiosas, conforme menciona Lane (1992, p.
27):
[...] África Central, as mães afirmam que ao descobrirem que os seus filhos
eram surdos, o seu primeiro pensamento era verificar se os seus
antepassados tinham sido enterrados devidamente. Em muitas sociedades,
as mães acham que a causa de surdez dos seus filhos é devida a agressões
dos espíritos.

Embora a sociedade tenha passado por mudanças, ainda hoje existem povos
que trazem fortes concepções equivocadas em relação a pessoa surda, estas ainda
enraizadas nas convicções como aquelas que predominaram na antiguidade.
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Atualmente, observamos os surdos galgarem vários espaços, paralelamente
avistamos uma crescente no trabalho com uso da Língua de Sinais em diferentes
países da Europa, alcançando os Estados Unidos. Quem deu abertura para
introdução dos sinais e para institucionalização da educação para surdos nos Estados
Unidos foi o americano Gallaudet (1787 -1851). Conforme detalha Sacks (1990),
Gallaudet viajou à Europa para buscar métodos de ensinar aos surdos. Com essa
finalidade, tentou primeiro na Inglaterra com Braidwood, porém ele negou-se a revelar
o seu método oralista em virtude de existir um interesse financeiro. Depois de viajar
em vários lugares, Gallaudet chegou até a França (1816), onde realizou um estágio
no Instituto Nacional para Surdos-mudos, iniciando sua aprendizagem dos Sinais e
Sistema de Sinais Metódicos utilizado por Sicard. Na França, Gallaudet conheceu
aquele que viria a ser seu instrutor, Laurent Clerc, que era surdo e ex-aluno daquela
escola. Clerc foi contratado por Gallaudet e eles retornaram para os EUA naquele ano.
Eles abriram a primeira escola de surdos nos Estados unidos em 1817, em
Hartford Connecticut, com o nome de “The connecticut asylum for the education and
instruction of the deaf and dumb persons” (Asilo Connecticut para a Educação e
Instrução das Pessoas Surdas e Mudas), mais adiante recebeu o nome de “Hartford
School”, obtendo grande sucesso, oportunizando também a abertura de novas
escolas dentro do país. O corpo docente aprendeu a Língua de Sinais Francesa (LSF),
paralelamente, os Sinais trazidos pelos próprios alunos. O sistema de ensino de Sinais
Metódicos utilizados por Clerc foi adaptado para o inglês e o alfabeto digital francês.
Com o passar do tempo a Língua de Sinais Francesa foi sendo substituída pelos
alunos dando origem a Língua de Sinais Americana (ASL) que possui até os dias de
hoje grande semelhança com a Língua de Sinais Francesa. Criou-se assim, uma
comunidade surda que ultrapassou os muros da escola. Muitas outras escolas foram
fundadas no estilo de Hartford School com o objetivo de que os surdos pudessem
desenvolver a língua escrita e conseguir ter independência social.
Em 1864, o Congresso Americano autorizou o funcionamento da primeira
faculdade para surdos, situada em Washington - National Deaf-Mute College,
atualmente “Gallaudet University”. Esta faculdade foi fundada por Edward Gallaudet,
filho de Thomas Gallaudet, sendo a primeira e até hoje a única universidade para
surdos em todo mundo.
Contudo, a utilização da Língua de Sinais nos EUA começou a sofrer uma
pressão contrária ao método aplicado na “Gallaudet University” por volta da segunda
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metade do século XIX. Havia, nos Estados Unidos e em outros países, a controvérsia
às metodologias de educação de surdos: o oralismo e a língua de sinais.
Um dos maiores expoentes para a implantação do oralismo foi Alexander
Graham Bell (1847-1922). Ele era um defensor do oralismo, pois tinha família de
renome no ensino e treinamento de audição e de fala com alunos surdos, inclusive
seu pai era um prestigiado professor de surdos no Canadá. Graham Bell foi um forte
opositor a Língua de Sinais, considerando-a subversiva para aprendizagem da língua
oral, como também não concebia os sinais como língua; ele a julgava muito
ideográfica, imprecisa e inferior à fala. Dedicou sua vida ao ensino do oralismo puro
aos sujeitos surdos, bem como treinou professores de surdos em muitas cidades
americanas. Vale salientar que, esse período, precede a descoberta dos antibióticos,
visto que a surdez era algo extremamente comum oriundo de acometimento de
doenças das quais ainda não se havia prevenção.
Por onde passou, Grahan Bell divulgou suas ideias acerca do oralismo,
escreveu inúmeros artigos, criticando uso dos sinais para a cultura surda, defendendo
a ideia de que era inferior a língua oral. Como médico, Grahan Bell era partidário da
filosofia ‘Eugênia5’, que coibia o casamento entre surdos sobre o pretexto de que, caso
os surdos casassem e se reproduzissem, teria grande possibilidade de gerar filhos
surdos, o que seria uma catástrofe para a sociedade. Ele se opôs a criação de uma
lei que impedia o casamento entre os surdos, mas incentivava que isso não
acontecesse até aconselhando os próprios surdos a não se casarem entre si,
asseverando que a surdez era uma patologia e não uma variação de como os
indivíduos podem ser, tentando assim a assimilação dos surdos pelo mundo ouvinte.
No século XVIII, houveram muitas conquistas para os surdos, a Língua de
Sinais tinha conquistado um espaço significativo na educação de surdos, porém tudo
isso estava preste a sofrer uma reviravolta. Os surdos já haviam galgado um lugar
para desenvolver sua identidade, convívio com pares e um ensino que lhes favoreciam
acesso ao conhecimento.
Em 1880, ocorreu o Congresso Internacional de Professores de Surdos, em
Milão, como resultado de esforços de educadores de surdos oralistas. Anos antes
outros congressos já ocorreram com a finalidade de defender a utilização de métodos
exclusivamente orais na educação dos surdos. O Congresso teve como pauta a língua
5

Eugênia, ciência que estuda as condições mais propícias à reprodução e melhoramento da raça
humana.
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de sinais e a língua oral para decidir o método que seria empregado dali por diante.
Por 160 votos contra quatro, ganhou o método oral na educação dos surdos. De
acordo com Moura (2000, p. 48), o grupo de surdos não teve representatividade
significativa, ficando decidido que:
Dada a superioridade incontestável da fala sobre os Sinais para reintegrar os
surdos-mudos na vida social e para dar-lhes maior facilidade de linguagem...
(Este congresso) declara que o método de articulação deve ter preferência
sobre o de Sinais na instrução e educação dos surdos-mudos. O método oral
puro deve ser preferido porque o uso simultâneo de Sinais e fala tem a
desvantagem de prejudicar a fala, a leitura orofacial e a precisão de ideias.

Após esse resultado, o oralismo perdurou pelo resto do século XIX e começo
do século XX, transformando a fala de uma forma de educação como finalidade de
educação. O oralismo foi adotado por grande percentual de escolas de surdos, que
após longos anos de tentativas constataram a ineficácia do método, pois não supria
adequadamente as demandas de ensino das crianças surdas. Ainda sobre esse
método, é notório a grande sujeição de uma classe minoritária a maioria, isto é, uma
busca incessante por equalizar sujeitos a normalização, numa tentativa de
transformação do surdo num ouvinte que ele jamais poderia tornar-se.

2.5

Os surdos no Brasil

A língua de sinais no Brasil tem sua origem no final do século XIX, pois anterior
a esse século não há pesquisas apresentando quantitativo nem como eram os índios
surdos da época. Acredita-se que, existiam duas Línguas de Sinais Brasileiras, a
LSCB (Língua de Sinais dos Centros Urbanos) e a LSKB (Língua de Sinais Kaapor
Brasileira)6.
Em 1857, o Imperador institui uma política educacional voltada para a
comunidade surda. Sobre isso, Strobel (2008, p.89) observa “[...] deduz-se que o
imperador D. Pedro II se interessou pela educação dos surdos devido ao seu genro,
o Príncipe Luís Gastão de Orléans, (o Conde d’Eu), marido de sua segunda filha, a

6

Strobel (2008) afirma que antigamente nomeava-se a língua de sinais como LSCB - Língua de Sinais
Brasileira dos Centros Urbanos, e que a sigla LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, foi adotada a partir
de uma votação feita para eleger um dos dois nomes: LSCB e LIBRAS, em uma reunião no mês de
outubro de 1993 na sede da FENEIS- Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos - Rio
de Janeiro.
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princesa Isabel, ser parcialmente surdo”. Contudo, não se tem certeza sobre a
veracidade desse fato.
Sabe-se que, em 1855, a convite de Dom Pedro II, Ernest Huet, um professor
surdo francês, e sua esposa chegaram ao Brasil com o objetivo de fundar uma escola
para surdos. Em 26 de setembro de 1857, é fundado o Instituto Nacional de Educação
de Surdos - INES7, como hoje é conhecido, na cidade do Rio de Janeiro. De acordo
Strobel (2008), o INES funcionava como asilo somente para meninos surdos de todo
o Brasil. Esta escola era um ponto de referência para professores e próprios surdos
da época. A língua utilizada por Huet era a língua de sinais francesa (LSF), sendo esta
misturada a língua preexistente no Brasil, dando origem a língua que utilizamos hoje,
a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).
Por volta da década de 1980 até 1990, há retomada a uso dos sinais e uma
abertura para a filosofia educacional de Comunicação Total, tendo como premissa a
aceitação de toda forma de comunicação possível, ou seja, a fala, os sinais, o teatro,
a dança, mímica, etc. Paulatinamente, as escolas foram dando margem ao uso dos
sinais e o oralismo foi esvaecendo. Vale ressaltar que nesse período a língua de sinais
no Brasil ainda não era reconhecida e tampouco entendida como uma língua.
Assim, apesar de já ser utilizada há um bom tempo pela comunidade surda, a
Língua de Sinais do Brasil só foi regulamentada em 24 de abril de 2002 pela Lei n°
10.436 (BRASIL, 2002, p. 23), conforme o parágrafo único:
Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de
comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visualmotora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico
de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas
surdas do Brasil.

Essa lei reconhece a Língua Brasileira de Sinais - Libras - como língua
pertencente a comunidade surda brasileira. Contudo, após seu reconhecimento,
faltava aclaramentos sobre o papel da Língua de Sinais. Nesse contexto, surge o
Decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a regulamentação
da Lei 10.436, trazendo especificação quanto aos demais direitos dos cidadãos surdos
nos diversos seguimentos da sociedade como na área da saúde, educação e trabalho,

7

INES - é o centro nacional de referência na área da surdez no Brasil, sendo um órgão do Ministério
da Educação. Localizado na cidade do Rio de Janeiro, no bairro das Laranjeiras, foi a primeira
instituição nesta área no Brasil.
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defende a Cultura Surda e traz a obrigatoriedade do Tradutor Intérprete de Língua
Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais -TILPS e sua devida formação.
Ainda sobre isso, esses dispositivos legais vêm oportunizando que a Língua
Brasileira de Sinais seja inserida nos cursos de graduação e licenciaturas, como
também tem incentivado a contratação de docentes que ensinem prioritariamente a
Língua Portuguesa para os alunos surdos como sua segunda língua, já que a primeira
língua do surdo é a LIBRAS8.

8

Segundo a Federação Nacional de Integração dos Surdos, a FENEIS, a primeira língua do surdo é a
LIBRAS, pois esta é aprendida espontaneamente pela criança, sem esforço, diferentemente da língua
oral. Coadunando a essa ideia, a filosofia bilíngue propõe então que o surdo aprenda primeiro a Língua
de Sinais e depois a Língua Portuguesa.
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3

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS
“Todo linguista reconhece que a língua é um
fato social, mas nem todos dão a mesma
ênfase a esse fato”.
William Labov.

A Sociolinguística Variacionista ou Laboviana9 é uma área da Linguística que
estuda a língua em uso dentro das comunidades de fala, voltando sua investigação
para a relação entre a língua que falamos e a sociedade que vivemos. Graças aos
trabalhos realizados por Labov (2008), essa área direcionou as pesquisas para o viés
empírico e estatístico, considerando-se que toda língua varia e que tal variação é
motivada por fatores linguísticos e sociais.
O surgimento desse campo de pesquisa possibilitou outra perspectiva na forma
como se realizava estudo da língua, pois atribuiu uma valoração para a língua falada
que antes sempre lhe fora negada, bem como permitiu superar o idealismo
homogeneizante da língua como sistema imutável. Como observa Bagno (2007), o
ponto central da Sociolinguística é precisamente relacionar a heterogeneidade
linguística com a heterogeneidade social.
Com base em Martins, Vieira e Tavares (2014, p. 10), podemos elencar três
grandes contribuições dessa área que relacionam as diversidades linguísticas e
sociais. O primeiro é que ela define precisamente os conceitos básicos para o
tratamento adequado dos fenômenos variáveis; o segundo, reconhece a pluralidade
de normas linguísticas com complexo tecido de variedades em convivência; e,
terceiro, estabelece diversas semelhanças entre o que se convencionou chamar
“norma culta” e “norma popular”.
Dessa maneira, entendemos que uma comunidade de fala não se configura em
apenas um grupo de pessoas que fala da mesma forma, mas em traços linguísticos
específicos que os diferenciam de outros grupos. Estes partilham entre si normas e
atitudes relacionadas ao uso da linguagem e se comunicam mais entre si do que com
outras comunidades.
Nesse sentido, este capítulo apresenta o quadro teórico em que se fundamenta
a pesquisa sociolinguística, sendo dividido em três seções: na primeira, abordam-se

9
A sociolinguística variacionista, sociolinguística laboviana, sociolinguística quantitativa ou
ainda Teoria da Variação e da Mudança linguística são sinônimos.
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as questões referentes aos conceitos da sociolinguística apresentando o objeto de
estudo e discutindo o valor social das formas variantes; na segunda, abordam-se os
estudos relacionados à variação linguística na Língua Brasileira de Sinais traçando
um paralelo com os estudos da linguagem oral e no terceiro é apresentado os níveis
linguísticos que compõem a Língua Brasileira de Sinais.

3.1

Conceitos Fundamentais da Sociolinguística

Quando interagimos através da língua, há um conjunto de fatores que estão
imbricados no uso do sistema linguístico. Por isso, é sabido que cada indivíduo articula
a linguagem de uma maneira peculiar e que a fala, mesmo que em uma conversa
rápida, marca o grupo ao qual o indivíduo pertence, a região geográfica, o nível de
escolaridade, a faixa etária, o gênero, etc. Existem características na fala que
possibilitam identificar esses elementos, ou seja, um falante se marca no uso da
língua, isto é, a língua é compreensível pelo conhecimento intrínseco que temos dela
e é ela que permite a utilização de maneira adequada com diversos públicos de
interação.
Não é apenas isso, a língua também é marcada pela variação linguística, mas
ela ocorre de forma sistemática, regular e condicionada por fatores internos e externos
que abrangem a presença de uma variante. Labov (2008) apontou muito bem a
existência de variantes na língua falada, levando em conta os fatores sociais, como
idade, gênero, escolaridade e classe social, que apresentam uma interdependência
com os conteúdos linguísticos dos falantes. Dessa forma, em uma variedade
linguística, podemos encontrar vários fenômenos que operam nos níveis fonológicos,
morfológicos, sintáticos e semânticos-lexicais. Para Weinreich, Labov e Herzog (2006
[1968], p. 136), “[...] não basta apontar a existência ou a importância da variabilidade,
é necessário lidar com os fatos de variabilidade com precisão suficiente para nos
permitir incorporá-los a nossas análises da estrutura linguística”.
Para tanto, os estudos da sociolinguística laboviana mobilizam quatro conceitos
fundamentais como: variação, variedade, variável e variante. Cada conceito é
compreendido no escopo da teoria para podermos relacioná-los na análise que
faremos com os sinais na LIBRAS.
A variação linguística é algo inerente às línguas humanas, sendo um fenômeno
universal. Sobre isso, Coelho et al. (2015, p. 16) postulam que “[...] variação linguística
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é o processo pelo qual duas formas podem ocorrer no mesmo contexto com o mesmo
valor referencial/representacional, isto é, com o mesmo significado”. Isso significa
dizer que a variação linguística ocorre porque dentro de um mesmo contexto
linguístico há termos ou expressões com o mesmo sentido, o mesmo referencial.
Dessa forma, a variação permite que uma expressão possua termos equivalentes,
sendo seu uso condicionado pelo momento de interação.
Vale salientar que, as variações não comprometem o funcionamento do
sistema linguístico nem a possibilidade de comunicação entre os falantes. Dessa
maneira, Coelho et al. (2015, p. 17) postula:
[...] um sociolinguista trabalha com a variação linguística e com dados
produzidos por falantes em uma comunidade. Seu objetivo é “descobrir quais
os mecanismos que regulam a variação e como ela interage com os outros
elementos do sistema linguístico e da Matriz social em que ocorre e como a
variação pode levar a mudança na língua.

A língua é permeada pela variedade linguística que de acordo com Coelho et
al (2015, p. 14) pode ser definida como “[...] a fala característica de determinado grupo,
a partir de critérios geográficos, de critérios sociais e de critério profissional”. No
contexto da sociolinguística, o conceito de variedade também pode ser sinônimo de
dialeto ou falar de uma determinada região (COELHO et al, 2015).
Para entendermos esse conceito, precisamos recorrer ao seguinte exemplo: o
Brasil é composto por vinte e seis estados e o Distrito Federal, subdividido em cinco
regiões, com um total de 5.570 municípios. Diante da extensão e densidade
demográfica, é possível identificar uma grande diversidade cultural entre as regiões
do país e entre seus estados, refletindo em uma vasta variedade linguística, a exemplo
da variedade paraibana, potiguar, baiana, mineira, carioca, etc.
A variedade linguística é um modo de falar uma língua, isto é, o idioma oficial
do país é a língua portuguesa, no entanto, o idioma sofre influência de diversos
aspectos, como o geográfico, o social, o profissional, dentre outros.
De acordo com Coelho et al (2015), a variação linguística pode ser vista sob
dois aspectos: os fatores internos e externos à língua ou linguísticos e extralinguístico.
No que diz respeito à variação interna da língua, citam a variação lexical, a variação
fonológica, a variação morfológica, a variação sintática e a variação discursiva. Coelho
et al (2015, p. 23) preceituam que a variação dentro da língua ocorre em função dos
diferentes níveis linguísticos, a saber:
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a)
variação lexical - variação que ocorre com os termos de uma língua.
Ex.: Jerimum, abóbora;
b)
variação fonológica - variação que ocorre no nível fonológico da língua.
Ex.: síncope, monotongação, etc;
c)
variação morfo fonológica, morfológica, morfossintática;
d)
variação sintática - variação que ocorre nas construções sintáticas da
língua. Ex.: eu vi ele passando por aqui;
e)
avaliação discursiva - variação na dimensão textual/discursiva.

Nessa pesquisa, iremos nos ater ao aspecto da variedade dos sinais dos
topônimos da Paraíba, que se insere no domínio da variação lexical. Quanto ao
conceito de variável linguística, de acordo com Coelho et al (2015), é o contexto
gramatical na qual a variação está localizada de forma mais abstrata. Já a variável
está dividida em dois grandes grupos, em função de serem mais ligados a aspectos
internos ao sistema linguístico ou externos a ele. O primeiro grupo é também chamado
de condicionadores linguísticos; exemplos são a ordem dos constituintes, a categoria
das palavras ou construções envolvidas, aspectos semânticos etc. O segundo é
chamado de condicionadores extralinguísticos ou sociais; entre eles, os mais comuns
são o sexo/gênero, o grau de escolaridade e a faixa etária do informante. As variantes
linguísticas, seriam, então, formas individuais que “concorrem” em uma variável.

3.2

Língua de Sinais
Antes na década de 1960, as linguagens por sinais eram tidas como línguas

artificiais, pois havia o entendimento de que elas se baseavam na linguagem oral,
estando subordinadas a sua gramática sendo, pois, uma mera reprodução espacial
da língua falada. Essa concepção remonta aos métodos desenvolvidos no século
XVIII pelo abade l'Epée. Como foi visto no capítulo anterior, os métodos utilizados por
ele eram conhecidos por sinais metódicos. Naquele período, acreditavam que os
sinais não possuíam gramática, dessa forma, a técnica consistia em gramática
sinalizada francesa, no intuito de suprir as lacunas de elementos observados em
relação a língua francesa falada, possibilitando assim que surdos pudessem ler
e escrever de forma adequada a língua padrão.
No entanto, motivado pelos estudos Saussurianos, a linguagem de sinais
recebeu seu status linguístico mediante o trabalho realizado pelo linguista americano
William Stokoe, denominado Sign Language Structure. Neste trabalho, Stokoe (1960)
levantou a hipótese de que a língua de sinais seriam línguas naturais. Desse modo,
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um instrumento linguístico propriamente dito em consonância com estudos de
Behares (1993) e Rée (1999).
Com isso, Stokoe (1960) apresentou a primeira descrição de uma língua de
sinais, a American Sign Language (ASL). O impacto de seus estudos possibilitou que
diversas línguas de sinais pudessem ser descritas seguindo, em grande parte, os
sistemas descritos das línguas orais. Dessa forma, ele propõe a mesma classificação
expressa pelas gramáticas distribuindo em cinco níveis linguísticos: fonético,
fonológico, morfológico, sintático e semântico.
De acordo com Quadros e Karnopp (2004), Stokoe conseguiu comprovar que
a língua de sinais atendia aos critérios linguísticos de uma língua genuína, no léxico,
na sintaxe e na capacidade de gerar uma quantidade infinita de sentenças, isto é, ele
observou que os sinais não eram imagens, mas símbolos abstratos complexos, com
uma estrutura interior. Além disso, Quadros e Karnopp afirmam que Stokoe esboçou
dezenove configurações de mão diferentes, dezenove localizações distintas e quatro
tipos de movimentos como componentes básicos dos sinais. Como também,
desenvolveu um sistema de notação para tais elementos.

3.3

Níveis linguísticos na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)

Os estudos de Stokoe (1919 - 2000) abriram caminho para várias pesquisas
que vieram a corroborar para melhor compreensão de como se organiza a língua de
sinais. Neste tópico, serão apresentados os níveis linguísticos de modo a trazer uma
breve explanação sobre cada um deles. Vale salientar que o foco de nosso trabalho é
no nível lexical, contudo, recorremos a exemplos para melhor esclarecimento sobre
cada nível. As línguas de sinais são consideradas línguas naturais, pois surgiram da
interação espontânea entre indivíduos, possuindo gramática própria, apresentando os
seguintes níveis linguísticos, fonológico, morfológico, semântico, sintático e
pragmático. Esses níveis possibilitam aos seus usuários expressarem diferentes tipos
de significados, dependendo da necessidade comunicativa e expressiva do indivíduo.
E nos convém conhecer minimamente cada um deles.
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3.3.1 Nível Fonético e Fonológico

O aparelho fonador produz sons da fala nas línguas orais, sendo assim pode
ser comparado às mãos que produzem sinais na linguagem de sinais. A recepção que
ocorre por meio do canal oral-auditivo nas línguas orais pode ser comparada ao canal
visuo-espacial na língua de sinais, isto é, as informações são percebidas pelos olhos,
frases, textos e discursos que são produzidos pelas mãos e face. Coneglian (2009),
traz um comparativo entre os meios de recepção entre as línguas orais (LO) e de
sinais (LS).

Figura 1 - Comparativo dos sistemas anatômicos representativos das línguas orais e
das línguas de sinais

Fonte: Costa (2014, p. 50).

Os primeiros estudos das línguas de sinais Stokoe (1960 apud QUADROS,
2004) empregava o termo “quirema”10 (fonema atualmente) para se referir às unidades
que formam os sinais, e para referir-se às combinações dessas unidades, utilizava o

10

Quirema é o termo para se referir as unidades que formam os sinais.
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termo “quirologia” 11 (fonologia atualmente). À medida em que os estudos foram
avançando e mediante a confirmação da língua de sinais como língua natural, os
estudiosos optaram por utilizar os termos fonema e fonologia, uma vez que as línguas
de sinais compartilham de princípios subjacentes com as línguas orais, apesar de
diferentes superfícies entre fala e sinal.
Stokoe (1960 apud QUADROS, 2004) propôs a decomposição dos sinais em
três parâmetros principais: configuração de mão, locação da mão, movimento da mão,
com o objetivo de analisar a constituição deles na ASL, afirmando não possuírem
significado de forma isolada. Posteriormente, outros parâmetros foram acrescentados
às pesquisas da fonologia de sinais, são eles: orientação da mão, expressões faciais
e corporais.
Embora o termo “fonética” e “fonologia” para línguas de sinais possa causar
estranheza, utilizamos estes termos ancorados em um conjunto de linguistas de
línguas de sinais que também o fazem, são eles: Crasborn (2012); Sandler e LilloMartin (2006); Sandler (1989); Battison (1978), entre outros. A fonética e a fonologia
das línguas de sinais são áreas da linguística que estudam as unidades mínimas dos
sinais que não apresentam significado isoladamente. Todavia, a fonética e a fonologia
possuam o mesmo objeto de estudo que se inter-relacionam, entretanto, esse mesmo
objeto é tomado de pontos de vista diferentes.
A fonética de sinais tem como objetivo descrever as propriedades físicas,
articulatórias e perceptivas de configuração e orientação de mão, movimento, locação,
expressão corporal e facial. Por exemplo, descrever a seleção de dedos (número de
dedos selecionados), a configuração dos dedos (mão fechada ou aberta, dedos
flexionados ou estendidos, contato e abertura entre os dedos), entre outros. Por
exemplo, a descrição da configuração [B] como sendo articulada com a mão fechada
e com o dedo mínimo selecionado.

11

Quirologia: Arte de conversar por meio de sinais feitos com os dedos; dactilologia (Aurélio Buarque de Holanda
Ferreira, 1986).
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Figura 2 - Ilustração da configuração de mão da letra “b”.

Fonte: AcessibilidadeBrasil.org (2020).

As mãos para os surdos além da função básica de prender os objetos ela serve
como canal de comunicação. A mão é composta por dedos que se movem (exceto o
polegar) por ação de tendões ligados a músculos no antebraço e de outros pequenos
músculos que ligam as falanges. O polegar por sua vez, move-se ainda por ação dos
músculos flexores e rotadores, que se encontram na palma da mão, ligados ao
primeiro metacarpal12. Estão divididos em polegar, dedo indicador, dedo médio, anelar
e dedo mínimo (WILLIAMS; DYSON; WARWICK, 1996). Vejamos:

Figura 3 - Dedos da mão

Fonte: Wikipédia.org (2020).

Pode-se, deste modo, considerar a fonética como área que investiga o aspecto
material das unidades mínimas das línguas de sinais. Ela estuda os aspectos físicos
dos sinais, ou seja, as bases visuais relacionadas com a percepção e as bases
fisiológicas relacionadas com a produção. A fonética estuda as unidades mínimas dos
12

O metacarpo equivale a porção média da mão, i.e, o conjunto de ossos dos membros anteriores (ou
das extremidades superiores, no homem) que articulam com os ossos do carpo e com as falanges
proximais dos dedos, em todos os vertebrados que apresentam aqueles membros. O metacarpo é
formado pelos ossos metacarpais ou metacarpianos, que são em número de cinco. Nos vertebrados
com 5 dedos, o carpo é formado por 5 ossos alongados. No homem, é o metacarpo que suporta a
"palma" da mão. (PINHEIRO, 2006, p. 36)
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sinais independentemente da função que eles possam desempenhar numa língua
determinada. Na fonética de sinais, as unidades básicas são transcritas entre
colchetes.
Quanto a fonologia das línguas de sinais, Quadros (2004, p. 47) define da
seguinte forma:
Fonologia das línguas de sinais é o ramo da linguística que objetiva identificar
a estrutura e a organização dos constituintes fonológicos, propondo modelos
descritivos e explanatórios. A primeira tarefa da fonologia para língua de
sinais é determinar quais são as unidades mínimas que formam os sinais. A
segunda tarefa é estabelecer quais são os padrões possíveis de combinação
entre essas unidades e as variações possíveis no ambiente fonológico.

A fonologia estuda as diferenças percebidas e produzidas relacionadas com as
diferenças de significado. Os parâmetros fonológicos da Língua Brasileira de Sinais
são: Configuração de mão (CM), Ponto de articulação (PA) ou Locação (L) e
Movimento (M). Vejamos um exemplo:

Figura 4 - Parâmetros fonológicos das Línguas de Sinais

Fonte: QUADROS e KARNOPP, 2004, p. 51.

Um sinal pode ser articulado com uma ou duas mãos. Exemplo:
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Figura 5 - Exemplos de sinais com uso de um ou duas mãos
CAFÉ

CAFÉ

Fonte: Elaboração própria (2020).

Dentre as funções de um estudioso de uma língua de sinais particular estão a
identificação das configurações de mão, as locações e os movimentos que possuem
uma característica que serve principalmente para diferenciá-las. Isso pode ser feito
comparando-se pares de sinais que são minimamente diferentes. Esses parâmetros
fonológicos estão ilustrados nas figuras a seguir, em que se observa que o contraste
de apenas um dos modelos provoca diferença no significado dos sinais.

Figura 6 - Exemplos de pares mínimos na LIBRAS
PEDRA

QUEIJO

Fonte: Elaboração própria (2020).

Observamos que os sinais que se opõem quanto ao parâmetro configuração
de mão.
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Figura 7 - Exemplo de sinais que se opõem quanto ao parâmetro configuração de
mão
TRABALHAR

VÍDEO

Fonte: Elaboração própria (2020).

Nesse exemplo, observamos os sinais que se opõem quanto ao parâmetro
Movimento.

Figura 8 - Exemplo de sinais que se opõem quanto ao parâmetro Movimento
APRENDER

SÁBADO

Fonte: Elaboração própria (2020).

Na figura acima, percebemos que os sinais se opõem quanto à Locação. O
sinal é formado a partir da combinação de cinco componentes, denominados na
literatura corrente de parâmetros, são eles: configuração de mão, ponto de
articulação, movimento, orientação e expressões não manuais. Vejamos cada um
deles nos subtópicos adiante.
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3.3.1.1

Configuração de mão (cm)

A configuração de mão (CM) consiste em formas assumidas pela mão para
realização dos sinais. Existe um conjunto limitado de fonemas de uma língua oral e
também há um conjunto limitado de configurações de mão em cada língua de sinais.
Esse conjunto de configurações de mão se diferencia de uma língua de sinais para
outra, muito embora apresente algumas similaridades. Outra coisa é que elas não
podem ser confundidas com o alfabeto manual, pois este é uma representação
artificial das letras da língua oral-auditiva utilizada no país em que vive o sujeito surdo,
mas constituem uma realidade natural inerente a língua de sinais. Ferreira-Brito (1995)
identificou quarenta e seis configurações de mão na Libras, como ilustra a Figura 9.

Figura 9 - Configurações de mãos da Libras

Fonte: Ferreira-Brito (1995, p. 220).

A tabela proposta por Ferreira-Brito (1995) está organizada de acordo com a
forma assumida pela mão, subdividida em dezenove colunas. Atualmente esse
número ultrapassa as quarenta e seis configurações. As configurações de mão podem
ser usadas na forma de datilologia (alfabeto manual) ou por outras formas feitas pela
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mão, não sendo, necessariamente, letras do Alfabeto Manual. Hoje, vários teóricos já
fizeram várias compilações de configurações que vão de sessenta e um a cento e
onze configurações. Dessa forma, o conjunto de configuração de mão a seguir,
refere-se apenas às manifestações de superfície, isto é, de nível fonético, encontrada
na língua de sinais brasileira (QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 53).

Figura 10 - Configurações de mãos

Fonte: Pimenta e Quadros (2010).

É válido lembrar que muitos autores propuseram conjunções diferentes, não
somente quanto à forma, mas também quanto à quantidade de configurações de
mãos.

53

Figura 11 - Conjunto de configurações de mãos (CM) da Libras

Fonte: Grupo de pesquisa do curso de LIBRAS do Instituto Nacional de Educação de Surdos
(2019).

Atualmente a configuração mais aceita nos meios acadêmicos foi aperfeiçoada
pelo grupo de pesquisa do curso de LIBRAS do Instituto Nacional de Educação de
Surdos, apresentando setenta e nove configurações de mão (CM). Nisto, percebemos
que a CM é um parâmetro importantíssimo, visto que sem ela é impossível executar
quaisquer sinais.
3.3.1.2

Ponto de articulação (pa) ou locação (l)

Stokoe (1960) define locação como um dos três principais aspectos
formacionais da Língua Americana de Sinais (ASL). Podemos entender a locação ou
ponto de articulação como área do corpo ou no espaço de articulação definido pelo
corpo, isto é, o espaço da enunciação. Bernadino (2000, p. 84) explica que ponto de
articulação “[...] seria o espaço diante do corpo, ou de uma região do próprio corpo,
onde os sinais são articulados”.
A figura abaixo evidencia o espaço de articulação dos sinais, grande maioria
dos sinais são realizados nesse espaço salvo algumas raras exceções que ocorrem
fora dele.
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Figura 12 - Espaço de enunciação na Língua de Sinais

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

Ainda sobre o espaço de sinalização, Friedman (1977), Brito e Langevin
(FERREIRA-BRITO, 1995) descrevem quatro regiões principais para os pontos de
articulação, sendo que a categoria braços está contida na classe tronco.
Quadro 1 - Ponto de articulação dos sinais da Libras
Cabeça

Tronco

Braços

Topo da cabeça
Testa
Rosto
Parte superior do
rosto
Parte inferior do
rosto
Orelha
Olhos
Nariz
Boca
Bochechas
Queixo
Zona abaixo do
queixo

Pescoço
Ombros
Busto
Estômago
Cintura

Braço
Antebraço
Cotovelo
Pulso

Mão

Palma
Costas da mão
Lado do indicador
Lado do dedo mínimo
Dedos
Pontas dos dedos
Nós dos dedos (Junção
entre os dedos e a mão)
Nós dos dedos (Primeira
junta dos dedos
Dedo mínimo
Anular
Dedo médio
Indicador
Polegar
Interstícios entre os
dedos
Interstício entre o polegar
e indicador
Interstício entre o
indicador e médio
Interstício entre o médio e
anular
Interstício entre o anular
Fonte: Ferreira e Langevin (2010).

Espaço neutro
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Xavier (2006) apoiando-se em Liddell e Johnson (1989, 2000) apresenta vinte
pontos de articulações ancorados no corpo e que são fonologicamente distintivos.
Esses pontos são: BH (back of head) - região posterior da cabeça; TH (top of head) –
topo da cabeça; FH (forehead) – testa; SF (side of forehead) – lado da fronte; NS
(nose) – nariz; CK (cheek) – bochecha; ER (ear) – orelha; MO (mouth) – boca; LP
(lip) lábio; JW (jaw) – maxilar; CN (chin) – queixo; NK (neck) – pescoço; SH (shoulder)
– ombros; ST (sternum) – esterno; CH (chest) – peito; TR (trunk) – tronco; UA (upper
arm) – braço; FA (forearm) – antebraço; AB (abdomen) – abdômen; LG (leg) – perna.

Figura 13 - Pontos de articulação ancorados no corpo

Ao lado esquerdo, pontos de articulação na cabeça e no pescoço; no centro, pontos de
articulação no tronco; ao lado direito, pontos de articulação nos braços.
Fonte: Liddell e Johnson (1989 apud VALLI; LUCAS; MULROONEY, 2000, p. 299).

O ponto de articulação (PA) é um parâmetro basilar para realização de um sinal,
considerado por Stokoe (1976); Klima e Bellugi (1979); Karnopp (1999), sendo o
segundo mais importante após o parâmetro CM.

3.3.2.1

Movimento

De acordo com Quadros e Karnopp (2004), para que haja movimento é preciso
haver objeto e espaço. Nas línguas de sinais, a(s) mão(s) do enunciador
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representa(m) o objeto, enquanto o espaço em que o movimento se realiza (o espaço
de enunciação) é a área em torno do corpo do enunciador (FERREIRA-BRITO;
LANGEVIN, 1995). O movimento é definido como um parâmetro complexo que pode
envolver uma vasta rede de formas e direções, desde os movimentos internos da mão,
passando pelos movimentos do pulso e os movimentos direcionais no espaço (KLIMA;
BELLUGI, 1979).

Figura 14 - Exemplo de sinais com e sem movimento

Fonte: Klimsa Farias e Klimsa (2011, p. 25).

Em relação ao tipo de movimento, Ferreira-Brito (1990) menciona que o
movimento pode estar nas mãos, pulsos e antebraços. Os movimentos direcionais
podem ser unidirecionais, bidirecionais ou multidirecionais. A maneira é a categoria
que descreve a qualidade, a tensão e a velocidade do movimento. A frequência referese ao número de repetições de um movimento. O quadro abaixo mostra as categorias
do movimento.

57

Quadro 2 - Tipos de movimento em sinais bimanuais (FRIEDMAN, 1976 apud
WILBUR, 1979)
Tipos de movimento
Interação
1) Alternada
2) Aproximação
3) Distanciamento
4) Cruzamento
5) Ligação
6) Sem interação

Contato

Direção

1) Contínuo
2) Holding
3) No fim
4) No início
5) Duplo
6) Sem contato

1) Para cima
2) Para baixo
3) Para cima e para baixo
4) Para a direita
5) Para a esquerda
6) Para os lados
7) Em direção a algo
8) Fugindo de algo
9) Não direcional

Modo
1) Em linha reta
2) Espiralado
3) Circular
4) Dedos dobrados
5) Pulso dobrado
6) Abertura
7) Fechamento
8) Contorção

Fonte: Andrade (2013, p. 42).

Compreender esses movimentos são de extrema relevância para execução
correta dos sinais.

3.3.2.2

Sinais com duas mãos

Na linguagem de sinais, os sinais podem ser produzidos com uma ou duas
mãos. De acordo com as observações de Battison (1978), há condições impostas aos
sinais produzidos com duas mãos:
(1)

Condição de simetria (as mãos apresentam a mesma configuração de

mãos e os sinais são produzidos com o mesmo padrão de movimento que pode ser
espelhado ou alternado, como em NAMORAR e TRABALHAR, respectivamente).

Figura 15 - Exemplos de sinais em condição de simetria

Fonte: Quadros (2019, p. 54).
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(2)

A condição de dominância em que uma das mãos apresenta dominância

sobre a outra chamada por Battison (1978) de mão passiva (neste caso, as
configurações podem ser diferentes).

Figura 16 - Exemplos de sinais em que há condição de dominância

Fonte: Quadros (2019, p. 62).

Segundo Farias-Nascimento (2013) assim como observado por Battison (1974;
1978), os sinais apresentam algumas restrições. Quando há sinais com duas mãos,
os sinais podem ter duas configurações de mãos iguais (espelhadas ou alternadas)
ou configurações de mãos diferentes, sendo uma ativa e outra passiva, ou uma
representando o morfema preso e a outra o morfema raiz. Vejamos alguns exemplos:

Figura 17 - Exemplos de sinais com mesmas configurações de mão e movimento
alternado e espelhado

Fonte: Quadros (2019, p. 62).

59

3.3.2.3

Orientação de mão

A orientação pode ser definida como a direção para a qual a palma da mão
aponta na produção do sinal. No trabalho inicial de Stokoe (1960), a orientação não
foi considerada como um parâmetro distinto. Entretanto, mais adiante com avanços
nas pesquisas, Battison (1974) argumentaram em favor da inclusão de tal parâmetro
na fonologia das línguas de sinais com base na existência de pares mínimos em
sinais13 que apresentam mudança de significado apenas na produção de distintas
orientações da palma da mão (BATTISON, 1974; BELLUGI; KLIMA; SIPLE, 1975). A
pesquisadora Ferreira-Brito (1995, p. 41) enumera seis tipos de orientações da palma
da mão na LIBRAS: para cima, para baixo, para o corpo, para a frente, para a direita
ou para a esquerda.

Figura 18 - Orientação da palma da mão na LIBRAS

Fonte: Marentette (1995, p. 204).

13
São pares de sinais que se opõem lexicalmente com base em uma única diferença em suas
formas.
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Figura 19 - Exemplos de sinais com orientação de mão

Fonte: Klimsa Farias e Klimsa (2011, p. 25).

A imagem acima apresenta as formas como as mãos podem ser orientadas,
essa compreender o significado dessas orientações é fundamental para a realização
dos sinais.
3.3.2.4

Expressões não-manuais

Para Baker (1983), Ferreira-Brito e Langevin (1995), as expressões nãomanuais podem ser compreendidas como movimentos da face, dos olhos, da cabeça
ou do tronco com dois papéis nas línguas de sinais: marcação de construções
sintáticas e de sinais específicos. As expressões não-manuais que têm função
sintática marcam sentenças interrogativas sim-não, interrogativas QU-, orações
relativas e topicalizações. As expressões não-manuais que constituem componentes
lexicais marcam referência específica, referência pronominal, partícula negativa,
advérbio ou aspecto. Deve-se salientar que duas expressões não-manuais podem
ocorrer simultaneamente, por exemplo, as marcas de interrogação e de negação.
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Figura 20 - Exemplos de algumas expressões faciais em Libras

Fonte: Felipe (2007).

Figura 21 - Expressões não-manuais da Língua Brasileira de Sinais

Fonte: Quadros e Karnopp (2004, p. 61).
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Esta noção, mesmo que de forma sucinta, acerca do nível fonológico da língua
de sinais, faz-se necessário para a compreensão de como se sucedem as variações
linguísticas na Libras, quer sejam de caráter regional, social ou histórica, uma vez que
esta pode ser identificada na configuração de mão, movimento, direção, expressão
facial e/ou corporal, disposição da mão, orientação das mãos e região de contato,
durante a realização do sinal. Agora explanaremos sobre o nível morfológico.

3.3.2 Nível Morfológico

Como dito anteriormente, as configurações de mãos na linguagem de sinais
são consideradas fonemas, são as cinco partes menores, que juntas formam um sinal.
Na ausência de um dos parâmetros se descreve citando sua inviabilidade de
realização, sendo estes parâmetros elementos fundamentais no sistema de expressão
dessas línguas.
De acordo com Felipe (2006), os morfemas são os cinco parâmetros que
combinados formam um item lexical na Libras. Através desta concepção de unidade
mínima, podemos compreender o morfema na Libras e a criação de novos sinais.
Para Quadros e Karnopp (2004, p. 87), “as línguas de sinais têm um léxico e
um sistema de criação de novos sinais em que as unidades mínimas com significado
(morfemas) são combinadas”. Tal combinação se dá entre os morfemas lexicais e os
morfemas gramaticais ou derivacionais, conforme mostra Felipe (2006, p. 201):
Nos estudos sobre os processos de formação de palavras [composição,
aglutinação, justaposição e derivação], as línguas são sempre apresentadas
em relação aos seus morfemas lexicais (raízes/radicais) que se prendem a
morfemas gramaticais formantes (desinências e vogais temáticas) e/ou a
derivacionais (afixos e clíticos)

Nesta perspectiva, a pesquisadora aponta que os cinco parâmetros das línguas
de sinais expressam morfemas por meio de algumas configurações de mão,
movimentos, alterações na frequência do movimento, pontos de articulação na
estrutura morfológica e expressão facial ou movimento de cabeça concomitante ao
sinal. Implica dizer que é através das alterações nas combinações desses morfemas,
que os itens lexicais das línguas de sinais são formados.
Os morfemas podem ser: morfemas lexicais, podendo ser uma raiz ou um
radical (Movimento); morfemas derivacionais, que podem ser um afixo (alterações em
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Movimento e Configuração de Mão); ou morfemas gramaticais, caracterizando uma
desinência, ou seja, uma marca de concordância número pessoal (Direcionalidade da
Mão) ou de gênero (Configuração de Mão).
A Língua Brasileira de Sinais apresenta processos derivacionais, os quais são
processos formadores de novas palavras a partir de palavras já existentes na língua.
Entre eles estão derivação, composição e incorporação, que são processos bem
produtivos em Libras. Em relação à composição, temos na área de Libras, os estudos
realizados por Figueiredo; Silva e Sell (2009) e Felipe (2006).

3.3.2.1

Derivação

Na linguagem de sinais, o processo de derivação é aquele que deriva nomes
de verbos ou verbos de nomes. Em Libras, os nomes derivam de verbos,
caracterizando um processo chamado de nominalização. Seguindo a proposta de
Supalla e Newport (1978) para a ASL, observa-se que a língua de sinais brasileira
pode derivar de verbos pela mudança no tipo de movimento. O movimento dos nomes
repete e encurta o movimento dos verbos, conforme exemplo do TELEFONE
(substantivo) e TELEFONAR (verbo), vejamos imagem:

Figura 22 - TELEFONE (substantivo) e TELEFONAR (verbo)

Fonte: Quadros e Karnopp (2004, p. 97).

Outros verbos e nomes relacionados na língua de sinais brasileira:
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Figura 23 - Exemplos de verbos e substantivos relacionados na Libras

Fonte: Quadros e Karnopp (2004, p. 100).

É o movimento (repetição e/ou reduplicação) que cria a diferença no significado
entre os dois tipos de sinais. Para Felipe (2006), a Libras apresenta outro tipo de
derivação denominada de processo de derivação zero. Esta consiste em itens lexicais
que são diferenciados mediante sua função no contexto linguístico onde estão
inseridos. Isto quer dizer que dependerá do contexto linguístico identificar se o sinal
corresponde a um verbo ou um nome.

Figura 24 - Exemplo de AVIÃO e VOAR

Fonte: Pinto (2016).

Esses itens lexicais são sinalizados da mesma forma (com a mesma
configuração de mão, a mesma locação e o mesmo movimento). Ao serem realizados,
o que vai diferenciá-los (se é o substantivo AVIÃO ou o verbo VOAR) é o contexto de
frase em que estarão sendo usados.
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3.3.2.2

Composição

O processo de composição de sinais é bastante comum na Libras, Felipe (,
2006, p. 207), ressalta que “[...] nesse tipo de processo de formação de palavras,
utilizam-se itens lexicais que são morfemas livres que se justapõem ou se aglutinam
para formarem um novo item lexical”. Ainda sobre isso, a autora aponta que a
composição pode se realizar de três maneiras em Libras:
1)

Pela justaposição de dois itens lexicais – como em ALMOÇAR, formado

pela junção de MEIO-DIA com COMER; ZEBRA formado pela junção de CAVALO
com LISTRA PELO CORPO. Vale salientar que, enquanto Figueiredo Silva e Sell
(2009) criam uma categoria específica para compostos com a palavra CASA + N
(nome). Felipe (2006) mantém essa estrutura em uma classificação mais geral.

Figura 25 - Sinal de ALMOÇAR

COMER + MEIO DIA = ALMOÇO
Fonte: http://www.acessobrasil.org.br/libras/
Figura 26 - Sinal de ZEBRA

CAVALO + LISTRA PELO CORPO = ZEBRA
Fonte: http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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2)

Pela justaposição de um classificador14 com um item lexical – Exemplos:

FORMIGA, formado pela junção de INSETO com COISA PEQUENA [classificador];
ALOJAMENTO, formado pela junção de DORMIR com PESSOA DEITADAS
[classificador];

Figura 27 - Sinal de FORMIGA

ANTENA + PEQUENO
Fonte: http://www.acessobrasil.org.br/libras/

Figura 28 - Sinal de ALOJAMENTO

DORMIR + CAMA = ALOJAMENTO
Fonte: http://www.acessobrasil.org.br/libras/

3)

Justaposição da datilologia da palavra, em português, com o sinal que

representa a ação realizada pelo substantivo que, na sede semântica da ação verbal,
seria seu caso instrumental. (TAKAHIRA, 2012, p. 256).

14

Classificadores, em geral, são formas que estabelecem um tipo de concordância, que evidenciam
uma característica física, atribuindo-lhe uma adjetivação, por meio da qual os elementos sinalizados
são representados. (SOUSA; JÚNIOR, 2011. p. 21).
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Figura 29 - Sinal de AGULHA DE COSTURAR

COSTURAR + A-G-U-L-H-A = AGULHA
Fonte: http://www.acessobrasil.org.br/libras/

Além dessas maneiras de realização do processo de composição em Libras,
há ainda três regras morfológicas utilizadas na criação de compostos. Quadros e
Karnopp (2004) apontam estas regras:
1)

Regra do contato: quando dois sinais ocorrem juntos para formar um

sinal composto, o contato do primeiro ou do segundo sinal é mantido. Como exemplo,
tem-se o sinal composto ESCOLA, formado pelos sinais CASA e ESTUDAR, em que
o contato do primeiro e do segundo sinal é mantido no composto.

Figura 30 - Sinal de ESCOLA

Fonte: Quadros e Karnopp (2004, p. 103).

2)

Regra da sequência única: em compostos, o movimento interno ou a

repetição do movimento é eliminada. Por exemplo: os sinais PAI e MÃE,
isoladamente, apresentam movimento repetido, mas quando se juntam para formar o
sinal composto PAIS, esse movimento é eliminado.
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Figura 31 - Sinal de PAIS

Fonte: Quadros e Karnopp (2004, p. 104).

3)

Regra da antecipação da mão não dominante: esta regra diz que a mão

passiva do sinalizador antecipa o segundo sinal no processo de composição.
Exemplificando: no sinal composto ACREDITAR (SABER e ESTUDAR), a mão não
dominante fica no espaço neutro em frente ao sinalizador com uma configuração de
mão que faz parte do composto.

Figura 32 - Sinal de ACREDITAR

Fonte: Quadros e Karnopp (2004, p. 105).

Cada sinal tem um significado próprio quando são realizados isoladamente. Ao
se unirem para formar um novo sinal, esses sinais, juntos, passam a ter um novo
significado. Na maioria das vezes, tais sinais compostos têm o significado bem
distante do significado dos sinais de base. Por isso, é correto afirmar que, no resultado
do processo de composição, não há como prever o significado do novo sinal somente
observando o significado dos sinais de base (QUADROS; KARNOPP, 2004).
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3.3.2.3

Incorporação

Outro processo comum na formação de palavras da Língua Brasileira de Sinais
é a incorporação, havendo dois tipos nessa língua: a incorporação de numeral e a
incorporação da negação. Segundo Quadros e Karnopp (2004), morfemas presos
(unidades mínimas com significado que não ocorrem sozinhos) podem se combinar
(ou combinar com um morfema livre) para criar novos significados em Libras. Isto
ocorre no processo de incorporação de numeral, cuja mudança na configuração de
mão (de 1 para 2, para 3 ou para 4) de um sinal pode mudar o número de meses, de
dias, de horas, de anos e outros advérbios. Os outros componentes dos sinais
permanecem os mesmos. Somente a configuração de mão muda. Sobre isso, Felipe
(2006, p. 204) aponta a existência do processo de incorporação de numeral, e a
respeito dele afirma: “[...] a incorporação do numeral, representando os numerais de
um até quatro através de configurações de mão, acrescenta à raiz um quantificador”.
Vejamos o exemplo: UM-MÊS, DOIS-MESES, TRÊS-MESES e QUATROMESES

Figura 33 - Sinal de UM-MÊS, DOIS-MESES, TRÊS-MESES e QUATRO-MESES

Fonte: Quadros e Karnopp (2004, p.107).

Esses sinais são formados por dois morfemas presos: um morfema significa
MÊS e abrange a orientação da mão, a locação e as expressões não manuais; e o
outro morfema é a configuração de mão, que leva o significado de um numeral. Tais
morfemas são realizados concomitantemente, formando o sinal UM-MÊS, DOISMESES, TRÊS-MESES ou QUATRO-MESES, dependendo do numeral que é
incorporado.
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Segundo Felipe (2006), a configuração de mão para os sinais DIAS, MESES,
ANOS ou HORAS pode ser mudada até o número 4. A partir do número 5, o numeral
é articulado separadamente dos sinais.
O outro processo de incorporação é a incorporação da negação. Nesse
processo, o item lexical negado sofre alteração em um dos parâmetros (geralmente
no movimento), resultando em sua contraparte negativa (FERREIRA-BRITO, 1995).
Para Felipe (2006), essa alteração ocorre da seguinte forma: o sufixo de negação se
incorpora à raiz de alguns verbos (que possuem uma raiz com um primeiro
movimento), finalizando-os com um movimento contrário, como, por exemplo, o verbo
GOSTAR e a sua contraparte NÃO-GOSTAR.

Figura 34 - Sinal de GOSTAR e GOSTAR-NÃO

Fonte: Klimsa Farias e Klimsa (2011, p. 28)

3.3.2.4

Flexão nas línguas de sinais

Klima e Bellugi (1979) descreveram oito processos de flexão diferente na ASL
e que podemos visualizar através da Libras:
I.

Pessoa (deixis): flexão que muda as referências pessoais no verbo.

II.

Número: flexão que indica o singular, o dual, o trial e o múltiplo.

III.

Grau: apresenta distinções para ‘menor’, ‘mais próximo’, ‘muito”, etc.

IV.

Modo: apresenta distinções, tais como os graus de facilidade.

V.

Reciprocidade: indica relação ou ação mútua.

VI.

Foco temporal: indica aspectos temporais, tais como ‘início’, ‘aumento’,
‘graduação’, ‘progresso’, ‘consequência’, etc.
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VII.

Aspecto temporal: indica distinções de tempo, tais como ‘há muito tempo’, ‘por
muito

tempo’,

‘regularmente’,

‘continuamente’,

‘incessantemente’,

‘repetidamente’, ‘caracteristicamente’, etc.
VIII.

Aspecto distributivo: indica distinções, tais como ‘cada’, ‘alguns especificados’,
alguns ‘não-especificados’, ‘para todos’, etc.
De acordo com Quadros (2004), os verbos na Libras, bem como na ASL, estão

basicamente divididos da seguinte forma:
a) Verbos simples – são verbos que não se flexionam em pessoa e número e
não incorporam afixos locativos. Alguns desses verbos apresentam flexão de
aspecto. Exemplo dessa categoria são APRENDER, GOSTAR, SABER.

Figura 35 - Exemplos de verbos simples na Libras

Fonte: Pereira (s.d, p. 28)

b)

Verbos com concordância – são verbos que se flexionam em pessoa,

número e aspecto, mas não incorporam afixos locativos. Exemplo dessa categoria são
RESPONDER.
Figura 36 - Exemplo de verbo com concordância

Fonte: Capovilla e Raphael (2001, p. 1138).
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c)

Verbos espaciais – são verbos que têm afixos locativos. Exemplo dessa

classe é IR.

Figura 37 - Exemplo de verbos espaciais

Fonte: Felipe (2007, p. 70).

Como podemos observar a Libras possui estrutura espacial e a formação de
palavras ocorre com a combinação de morfemas por processos como derivação,
incorporação e composição. Quanto aos verbos se agrupam em simples, com
concordância e espaciais. No próximo tópico discorremos como se estabelece a
sintaxe na Libras, evidenciando como se apresenta as sentenças, o sistema
pronominal, o espaço, o real, o token (quando durante a sinalização são estabelecidos
os referentes e os locativos em determinados pontos espaciais de sinalização a frente
do corpo do sinalizante) e o sub-rogado, isto nos permitirá melhor compreender como
se produz enunciados nas línguas de sinais.

3.3.3 Nível Sintático

As pesquisas nesse nível vão desde a análise da ordem das palavras em
diferentes línguas de sinais, até estudos que abordam a distribuição da negação, dos
modais, dos verbos, dos determinantes, das marcações não manuais, e assim por
diante. Alguns teóricos propõem organização espacial dessa língua, assim como da
ASL são eles: Siple (1978); Lillo-Matin (1986); Fischer (1990); Bellugi, Lillo-Matin,
O’Grady e Van Hoek (1990), apresentando possibilidades de estabelecimento de
relações gramaticais no espaço, através de diferentes formas.
Como já mencionado, as relações gramaticais na linguagem de sinais ocorrem
no espaço, de acordo com Liddell (2000) apresenta três tipos específicos de espaços:
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o real, o sub-rogado e o token. Segundo o autor, o espaço real é compreendido
como uma “representação mental” do ambiente físico imediato em que ocorre o ato
de fala em língua de sinais, isto é, depende do que está fisicamente presente no
ambiente em que ocorre a enunciação e se refere, por meio de apontação às pessoas
e objetos que estão presente no local naquele momento. Já espaço sub-rogado, de
acordo com Liddell (1995), é o espaço mental no qual as coisas e as pessoas são
tratadas como se estivessem presentes, podendo ser narrado, ser algo que já
aconteceu ou vai acontecer. No espaço sub-rogado, o sinalizante assume o papel de
narrador e dos personagens que participam da narrativa (LIDDELL, 1995). Neste
espaço indica-se a pessoa ou objetos que não estão presentes, tudo isso por meio da
apontação para algum lugar no espaço permitindo assim a marcação para referências
anafóricas.
Sobre o espaço que o token preenche, este é limitado ao tamanho do espaço
físico à frente do sinalizante, no qual as mãos se localizam durante a realização dos
sinais. No espaço mental token, a referência às pessoas do discurso é feita por meio
da terceira pessoa.
Para podermos compreender a sintaxe na Libras nos cabe antes, compreender
o estabelecimento nominal e uso do sistema pronominal para que tais relações
sintáticas ocorram. Os pronomes na Libras se apresentam da seguinte forma: na
primeira pessoa do singular: EU - apontar para o peito do emissor (pessoa que fala);
na primeira pessoa do plural: NÓS-2 / NÓS-3 / NÓS-4 / NÓS-GRUPO / NÓS / NÓS“TOD@S”; na segunda pessoa do singular: você – apontar para o interlocutor (pessoa
com quem se fala); na segunda pessoa do plural: VOCÊS-2 / VOCÊS-3 / VOCÊS-4 /
VOCÊS-“TOD@S”; na terceira pessoa do singular: ELES ou ELAS - apontar para uma
pessoa que não está na conversa ou local convencionado para a pessoa; na terceira
pessoa do plural: EL@S-2 / EL@S -3 / EL@S-4 / EL@ -TOD@S / EL@S -GRUPO.
Vejamos de forma prática os possíveis pontos estabelecimento no espaço
(primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural).
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Figura 38 - Pronomes de primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural

Fonte: Quadros e Karnopp (2004, p. 112-113).

Bellugi e Klima (1982) realizaram um estudo para identificar os termos dêiticos
na ASL e constataram que tais termos formam a base da referência pronominal, da
concordância verbal e das relações gramaticais, e verificaram, também, que esses
termos são ‘apontados’ literalmente. Desta forma, a Dêixis na Libras é marcada
através da apontação propriamente dita. Os referentes são introduzidos no espaço à
frente do sinalizador, através da apontação em diferentes locais. As formas verbais
para pessoa são estabelecidas através do início e fim do movimento e da direção do
verbo, incorporando estes pontos previamente indicados nos espaços determinados
referentes.

Figura 39 - Formas Pronominais usadas com Referentes Presentes

Fonte: Lillo-Martin e Klima (1990, p. 192, adaptado).

75

Conforme podemos perceber na figura acima, os elementos envolvidos no
discurso (a primeira e a segunda pessoas) são formados apontando-se com o dedo
indicador a quem o sinalizante se refere: se for a si mesmo, ele apontará para o próprio
peito, se for na direção do seu interlocutor, ele apontará diretamente ao interlocutor.
No caso do referente não estiver presente, ou temporariamente ausente, a apontação
é direcionada a um local espacial arbitrário, ao longo do plano horizontal, defronte ao
corpo do sinalizador. Vejamos exemplo:

Figura 40 - Formas Pronominais Usadas com Referentes Ausentes

Fonte: Lillo-Martin e Klima (1990, p. 192, adaptado).

Da mesma forma, a apontação pode ser usada para referir a objetos e lugares
no espaço. Agora vejamos um exemplo de verbo flexionado:

Figura 41 - Formas de flexão do verbo

Fonte: Lillo-Martin e Klima (1990, p. 192, adaptado).
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Quadros (1999) propõe uma organização básica das sentenças na língua que
é SVO (sujeito-verbo-objeto). No entanto, o estudo apontou várias ordenações
possíveis, além da ordem básica. Vejamos exemplo:
Figura 42 - Exemplo de frase na organização de Sujeito -Verbo – Objeto (SVO)

Fonte: Quadros e Karnopp (2004, p. 140).

Greenberg (1966) apresentou seis combinações possíveis de sujeito (S), verbo
(V) e objeto (O), indicando que algumas ordens são mais comuns do que outras. A
ordem dominante sempre será SOV, SVO e VSO. Vale salientar, que os sinais
manuais são frequentemente acompanhados por expressões faciais que podem ser
consideradas gramaticais. Tais expressões são chamadas de marcações nãomanuais.
Para Liddel (1980, p. 13), a face do sinalizador raramente é neutra ou
descontraída; a sinalização também é acompanhada pela posição da cabeça ‘nãoneutra’, por movimentos da cabeça e movimentos do corpo”. Marcação de
concordância gramatical através da direção dos olhos:

Figura 43 - Marcação de concordância gramatical através da direção dos olhos

Fonte: Quadros e Karnopp (2004, p. 132).
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Marcação associada com foco:

Figura 44 - Marcação associada com foco

Fonte: Quadros e Karnopp (2004, p. 132).

Marcação de negativas:

Figura 45 - Marcação de negativas

Fonte: Quadros e Karnopp (2004, p. 132).

Marcação de tópico:

Figura 46 - Marcação de tópico

Fonte: Quadros e Karnopp (2004, p. 133).
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Marcação de interrogativas:

Figura 47 - Marcação de interrogativas

Fonte: Quadros e Karnopp (2004, p. 133).

Vejamos alguns tipos de frases: Forma afirmativa – expressão facial se
mantém neutra. Segue exemplo:

Figura 48 - Exemplo de frase afirmativa

Tradução: Ele/a é professor/a
Fonte: Felipe (2007, p.64).

Forma interrogativa – Diferentemente da forma afirmativa, a frase
interrogativa possui algumas expressões faciais que a difere dos demais tipos frasais.
Geralmente, na forma interrogativa as sobrancelhas permanecem franzidas e essa
expressão é acompanhada por uma ligeira inclinação da cabeça. Vejamos o exemplo:
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Figura 49 - Exemplo de frase interrogativa

Tradução: Você é casado/a?
Fonte: Felipe (2007, p. 64).

Forma exclamativa – A forma exclamativa é caracterizada pelo levantamento
das sobrancelhas e pelo ligeiro movimento de cabeça que se inclina para cima e para
baixo. Esta pode ser precedida por um intensificador representado pelo fechamento
da boca com um movimento para baixo. Observemos o exemplo que segue:

Figura 50 - Exemplo de frase exclamativa

Tradução: Carro bonito!
Fonte: Felipe (2007, p. 65).

Forma negativa – A sentença negativa possui algumas particularidades, pois
pode ser representada de três maneiras diferentes:
1) Com o acréscimo do sinal NÃO à frase afirmativa;
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Figura 51 - Exemplo de frase negativa

Tradução: Eu não ouço.
Fonte: Felipe (2007, p.65).

2)

Com a incorporação de um movimento contrário ao sinal negado;

Figura 52 - Exemplos de palavras com incorporação de um movimento contrário ao
sinal negado

Tradução: Gosto e não Gosto
Fonte: Felipe (2007, p. 66).

3)

Com um aceno da cabeça que pode ser feito simultaneamente com a

ação que está sendo negada ou juntamente com os processos acima.
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Figura 53 - Exemplo de palavras com aceno de cabeça

Tradução: Pode e não pode
Fonte: Felipe (2007, p. 66).

Forma negativa/Interrogativa – Tal frase é sinalizada com as sobrancelhas
franzidas e um aceno de negação, realizado pela cabeça. Vejamos adiante:

Figura 54 - Exemplo de frase negativa/interrogativa

Tradução: Casado eu? Não.
Fonte: Felipe (2007, p. 66).

Exclamativa/Interrogativa – A sinalização deste tipo de frase se dá pelo
levantamento das sobrancelhas e pela inclinação da cabeça.
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Figura 55 - Exemplo de frase exclamativa/interrogativa

Tradução: Casado eu? Não!
Fonte: Felipe (2007, p. 67).

Depois de feito um breve panorama das construções sintáticas na Libras e
como se dá suas relações gramaticais no espaço através das diferentes formas vistas.
Vale destacar que o seu entendimento e significado fazem interface com o contexto
de uso. No tópico a seguir discorreremos sobre o nível semântico-pragmático.

3.3.4 Nível Semântico-Pragmático
Os estudos semânticos na linguagem de sinais é algo que tem sofrido uma
crescente nos últimos anos. De acordo com McCleary e Viotti (2009), “[...] a Semântica
e a Pragmática estudam os conceitos que construímos em nossas mentes quando
estamos diante de um signo linguístico, seja ele uma palavra, uma sentença ou um
texto.” Construímos conceitos a partir das experiências de mundo e dos contextos
comunicativos que estamos envolvidos. Dessa forma, tanto surdos como ouvintes,
elaboram conceitos para exprimir as mais diversas ideias, tudo isso através do
arcabouço linguístico adquirido ao longo de sua trajetória enquanto parte do corpo
social.
Segundo McCleary e Viotti (2009), os conceitos de um objeto não exige que
formemos uma imagem mental desse objeto, sendo para alguns teóricos o conceito
um princípio de categorização. Ainda com os pesquisadores esse princípio serviria de
aporte para agrupamento de nossas experiências em categoria não podendo utilizar
em sua forma literal.
Desta forma, utentes iniciantes de uma língua com pouca experiência
apresentam certa dificuldade em compreender metáforas e demais elementos
inerentes a essa nova língua que está sendo aprendida, um exemplo claro disso é o
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dos surdos aprendizes do português ao qual não concebem os vários significados de
um determinado termo em uso, na condição inversa também, os ouvintes aprendizes
da Libras vivem experiências semelhantes devido à dificuldade de percepção, bem
como, de produção nessa língua. Para compreender uma linguagem, é preciso ir
muito além das concepções etimológicas das palavras, carecendo de maturidade
linguística para aplicabilidade adequada das palavras nos mais variados contextos. A
partir desse entendimento, no tópico a seguir discorremos sobre o nível lexical.
3.3.5 Nível Lexical

As línguas naturais apresentam de forma perceptível um alto caráter dinâmico.
Essa dinamicidade encontra no nível lexical um vasto território que permite a muitas
sociedades desvelarem a maneira como enxergam a realidade em que vivem, bem
como evidenciam muitas informações acerca da cultura, crenças, hábitos e costumes.
Assim, de acordo com Vilela (1994, p. 14):
A urgência em serem satisfeitas as necessidades de comunicação e
expressão dos falantes, as exigências em configurar o que de novo surge na
comunidade e a necessidade em manter a sistematicidade da língua, são as
maiores forças que se manifestam no léxico.

O léxico pode ser entendido como o espaço em que os sujeitos e a sociedade
interagem nas mais variadas esferas de organização, este por sua vez obedecendo
ao processo contínuo e natural de criação/adequação/variação na forma de dizer das
comunidades humanas ao longo do tempo sendo refletidas no/pelo léxico. Sobre isso,
Ferraz (2006, p. 221) postula que a análise do léxico permite-nos identificar traços
relevantes dos grupos sociais que dele se utilizam e o manipulam, no interior dos quais
situamos a motivação para a expansão do conjunto lexical.
Partindo dessa visão, faremos a análise da variação lexical dos topônimos do
Sertão Paraibano, mostrando a diversidade lexical dos falantes no Estado, mas antes
faz-se necessário nos amparar em um conceito sobre o que é o léxico, para isso, foi
utilizado o entendimento de Biderman (2005, p. 747):
O léxico de uma língua inclui unidades muito heterogêneas desde
monossílabos e vocábulos simples até sequencias complexas formadas de
vários vocábulos e mesmo frases inteiras, como é o caso de muitas
expressões idiomáticas e provérbios.
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Já Soares (1996) conceitua léxico como sendo os conhecimentos lexicais de
uma comunidade culturalmente caracterizada em que o falante mostra seus valores,
suas crenças, seus costumes e suas tradições. Dessa forma, podemos compreender
o léxico na Língua Brasileira de Sinais como algo dinâmico, flexível, mutável,
perfazendo-se na fala de seus falantes/sinalizantes.
Antes de nos determos as questões inerentes ao léxico nos cabe questionar o
que é língua e fala dentro dos estudos genebrinos? No entender de Saussure (1969,
p. 92), “a língua é para nós a linguagem menos a fala. É o conjunto dos hábitos
linguísticos que permitem a uma pessoa compreender e fazer-se compreender”.
Podemos perceber por meio desse fragmento de língua que a comunicação é o
processo pelo qual os interlocutores alcançam o objetivo da compreensão mútua. Já
a fala é algo individual, conforme, afirma Saussure (2002, p. 21):
Trata-se [a língua] de um tesouro depositado pela prática da fala em todos os
indivíduos pertencentes à mesma comunidade, um sistema gramatical que
existe virtualmente em cada cérebro ou, mais exatamente, nos cérebros dum
conjunto de indivíduos, pois a língua não está completa em nenhum, e só na
massa ela existe de modo completo.

Podemos concluir que, para o autor, a fala nasce e se desenvolve no âmbito
de um grupo social, isto significa que ela é convencional fruto de um acordo coletivo
tácito entre os falantes ao qual a língua não pode ser modificada para atender a
interesse individual. Sendo assim, no Brasil existe o Português e ele é compartilhado
por uma grande comunidade de pessoas ouvintes brasileiras, da mesma forma, a
Libras é a língua de uma grande comunidade de pessoas surdas nascidas no Brasil.
Não se limitando ao uso individual, nascendo e se desenvolvendo no âmbito de grupo
social, sendo portanto convencional aos seus falantes.
A Libras é língua assim como Português também o é. Uma sendo de natureza
oral-auditiva e a outra viso-espacial, isto não implica exclusivamente em uso do
aparelho fonador e o das mãos no espaço, de acordo com Quadros e Karnopp (2004,
p. 47-51), a sua principal diferença reside na organização fonológica das duas
modalidades: a linearidade, mais explorada nas orais, e a simultaneidade,
características da língua de sinais. Ainda sobre isso, Quadros (1997) afirma “[...] a
língua de sinais seria uma expressão da capacidade natural para a linguagem, de
acordo com a perspectiva gerativa”.
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Logo, se todos os seres humanos são dotados de um dispositivo para aquisição
de linguagem e que deve ser acionado mediante Input linguístico, então as crianças
surdas brasileiras deveriam desde a mais tenra idade ter acesso a Libras, para ativálo de forma natural, pois como sabemos a língua portuguesa não é capaz de acionar
naturalmente esse dispositivo devido a ausência de acuidade auditiva. Vale salientar
que a língua portuguesa pode ser adquirida pelo individuo surdo, mas nunca de forma
natural e espontânea. No próximo tópico abordaremos sobre a variação lexical, ponto
central de nossa discussão.

3.3.5.1

Variação lexical na libras

A palavra ou item lexical nas línguas orais-auditivas é denominado sinal nas
línguas de sinais, isto é, na Língua Portuguesa temos as palavras, na Libras tem-se o
sinal. O sinal pode ser entendido como um gesto que possui significado. É através do
sinal que transmitimos a palavra em suas diferentes realizações através das mãos. O
sinal possui significado e carrega consigo uma semelhança que remete a forma ou a
coisa representada, este com possibilidade de referenciar as coisas reais e abstratas.
Para Saussure (1977, p. 80), o objeto de estudo da linguística é o signo
linguístico, composto pelo significante e significado. Sobre isso, ele afirma:
O signo linguístico une não uma coisa e uma palavra, mas um conceito e uma
imagem acústica. Esta não é o som material, coisa puramente física, mas a
impressão (empreinte) psíquica desse som, a representação que dele nos dá
o testemunho de nossos sentidos; tal imagem é sensorial e, se chegamos a
chamá-la “material”, é somente neste sentido, e por oposição ao outro termo
da associação, o conceito, geralmente mais abstrato.

Para Saussure (1969), nossas ideias a respeito de o quê as coisas são
independe da língua, isto é, são ideias estabelecidas anteriormente à língua. Para ele,
nosso pensamento é uma massa amorfa e indistinta, como uma nebulosa.
Esquematizado por ele da seguinte forma:
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Figura 56 - Esquematização do pensamento de acordo com Saussure

Fonte: Viotti (2008).

Sabemos que os estudos de Saussure contemplavam as línguas orais, mas
podendo ser aplicados a linguagem de sinais. Para Vioti (2008, p. 21):
Do mesmo modo, antes da língua, a substância fônica ou gestual que
participa da constituição dos signos também é uma massa amorfa,
constituída, de maneira desordenada, de todos os sons ou gestos que o ser
humano é capaz de produzir.
A língua é uma relação que associa a massa amorfa do pensamento à massa
amorfa fônica/gestual, ao mesmo tempo formatando-as, delimitando-as de
uma maneira particular. Ao impor uma formatação à massa amorfa do
pensamento, a língua cria o significado, que é um conceito. Ao impor uma
formatação à massa amorfa fônica/gestual, a língua cria o significante, que é
uma imagem acústica (no caso das línguas orais) ou ótica (no caso das
línguas de sinais). Juntos, significante e significado formam o signo
linguístico.

Desta forma, compreendemos que o sinal é um signo linguístico, possuindo
dois aspectos interligados: o significante e o significado, por significante
compreendemos como a imagem acústica (ou ótica) a forma, a parte concreta do
signo, letras e seus fonemas, por significado entendemos como o conceito, a ideia
transmitida pelo signo, a parte abstrata do signo.
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Figura 57 - Exemplo de signo linguístico na Libras

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Os sinais da Libras são classificados em icônicos e arbitrários. Os sinais
icônicos são aqueles que se assemelham ao seu referente. Para Brito (1998, p. 1920), os sinais icônicos são “formas linguísticas que tentam copiar o referente real e
suas características visuais”. São exemplos de sinais icônicos: borboleta, telefone e
leite, que estabelecem uma relação com a forma e/ou o significado.

Figura 58 - Exemplos de sinais icônicos na Libras

BORBOLETA

TELEFONE

Fonte: Inovação in Company T&D com Libras
(2019).

Fonte: Dicionário Visual Libras (2020).
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Fonte: (Capovilla; Raphael; Temoteo; Martins, 2017, p. 1657)
LEITE

Figura 59 - Exemplos de sinais com arbitrariedade na Libras

DEPRESSA

CONVERSAR
Fonte: Soares (2016).

A Língua Brasileira de Sinais possui uma complexa estrutura, algumas de suas
propriedades não são encontradas nas línguas orais, como é o caso dos
classificadores15. Quanto ao léxico, Brentari e Padden (2001) propõem a seguinte
composição no léxico:

Figura 60 - O léxico na Língua Brasileira de Sinais

Fonte: Quadros e Karnopp (2004, p. 88).

15

Classificadores têm distintas propriedades morfológicas, são formas complexas em que a
configuração de mão, o movimento e a locação de mão podem especificar qualidades de um referente,
são geralmente usados para especificar o movimento e a posição de objetos e pessoas ou para
descrever o tamanho e a forma de objetos. (QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 93).
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De acordo com Preti (1977, p. 2), “[...] a língua é o suporte de uma dinâmica
social. [...] funciona como um elemento de interação entre o indivíduo e a sociedade
em que ele atua”. Sendo o léxico “[...] um vasto universo de limites imprecisos e
indefinidos”, como destaca Biderman (2001, p. 179). Podemos perceber na imagem
acima que o léxico da língua de sinais brasileira é composto por léxico nativo
(classificadores) e o não nativo (soletração manual - empréstimos linguísticos)
empréstimos linguísticos da língua portuguesa, utilizando-se a soletração manual para
representar sua ortografia.
Para Padden (1998), o alfabeto soletrado manualmente é um conjunto de
configurações de mão que representam o alfabeto, que no nosso caso é o alfabeto
português. Como já dito, vários sinalizantes da Libras fazem uso da soletração de
palavras do português em variados contextos, para introduzir palavras aos quais não
se tem sinal equivalente ou não se conhece o sinal. Dessa forma, podemos entender
que a soletração manual não é uma representação direta do português, é uma
representação manual da ortografia do português, envolvendo uma sequência de
configurações de mão que tem correspondência com a sequência de letras escritas
do português.
Na Libras há presença significativa de palavras do português, de acordo com
Battison (1978), estas são fruto do empréstimo à Língua Brasileira de Sinais, via
soletração manual. Vejamos exemplo:

Figura 61 - Exemplo de sinal soletrado na Libras

Fonte: Quadros e Karnopp (2004, p. 92).
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No sinal acima podemos verificar que o AZL ou AL é derivado da soletração
manual A-Z-U-L, assim como o sinal NUN é derivado da soletração N-U-N-C-A, dois
exemplos de sinais que se enquadram respectivamente ao explicado, além destes
existem vários outros.
No Brasil, ainda são poucas as pesquisas sobre variação e mudança
linguística, os mais significantes foram os publicados por Xavier (2006; 2010), Castro
Júnior (2011) e Brito et al. (2011). Esses estudos já apresentam resultados
significativos para que possamos melhor compreender o funcionamento da Libras,
também evidencia uma pequena amostra de quão amplo é o campo de investigação
de variação e mudança na língua brasileira de sinais dentro da sociolinguística e da
geolinguística.
Nosso trabalho insere-se dentro dos estudos da variação lexical com foco do
nosso trabalho nos topônimos relativos ao sertão paraibano. Os mecanismos quanto
a variação do léxico suscita, pois, uma especulação crescente. No Brasil, contudo, as
pesquisas nesta área ainda se encontram em estágio inicial. Sendo assim,
observamos que há uma necessidade de constructo que subsidiem pesquisas em
língua de sinais, com vista a garantir os direitos comunicacionais dos surdos quanto
ao livre acesso e domínio de sua língua natural. Todo esse constructo possibilitará
postulados que servirão como norte para as demais pesquisas da variação linguística
na Libras, bem como para reflexão quando as políticas linguísticas que regulam o
ensino e a aprendizagem dessa língua dentro do território nacional.
Após uma breve sondagem em dicionários de Língua Brasileira de Sinais,
verificamos que não dispomos de vasto registro de topônimos brasileiros, e os
topônimos registrados estão considerando os estados e capitais do país, descartando
a demanda de cidade interioranas. Essa inconstância de dados toponímicos também
pode ser aferida em dicionário de outras línguas de sinais, o que nos permite constatar
que este campo de pesquisa seja bastante fértil, inédito e produtivo.
Ocorre-nos questionar o que seria o nível lexical? Conforme Silva et al. (2013,
p. 324):
O nível lexical pode ser considerado a parte da língua que está mais
suscetível à variação e mudança, pois engloba, por exemplo, várias palavras
novas que vão surgindo, os neologismos e os empréstimos; ressignifica
palavras existentes dentro do sistema linguístico, as gírias; e abarca outras
que caíram ou cairão em desuso, os arcaísmos.
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Neste sentido, podemos compreender que a variação lexical está relacionada
a mudanças das palavras de uma língua para expressão de diferentes signos
linguísticos. Dessa forma, a variação lexical na Libras pode ocorrer por fatores de
ordem geográfico, sociais como gênero, idade, escolaridade, entre outros. A variação
é saudável e normalmente esperada, uma vez que, com tempo ocorrem mudanças na
cultura e comportamento da sociedade, e a linguagem é natural que acompanhem tal
mudança. Na língua de sinais, conforme expõe Xavier (2010, p. 57-58), as “variações
são esperadas até mesmo em relação ao período de início de exposição à língua de
sinais, pois havendo muitos filhos surdos de pais ouvintes, a aquisição da língua de
sinais pode ocorrer logo após o nascimento, ou tardiamente”.
Estudar sobre como vem ocorrendo variação e mudança linguística em Libras
é basilar para se entender a evolução da língua, bem como, auferir como tem se
apresentado sua estrutura linguística. Isto nos permitirá estabelecer estudos
contrativos entre línguas orais e de sinais.
De acordo com Souza-Junior (2012), nos dicionários de Língua Brasileira de
Sinais há registro de sinais para estados e cidades em que apresentam variação entre
as obras conforme podemos identificar a seguir:

Figura 62 - Exemplo de variação lexical do sinal Distrito Federal e Fortaleza em
dicionários de Libras

Fonte: Souza-Junior (2012, p. 39).
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Ao contrário da toponímia na língua portuguesa, observamos que nem todos
os lugares apresentam designação específica na Libras. Analisando a tabela acima,
podemos entender essas variantes diatópicas, como fenômeno recorrente nas
Línguas de Sinais, conforme constatou Sutton-Spence e Woll (1999). Vale salientar
que o registro, a padronização e a difusão dos topônimos são de extrema relevância
para os TILSP atuarem para fortificação das pesquisas linguísticas.
Conforme a apresentação feita neste capítulo, pôde-se perceber que as línguas
de sinais possuem, em sua estrutura e uso, características semelhantes às línguas
orais, tendo seu status linguístico comprovado. Apresentaremos, no próximo capítulo,
os aspectos metodológicos desta pesquisa.
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4

PERCURSO METODOLÓGICO
“Em meio ao objetivismo científico, às fórmulas
numéricas contrastantes e à metodologia sistemática, há
meu coração que sustenta uma vida carregada de
subjetivismos”.
Iedda Carolina.

Para realização desta pesquisa, seguiram-se preceitos da Sociolinguística e
seus respectivos métodos. Neste capítulo, expõem-se as etapas percorridas de forma
detalhada para a realização da pesquisa.

4.1

Preparação da Pesquisa

A fim de tornar a pesquisa mais clara, faz-se necessário realizar uma breve
apresentação a acerca da história, geografia e vida econômica e social da realidade
que se deseja pesquisar, como também, faz-se necessário considerar os estudos
linguísticos já existentes sobre a área em questão.
Os estudos prévios servem de aporte na hora de seleção da rede de pontos,
na escolha dos informantes, na elaboração do questionário, no estabelecimento dos
métodos e técnicas a serem utilizados e na devida preparação do inquiridor. Cabe
também, discorrer quanto aos termos que faremos uso ao longo do trabalho:
a) Localidade: É uma pequena área contida num país, região, cidade ou território.
De acordo com Ferreira e Cardoso (1994, p.24), a escolha da localidade se
define a partir de um conjunto de caracteres que a demarcam e a distinguem
de outras áreas. Os critérios são a situação geográfica, a história, a situação
econômica atual e a sua relação com as demais áreas a serem pesquisadas;
b) Informantes: participantes da pesquisa que fornecem os dados. Antes da
escolha dos informantes, faz necessário que o inquiridor trace o perfil do
informante que deseja entrevistar, para que se possa ter um bom controle das
variáveis, com baixa margem para erros de modo a maximizar a confiabilidade.
O perfil pode constituir-se da naturalidade, faixa etária, sexo, grau de
escolaridade e entre outros. Esses dados devem ser registrados em uma “Ficha
de Identificação”, que será devidamente arquivada para possíveis consultas;
c) Método: processo de pesquisa organizado lógica e sistematicamente, que de
acordo com Ferreira e Cardoso (1994), parte da apreciação de dados, em
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campo, por meio de técnicas de inquéritos in loco. Neste tipo de técnica, o
pesquisador busca evitar ameaças e inibições do informante, bem como, anota
os dados sejam eles escritos ou gravados com vistas a serem analisados a
posteriori. Esta fase requer boa preparação do inquiridor para coleta dos dados;
d) Questionário: é um instrumento de coleta de informação, utilizado numa
sondagem ou inquérito. Sobre isso, Ferreira e Cardoso (1994, p.30), afirma: “o
questionário que destina a uma investigação de natureza dialetal convém que
tenha a sua elaboração regida pelos objetivos que se pretende atingir”;
e) Inquiridor: é o realizador da pesquisa, sendo de extrema relevância o
conhecimento profícuo dos pontos fundamentais de sua pesquisa, tais como o
conhecimento do questionário e pleno domínio sobre os dados ao qual vai
coletar e tratar.
Dessa forma, realizamos um levantamento de indicadores sociais da região,
isto é, desenvolvemos um conjunto de estudos preliminares acerca da história, da
geografia e realidade econômica e sociocultural das localidades alvo da pesquisa,
através de pesquisa bibliográfica e documental especializada. A pesquisa bibliográfica
foi feita a partir do seguinte material:
a) livros, teses, dissertações, artigos sobre linguística, Sociolinguística;
b) livros, teses, dissertações e artigos sobre trabalhos variação na Língua
Brasileira de Sinais;
c) livros sobre história, geografia, economia, sociologia da Paraíba e da região
a ser pesquisada.
A pesquisa documental consistiu em pesquisar documentos antigos e atuais
sobre as localidades pesquisadas (dados geográficos, históricos, econômicos,
culturais e sociais pertinentes à pesquisa). Para isso, consultaram-se os documentos
produzidos pelas seguintes instituições:
a) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
b) Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente da PB (IDEMA);
c) Prefeituras dos municípios pesquisados.
Vejamos um pouco sobre a situação geográfica, histórica e econômica do
estado e região pesquisada.
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4.1.1 Situando a Paraíba - aspectos geográficos, históricos e econômicos

Realizamos um estudo panorâmico sobre a Paraíba, retratando, assim, um
pouco da história abordando sua colonização, os aspectos sociais, o povoamento, a
organização administrativa, bem como discorremos um pouco sobre perfil
socioeconômico e cultural da região de modo a permitir conhecer melhor as
variedades do falar dessa região.

4.1.1.1

Deslocamento na História

A palavra Paraíba tem sua raiz etimológica considerada da língua tupi pa’ra
(“rio” ou “mar”) + a’iba (“ruim” ou “difícil de invadir”) originando, desse modo, o
topônimo Paraíba, atribuído inicialmente ao principal rio da região. A História da
Paraíba se iniciou antes mesmo da chegada dos europeus. Inicialmente habitavam a
região índios Tabajaras e Potiguaras.
De acordo com Portal da Paraíba Total 16 levou um certo tempo para que
Portugal iniciasse a exploração econômica do Brasil, isto porque os interesses
estavam voltados para o comércio de especiarias nas índias. O ouro nesse período
era minério de grande valor e como não havia nenhuma riqueza na costa brasileira
que chamasse tanta atenção quanto o ouro, as colônias espanholas estava sob maior
atenção. Todo esse desinteresse lusitano abriu margem para que invasores como
piratas e corsários começassem a extrair o pau-brasil, madeira muito encontrada no
Brasil-colônia. Estes invasores em sua grande maioria, eram franceses e assim que
pisaram no solo brasileiro buscaram aproximação com os índios que aqui jaziam,
dando início a uma relação comercial conhecida como “escambo” 17. O historiador
paraibano Horácio de Almeida18, comenta sobre a situação da Paraíba nesse período:
Em mais de setenta anos de dominação portuguesa, o povoamento do norte
do país não dera um passo avante de Itamaracá. A avançada lenta estava
agora em riscos de retroceder, ameaçada de despejo pelos constantes
assaltos dos potiguaras.
A Paraíba, terra quase desconhecida, pertencia à Capitania de Itamaracá,
que definhava na Ilha como um caso ostensivo de malogro. Não somente a
Paraíba, mas todas as terras que adiante dela se estendiam para o norte. Só

16

Fonte: http://www.paraibatotal.com.br/a-paraiba/historia
O trabalho indígena era trocado por alguma manufatura sem valor.
18
Instituto Histórico e Geográfico Paraibano – Site: http://www.ihgp.net/aconquistadaparaiba.htm
17
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no mapa faziam parte do Brasil. O que se sabia desse mundo a povoar era
apenas o que informava o reconhecimento marítimo da costa 19.

Para não perder a colônia, Portugal em 1534 repartiu o Brasil em Capitanias
Hereditárias com 12 donatários, enviando expedições punitivas o que estimulou a
conquista da Paraíba com vistas a poder avançar para o Norte. Entre as capitanias
que se destacaram está a de Itamaracá, a qual se estendia do rio Santa Cruz até a
Baía da Traição.

Figura 63 - Província de Paraíba, 1698

Fonte: Reproduzido aqui a partir de Miceli (2002, p. 205, apud Carvalho, 2008, p. 37).

Entre os inúmeros conflitos ocorridos no processo de dominação dos territórios,
destaca-se o incidente conhecido como “Tragédia de Tracunhaém” em 1574, onde os
índios mataram todos os moradores de um engenho chamado Tracunhaém, em
Pernambuco. Esse episódio ocorreu devido ao rapto e posterior desaparecimento de
uma índia, filha do cacique potiguar nesse engenho. Esse ocorrido foi o estopim para
que D. João III, rei de Portugal, emitisse a ordem de punir os índios responsáveis pelo
massacre, expulsar os franceses e fundar uma cidade. Assim começaram as cinco
expedições para a conquista da Paraíba. Para isso, o rei D. Sebastião mandou
primeiramente o ouvidor-geral D. Fernão da Silva. O Portal da Paraíba Total20 apontou
o recorte sobre cada expedição:
I Expedição (1574): O comandante desta expedição foi o Ouvidor Geral D.
Fernão da Silva. Ao chegar no Brasil, Fernão tomou posse das terras em nome do rei
19
20

Fonte: http://www.ihgp.net/luizhugo/a_conquista_da_paraiba.htm#_ftn3
Fonte: http://www.pm.pb.gov.br/arquivos/Historia_da_Paraiba.pdf
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sem que houvesse nenhuma resistência, mas isso foi apenas uma armadilha. Sua
tropa foi surpreendida por indígenas e teve que recuar para o estado vizinho,
Pernambuco.
II Expedição (1575): Quem comandou a segunda expedição foi o Governador
Geral, D. Luís de Brito. Sua expedição foi prejudicada por ventos desfavoráveis e eles
nem chegaram sequer às terras paraibanas. Três anos depois outro Governador Geral
(Lourenço Veiga), tenta conquistar ao Rio Paraíba, não obtendo êxito.
III Expedição (1579): Frutuoso Barbosa impôs a condição de que se ele
conquistasse a Paraíba, a governaria por dez anos. Essa ideia só lhe trouxe prejuízos,
uma vez que quando estava vindo à Paraíba, caiu sobre sua frota uma forte tormenta
e além de ter que recuar até Portugal, ele perdeu sua esposa.
IV Expedição (1582): Com a mesma proposta imposta por ele na expedição
anterior, Frutuoso Barbosa volta decidido a conquistar a Paraíba, mas cai na
armadilha dos índios e dos franceses. Barbosa desiste após perder um filho em
combate.
V Expedição (1584): Este teve a presença de Flores Valdez, Felipe de Moura
e o insistente Frutuoso Barbosa, que conseguiram finalmente expulsar os franceses e
conquistar a Paraíba. Após a conquista, eles construíram os fortes de São Tiago e
São Felipe.
Para as jornadas, o Ouvidor Geral Martim Leitão formou uma tropa constituída
por brancos, índios, escravos e até religiosos. Quando aqui chegaram se depararam
com índios que sem defesa, fogem e são aprisionados. Ao saber que eram índios
Tabajaras, Martim Leitão manda soltá-los, afirmando que sua luta era contra os
Potiguaras (rivais dos Tabajaras). Após o incidente, Leitão procurou formar uma
aliança com os Tabajaras, que por temerem outra traição, a rejeitaram.
Depois de um certo tempo Leitão e sua tropa finalmente chegaram aos fortes
(São Felipe e São Tiago), ambos em decadência e miséria devido as intrigas entre
espanhóis e portugueses. Com isso, Martim Leitão nomeou outro português,
conhecido como Castrejon, para o cargo de Frutuoso Barbosa. A troca só fez piorar a
situação. Ao saber que Castrejon havia abandonado, destruído o Forte e jogado toda
a sua artilharia ao mar, Leitão o prendeu e o enviou de volta à Espanha.
Posteriormente os portugueses unem-se aos Tabajaras, fazendo com que os
potiguaras recuassem. Isto se deu no início de agosto de 1585. A conquista da
Paraíba se deu ao final, pela união de um português e um chefe indígena chamado
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Pirajibe, palavra que significa "Braço de Peixe". Em 10 de Janeiro de 1586, tem-se
registro a primeira sesmaria da Paraíba, que localizava próximo à foz do rio
homônimo. Na margem direita da foz desse rio, foi construído, no mesmo ano, o Forte
de Santa Catarina, para efetivar assim, a colonização da Paraíba e garantir o controle
das terras.

Figura 64 - Foto do Forte de Santa Catarina de Cabedelo

Fonte: OpenBrasil.org (2020).

Em 1822, a capitania se elevou à categoria de província passando por vários
movimentos libertário até que em 15 de novembro de 1889 tornou-se estado com a
proclamação da República.

4.1.1.2

Atividades Econômicas Atuais

Segundo dados do IBGE (2017)21, O Produto Interno Bruto da Paraíba (PIB) da
Paraíba é o décimo nono mais rico do país e o sexto da região Nordeste, destacandose na área de prestação de serviços correspondendo a 72%, seguido pelo setor de
indústrias com 22,4% e a Agropecuária a 5,6%. Segundo Francisco (2011), o principal
responsável pelo expressivo número da atividade serviço (72%) é o turismo.
De acordo com dados relativos a 2015, o PIB da Paraíba foi de
aproximadamente R$ 45 bilhões de reais, enquanto o PIB per capita era de 16 722,05
reais. Segundo o IDEME, os cinco maiores PIB da Paraíba são das cidades de João

21

Sistema de Contas Regionais - SCR». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Consultado em 15 de maio de 2020.
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Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Santa Rita e Patos, as quais, juntas,
correspondem a 57% do total da riqueza que é produzida no estado por ano.
O setor industrial da Paraíba está voltado principalmente para o benefício de
minerais e de matéria-prima vindas do setor primário. No comércio, o valor de vendas
em todo o estado chegou a 4,8 bilhões de reais, enquanto todo o setor terciário
contribuiu com mais de 25 bilhões. O estado é o quinto maior em exportação no
Nordeste, destacando-se na exportação de bens de consumo, bens intermediários e
de capital. Açúcar, álcool etílico, calçados, granito, roupas, sisal e tecidos são os
principais produtos exportados da Paraíba para o exterior, destinados principalmente
para Austrália, Argentina, Estados Unidos, Rússia e União Europeia.
A Paraíba, como qualquer outro estado, também cresceu demograficamente,
sua população atual já está se aproximando dos 4 milhões de habitantes. E o processo
de urbanização exigiu e necessitou de um crescimento maior dos seus serviços, como
transportes, segurança, educação, saúde etc. Esse setor, chamado de terciário, além
dos serviços, abrange o comércio.

4.1.1.3

Situação Geográfica

O Estado da Paraíba é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Está situado
no extremo leste da Região Nordeste e tem limites com o Rio Grande do Norte (norte),
Pernambuco (Sul) e Ceará (oeste), além do Oceano Atlântico (leste). Grande parte do
seu território está incluída na região semiárida do Nordeste, identificada pela SUDENE
como zona do Polígono das Secas.

Figura 65 - Limites e pontos extremos da Paraíba

Fonte: Extraído de História da Paraíba.blogspot (2010).
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O estado da Paraíba está dividido em 223 municípios e apresenta uma área de
56 469,778 km², o que equivale a 0,66% da superfície do Brasil, sendo o 20º estado
brasileiro e o 6º do nordeste. Sendo um dos menores estados do país. De acordo com
dados do IBGE, sua população foi estimada em 4.018.127 habitantes (IBGE, 2019)22,
a Paraíba é o décimo quinto estado mais populoso do Brasil, possuindo IDH de 0,722,
considerado alto conforme dados do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento, estando na vigésima colocação a nível nacional e em quarto a nível
regional, tendo uma expectativa de vida, de 73,5 anos.
Seu litoral possui uma extensão aproximada de 154 quilômetros, com mais de
55 praias, sendo um dos mais famosos do Brasil. Na economia, destaca-se no setor
de comércio e serviços, sendo a sua indústria a quarta mais expressiva do Nordeste.
Devido à sua proximidade com a Linha do Equador a Paraíba possui clima quente,
com temperaturas elevadas durante todo o ano, e variado conforme o relevo local.

Figura 66 - Mapa da Paraíba no Brasil

Fonte: Wikipédia.org (2020).

Sua história é marcada pela habitação de várias tribos indígenas, antes da
colonização portuguesa. Em 1534, foi subordinada à Capitania de Itamaracá,
22

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-3-de-26-de-agosto-de-2019-212912380
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adquirindo autonomia política em 1574 com a criação da Capitania da Paraíba,
anexada a Pernambuco em 1756 e recuperando sua autonomia em 1799, existindo
como unidade política separada desde então. Ao longo de sua história, seu território
sofreu invasões especialmente por holandeses.
A Paraíba foi participante da Revolução Pernambucana de 1817 e da
Confederação do Equador em 1824. Em 1822, quando o Brasil conquistou sua
independência do Império Português, a Paraíba passaria a se tornar província e, com
a queda da monarquia e a consequente proclamação da república em 1889, a
província se transforma em um estado, tendo como primeiro governador Venâncio
Augusto de Magalhães Neiva. A capital do estado é João Pessoa e seu atual
governador João Azevêdo Lins Filho, eleito nas eleições estaduais realizadas em
2018.

4.1.1.4

Divisão

política-regional:

as

regiões

geográficas

intermediárias,

imediatas e seus municípios
As regiões geográficas intermediárias e imediatas23, no Brasil, constituem a
divisão geográfica regional do país realizada em 2017 e correspondem a uma revisão
das antigas mesorregiões e microrregiões, respectivamente, que estavam em vigor
desde o quadro criado em 1989 (IBGE, 2017). As regiões geográficas imediatas
correspondem aos agrupamentos de municípios, tendo como principal referência a
rede urbana, já as regiões intermediárias, correspondem aos agrupamentos de
regiões imediatas conforme a influência da metrópole, capital regional ou centro
urbano de referência no conjunto.
Tal divisão objetivou abranger as transformações ocorridas na rede urbana e
sua hierarquia ocorridas desde as divisões precedentes, a fim de serem usadas em
ações de planejamento e gestão de políticas públicas, bem como, divulgação de
estatísticas e estudos do IBGE.
Conforme a nova divisão, no estado da Paraíba, os 223 municípios foram
distribuídos em quinze regiões geográficas imediatas que por sua vez estão
agrupadas em quatro regiões geográficas intermediárias.

23

Fonte:ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdfPD
F). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 26 de novembro de 2019.
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Figura 67 - Mapa da divisão da Paraíba em regiões geográficas intermediárias

Fonte: Wikipédia.org (2020).

Conforme o mapa, as quatro regiões geográficas intermediárias da Paraíba
são: João pessoa, Campina Grande, Patos e Sousa-Cajazeiras. Estas duas últimas
regiões geográficas intermediárias foram escolhidas para serem o universo da
pesquisa em questão.

4.2

Execução do trabalho

É a pesquisa de campo propriamente dita.

4.2.1 Seleção da localidade de pesquisa

O critério básico para a escolha das localidades pesquisadas foi o da
importância dos aspectos demográficos, históricos, geográficos, políticos, econômicos
e a presença de associação de surdos, surdos e/ou universitários surdos domiciliados,
uma vez que há uma forte influência desses centros sobre os demais municípios da
região. Sobre isso, o IBGE (2008) afirma que os centros urbanos maiores influenciam
mais ou menos os centros menores. Adotou-se, também, o critério da equidistância
aproximada, com uma distância entre elas de pelo menos 50 km. A partir deste critério,
foram escolhidos quatro pontos, considerados hierarquicamente como ordem de
pesquisa são: Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras conforme podemos verificar na figura
abaixo:
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Figura 68 - Distância entre os pontos da pesquisa

Fonte: Elaboração própria (2020).

A escolha deste critério possibilitou o surgimento das seguintes implicações:
a) a distribuição geográfica das localidades permite encontrar número
significativos centralizados;
b) o estabelecimento da representatividade das duas regiões intermediárias e da
maioria de suas respectivas regiões imediatas que formam o Sertão Paraibano.

4.2.1.1

Localidades pesquisadas

Para a pesquisa em foco, foram selecionadas 4 localidades: 2 da região
intermediária de Patos e 2 da região de Sousa-Cajazeiras. No quadro abaixo,
apresentam-se as localidades com suas respectivas regiões e pontos de inquéritos:
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Tabela 1 - Distribuição intermediária e imediata das localidades
Regiões intermediárias

Regiões Imediatas

Patos

Patos
Itaporanga
Catolé do Rocha - São Bento
Pombal
Princesa Isabel
Sousa
Cajazeiras

Sousa-Cajazeiras

Pontos de Inquéritos
Patos
Pombal

Sousa
Cajazeiras

Fonte: IBGE (2019).

Para cada município foi preenchida uma ficha, contendo os dados sucintos da
localidade, elaborada a partir de pesquisas em fontes como sites do IBGE, Wikipédia,
em sites das prefeituras dos municípios pesquisados, bem como em livros de história
e de geografia. Com base nas fichas das localidades, os dados relativos aos
municípios escolhidos, para a pesquisa, estão dispostos a seguir.

4.2.1.1.1

Patos

Patos é o ponto de inquérito nº 1 desta pesquisa. Este município está localizado
na região intermediária e imediata de Patos na Paraíba. Possui uma área de 512,791
km². Sua população em 2010 era de 100.674 habitantes. Nesse total, são 47.820
homens e 52.854 são mulheres sendo, na zona urbana, 97.278 habitantes e, na zona
rural, 3.336, com uma densidade demográfica de 209,84 hab/km². Sua distância
rodoviária até a capital é de 307 km. Por seu aspecto de desenvolvimento no interior
do Estado passou a ser conhecida como "Capital do Sertão da Paraíba".

Figura 69 - Mapa da localização de Patos

Fonte: Wikipédia.org (2020).
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Patos está inserida climaticamente no domínio semiárido subequatorial e
tropical que constitui o chamado Polígono das Secas. Em razão do seu clima, e altas
temperaturas o ano inteiro, o município é conhecido como “Morada do Sol”. Localizada
no centro do estado, o município apresenta uma posição geográfica privilegiada que
lhe proporciona uma importância singular, determinada pelos paralelos 70 01 ’28” de
Latitude Sul e 370 16’ 48” Longitude Oeste, além de ter fácil acesso à João Pessoa e
as demais cidades do interior convergindo para o fortalecimento da sua centralidade.
Segundo a tradição, o lugar primeiramente chamava-se Itatiunga, nome dado
pelos gentios que significa "pedra branca". Mais tarde, passou a chamar-se Patos.
Essa denominação originou-se do nome de uma lagoa, hoje aterrada, situada às
margens do rio Espinharas, a qual era conhecida por Lagoa dos Patos, em virtude da
grande quantidade dessas aves ali existentes.
A primeira família a fixar residência na região foram os Oliveira Ledo, que
encontraram forte resistência por parte das tribos que habitavam a região, os índios
Pegas e Panatis. Á medida em que seus domínios eram conquistados pelos Oliveira
Ledo, outras fazendas foram sendo criadas por colonizadores portugueses, que ali se
estabeleceram com seus escravos.
Em 1752, o Capitão Paulo Mendes de Figueiredo e sua mulher Maria Teixeira
de Melo, que residiam nos sítios de Patos e Pedra Branca, doaram parte de suas
terras a Nossa Senhora da Guia. É nessas terras que está edificada a cidade de Patos.
Em 28 de novembro de 1768 foi ratificada essa doação pelos herdeiros de
Paulo Mendes de Figueiredo, tendo início a construção da capela em 1772. Nos seus
arredores começou a surgir a povoação, que se incorporou à Freguesia de Nossa
Senhora do Bom Sucesso de Pombal. Com o desenvolvimento que foi tendo a
povoação, a 6 de outubro de 1788, por Provisão Régia, n°. 14, foi criada a Paróquia
de Patos.
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Figura 70 - Paróquia de Nossa Senhora da Guia, hoje Igreja da Conceição,
localizada na Praça João Pessoa, (atual Praça Edvaldo Mota) - Centro

Fonte: Sérgio Falcetti (Fotógrafo) (2016).

Outro acontecimento marcante para toda a história de Patos foi a Revolução
Pernambucana em 1817, em que a tranquilidade da futura Vila Imperial dos Patos foi
quebrada pela efervescência dessa revolução, que culminaria no movimento
denominado Confederação do Equador. O vigário de Pombal, José Ferreira Nobre,
assumiu a função de propagá-lo em todo o Sertão da Província da Paraíba. Como
único caminho que ligava o interior ao mundo civilizado, Patos também se tornou rota
dos revolucionários, que objetivavam proclamar uma república baseada na
constituição da Colômbia.
Patos também se destaca pela sua economia. Segundo IBGE, 2018, o Produto
Interno Bruto (PIB) de Patos é o quinto maior do estado da Paraíba, com dinâmica
econômica no comércio, na indústria e no setor primário. No comércio, é um
importante pólo distribuidor de bens e serviços para outros municípios do Sertão
paraibano e dos Estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte. Na indústria de
transformação, destacam-se os ramos de calçados, óleos vegetais e beneficiamento
de cereais. No setor primário, destacam-se a pecuária (criação de bovinos e caprinos)
e a agricultura (produção de milho, feijão e algodão), em anos de bom inverno.

107

4.2.1.1.2

Pombal

Pombal é o ponto de inquérito nº 2 e está localizada na região intermediária de
Patos. Tendo uma área total de 894,1 km². De acordo com o IBGE. Sua população
em 2010 era 32.110 habitantes, deste total, 15.381 são homens e 16.729 são
mulheres. Na zona urbana, são 25.753 habitantes e, na zona rural, 6.357, com uma
densidade demográfica de 36,13 hab/km².
Pombal está a 371 km de distância de Capital do Estado. Ao Norte, limita-se
com os municípios de Lagoa, Paulista e Aparecida, ao sul com os Municípios de São
Bentinho, Cajazeirinhas e Coremas, ao leste com Condado e ao oeste com São José
da Lagoa Tapada, São Domingo, Aparecida e São Francisco.

Figura 71 - Mapa da localização de Pombal

Fonte: Wikipedia.org (2020).

O município destaca-se pela bela arquitetura de seu centro histórico. Foi a
primeira civilização do sertão paraibano. Em 04 de maio de 1772, foi à Povoação do
Piancó elevada à categoria de vila, com a denominação de Vila Nova de Pombal, em
homenagem a cidade portuguesa de mesmo nome. Na mesma data ocorreu a criação
da Câmara de Vereadores e sua Emancipação Política, sendo indicado para
administrar a vila o capitão-mor, Francisco de Arruda Câmara.
O ministro, Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal, foi
quem orientou El-Rei Dom José I assinar a Carta Régia autorizando o governador de
Pernambuco a erigir novas Vilas nas áreas de sua jurisdição, que incluía a Capitania
da Parahyba. Foram criadas várias vilas, a de Pombal veio primeiro que todas outras,
porque era a mais importante, estando sobre extensíssimo território. Em 21 de julho
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de 1862, a vila foi elevada à categoria de cidade, com a denominação de Cidade de
Pombal.
A economia do município de Pombal tem um PIB de aproximadamente 202.354
mil reais, conforme dados do IBGE (2010), estando distribuído em serviços, indústria
e agropecuária. Um dos seus pontos turísticos é a Igreja Matriz, uma das mais antigas
da cidade, localizada na Praça Getúlio Vargas. A Antiga Estação Ferroviária foi
construída no governo provisório de 1932, e reformada pela Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte e Turismo.

Figura 72 - Igreja de Nossa Senhora do Rosário

Fonte: Guy Joseph (Fotógrafo) (s.d.).

Em Pombal, existem vários monumentos e edifícios históricos, como a casa da
cultura, onde era a antiga cadeia. Alguns pontos turísticos de Pombal são: as igrejas
Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso e de Nossa Senhora do Rosário, a Praça
Centenária, a Coluna da Hora, o Cruzeiro, e o Coreto.

4.2.1.1.3

Sousa

A cidade de Sousa é ponto de inquérito nº 3. Esta cidade está localizada na
Região Geográfica Intermediária de Sousa-Cajazeiras à Região Geográfica Imediata
de Sousa no interior do estado da Paraíba, distante 438 quilômetros a oeste de João
Pessoa, capital estadual. Segundo IBGE (2018), tem uma área de 738,547 km² e uma
densidade demográfica de 89,010 hab/km².Sua população é de 65.803, sendo 31.783
homens e 34.020 mulheres. Este município tem 51.881 habitantes, na zona rural, e
13.922 habitantes, na zona urbana (IBGE, 2010). Seu Índice de Desenvolvimento
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Humano (IDH) é de 0,668 (2010), considerando como médio pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Sousa, ao norte, limita-se com as cidades de Vieirópolis, Lastro e Santa Cruz,
ao sul com os Municípios de Nazarezinho e São José da Lagoa Tapada, ao leste com
São Francisco e Aparecida e ao oeste com os municípios Marizópolis e São João do
Rio do Peixe.
Figura 73 - Mapa da localização de Sousa

Fonte: Wikipedia.org (2020).

Os primeiros habitantes do oeste da Paraíba foram os indígenas icós. Situada
às margens do rio do Peixe, Sousa foi primeiramente batizada "Jardim do Rio do
Peixe". Recebeu esse nome em 1854 quando foi elevada à categoria de cidade
passando, na oportunidade a denominar-se Sousa. A origem do topônimo “Sousa” foi
motivada por ordem expressa através da Lei Provincial de nº 28, de 10 de julho de
1854 que a Vila de Sousa foi elevada à categoria de cidade passando, na
oportunidade, a denominar-se Sousa, conhecida hoje por "Cidade Sorriso".
Na economia, é bastante diversificada, embora tenha o setor de serviços como
o maior responsável pela arrecadação de impostos no município. A cidade se destaca
também na produção de coco. Ainda no ramo agrícola, o projeto do Perímetro Irrigado
das Várzeas de Sousa, conta com inovação produtiva no setor biodinâmico, em
projetos de grande e pequeno porte, com destaque à recente retomada da cultura
algodoeira no estado, através do Grupo Santana, empresa potiguar proprietária de
mais de 1000 hectares do perímetro. No Ramo industrial Sousa se destaca como uma
das cidades mais industrializadas da Paraíba, com pouco mais de 164 indústrias.
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Figura 74 - Ponto turístico Vale dos Dinossauros em Sousa

Fonte: Fotógrafo desconhecido.

Sousa também conta com vários pontos turísticos, entre eles o mais famoso e
conhecido é o Vale dos Dinossauros, localizado no Sítio Passagem das Pedras, a seis
quilômetros do centro da cidade. O Vale dos Dinossauros é um dos mais importantes
sítios paleontológicos existentes, possuindo a maior incidência de pegadas de
dinossauros do mundo.

4.2.1.1.4

Cajazeiras

A cidade de Cajazeiras é ponto de inquérito nº 4 e está localizada na Região
Geográfica Intermediária de Sousa-Cajazeiras e à Região Geográfica Imediata de
Cajazeiras.
Figura 75 - Mapa da localização de Cajazeiras

Fonte: Wikipedia.org (2020).
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Tem uma população de 58.446, sendo 27.937 homens e 30.509 mulheres. Este
município tem 47.501 habitantes, na zona rural, e 10.945 habitantes, na zona urbana
(IBGE, 2010). Cajazeiras tem uma densidade demográfica de 103,28 hab/km² e está
distante da capital do estado, João Pessoa, 468 Km.
4.3

Exegese e análise do material
Nesta etapa, apresentamos em um primeiro momento os procedimentos

metodológicos aplicados no trabalho para a coleta de dados. Como já assinalamos,
nosso objetivo principal é verificar a variação em nível lexical dos sinais relacionados
ao campo semântico “toponímico”.
A metodologia escolhida foi a de natureza quali-quantitativa de cunho
exploratório, de modo a quantificar alguns dados da amostra, como também os
explorar, no intuito de verificar as variantes pelos informantes pesquisados de Patos,
Pombal, Sousa e Cajazeiras, contrastando os sinais dos vídeos produzidos por eles,
tendo como foco descobrir a variação diatópica (regional ou geográfica), isto é,
variação entre pessoas de localidades diferentes, mas que partilhem a mesma língua.
Para isso, nos ancoramos nos estudos da Sociolinguística Variacionista, que tem
como precursor o renomado pesquisador Willian Labov (2008), este concebe a língua
como heterogênea e dinâmica, capaz de produzir variações. A seguir apresentaremos
de forma detalhada o trajeto percorrido para coleta, análise dos dados e resultados
obtidos.

4.3.1

Seleção dos Informantes

Para seleção dos informantes foram adotados os seguintes critérios:

a)

Surdo: do ponto de vista clínico é considerado surdo todo aquele que tem total

ausência da audição, ou seja, que não ouve nada. E é considerado parcialmente surdo
todo aquele que a capacidade de ouvir, apesar de deficiente, é funcional com ou sem
prótese auditiva. Entre os tipos de deficiência auditiva estão a condutiva, mista,
neurossensorial e central. Para esta pesquisa, partimos de uma concepção de sujeito
socioantropológica na qual o surdo é um indivíduo que percebe o mundo por meio de
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experiências visuais e opta por utilizar a língua de sinais, valorizando a cultura e a
comunidade surda;
b)

Domiciliados: residentes nos pontos de inquéritos;

c)

Sexo: para Silva Neto (1957, p. 29), “[...] é de bom alvitre inquirir, em cada lugar

e sempre que possível, um homem e uma mulher”. Baseado neste preceito, para cada
ponto escolhido, optou-se por entrevistar uma pessoa do gênero feminino e outra do
gênero masculino de cada geração, fazendo um total de dois informantes por
localidade;
d)

Faixa etária: foi distribuída em duas gerações: G1 (geração de jovens de 18 a

30 anos) e G2 (geração de adultos mais de 30 anos). Para cada ponto, foram
selecionado um informante da G1 e um da G2. A escolha dessas faixas se justifica
porque pessoas de faixas etárias mais distanciadas permitem confrontar mais
adequadamente os usos que fazem da língua, o que propicia a análise mais adequada
da variação. Além disso, documentar três diferentes faixas etárias demandaria mais
tempo, podendo assim prejudicar o término da pesquisa.
e)

Escolaridade: na pesquisa em foco, foram escolhidos os informantes com

escolaridade de ensino fundamental.

4.3.2

Coleta dos dados

A coleta dos dados se deu nas entidades: Associação de Surdos de Patos
(ASPATOS), Associação de Surdos de Pombal (ASBAL) e Associação de Surdos de
Cajazeiras (ASCZ). As visitas foram previamente agendadas e em cada local foram
selecionados o mínimo de quatro informantes por local para colaborar na pesquisa,
ao total conseguimos realizar coleta com 40 (quarenta) informantes (para posterior
seleção dos quais haveriam melhor compatibilidade com o perfil traçado).
Quanto ao local de aplicação do questionário, grande parte das entrevistas
aconteceram na própria residência dos informantes. Antes da aplicação, explicou-se
aos informantes que a entrevista fazia parte da pesquisa de mestrado que tinha como
objetivo conhecer um pouco da variação lexical dos topônimos utilizados na região.
Neste momento, foi lido o “Termo de Consentimento Livre” (Apêndice B) e o “Termo
de Autorização de Imagem” (Apêndice C), de modo a assegurar a lisura do trabalho
aqui desenvolvido. Todos os informantes concordaram que os dados obtidos nas
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entrevistas fossem usados na pesquisa, inclusive na entrevista em Libras antes dela
ser realizada consta a solicitação e a devida concessão por parte dos informantes.
Para coleta dos dados foi necessário realizar um planejamento de como captar
os dados dos informantes de modo a minimizar influência sobre suas respostas e
assim podermos ter um trabalho consistente. Para auxiliar a obtenção dos dados,
utilizou-se o registro em vídeo por meio de um celular Samsung modelo SM-J810M,
uma vez que, os informantes são surdos. Este aparelho permitiu armazenar
digitalmente as entrevistas para o computador. A entrevista foi conduzida de forma
espontânea. Cada informante foi entrevistado separadamente. Posteriormente
exibimos um vídeo contendo os acidentes geográficos, mapa e pontos turísticos dos
topônimos, disponível no youtube <https://www.youtube.com/watch?v=KvyM32v3H
_Y> sobre os quais os informantes deveriam ser indagados. Vejamos:

Figura 76 - Questionário com acidentes geográficos, mapa e pontos turísticos dos
topônimos

Fonte: Elaboração própria (2020).

Ao terminar as entrevistas, após cada viagem, o material de vídeo foi
imediatamente identificado e arquivado tecnicamente em HD para evitar perdas e para
dar acesso à realização do devido tratamento dos dados da pesquisa. O material
linguístico coletado nos quatro pontos de inquérito, resultante da aplicação de
questionários, constitui, portanto, o corpus de análise.
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4.3.2.1

Entrevista

Os vídeos foram tachados como informantes de 1 a 40, de modo a preservar a
privacidade dos informantes, posteriormente, foram divididos entre entrevista e
topônimos. A entrevista consistia em cinco perguntas que permitiram relatos pessoais,
bem como aferir a adequabilidade quanto ao perfil de informantes desejados. A
entrevista foi transcrita para língua portuguesa. A transcrição é a cópia, a reprodução
por escrito das entrevistas feitas na pesquisa de campo. O corpus desta pesquisa foi
transcrito de forma a levar em consideração os aspectos tradutórios de uma língua de
modalidade visuo-gestual para Língua Portuguesa. Em todas as entrevistas foram
gravadas tanto as falas dos participantes como as do pesquisador, porém, apenas
foram transcritas as respostas dos informantes.
Os vídeos com topônimos foram particionados com o apoio do software
Windows Movie maker 24 levando em consideração cada presença ou ausência de
topônimo em Libras para as oitenta e cinco cidades apresentadas.

Figura 77 - Vídeo sendo particionado no Windows Movie Maker

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Em seguida, foi feita a tabulação para aferir a frequência de topônimos citados
por cada informante. Após os vídeos dos informantes, foram inseridos no programa

24

Windows Movie Maker é um software de edição de vídeos da Microsoft. Faz parte do pacote Windows
Essentials.
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ELAN25, para obtenção de imagem da execução do sinal frame a frame. Optamos por
fazer, pois facilita para pessoas que não conhecem a libras aferir essa variação a partir
do corpus formado.

Figura 78 - Vídeo inserido no ELAN para obtenção dos frames

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

As imagens seguiram sendo nomeadas de acordo com os números dos
informantes e enumerada em ordem quanto a sequência de execução do sinal. Das
oitenta e cinco cidades apontadas para obtenção dos dados, selecionamos apenas
trinta e seis cidades, o critério de seleção considerado foi a porcentagem de frequência
maior ou igual a 50% entre os participantes, correspondendo a 42,35% do total de
cidades exibidas, para aferir a presença ou não de variação dos topônimos em Libras
solicitados. Foi feito novamente a tabulação, que desta vez, aferiu ocorrência ou não
de variação nos topônimos apresentados.

4.3.2.2 Estratificação da amostra

A entrevista foi sinalizada em Libras, sendo solicitada a autorização para a
utilização das informações para a análise. Nesta, o inquirido deveria informar:
✓ Nome completo
✓ Idade
✓ Sexo
25

O ELAN é um programa para anotação de arquivos de áudio e vídeo, desenvolvido pelo Instituto Max
Planck de Psicolinguística em Nijmegen, Holanda. O nome é uma abreviação de “EUDICO (European
Distributed Corpora Project) Linguistic Annotator.
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✓ Cidade onde mora
✓ Grau de escolaridade
✓ Com quantos anos você aprendeu a Libras?
✓ Seus pais são surdos ou ouvintes?
✓ Como foi seu processo educacional?

Na figura abaixo, tem-se a imagem de um dos momentos da entrevista, como
observamos a seguir:

Figura 79 - Momento de realização de entrevista

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Em seguida, foi solicitado aos informantes o topônimo em Libras utilizado para
a cidade apresentada. Das 40 entrevistas realizadas, selecionamos 16 (dezesseis)
para compor análise desse trabalho, os informantes selecionados foram surdos de
ambos os gêneros, usuários da Libras, de cada ponto de inquérito, dois pertencentes
ao grupo de faixa etária compreendida entre de 18 a 31 anos e os outros informantes
pertencentes ao grupo maior de 31 anos. Vejamos como ficou a distribuição da
amostra:
Número de informantes: 16 informantes.
sexo: masculino: 8 informantes; feminino: 8 informantes.
Faixa etária: - De 18 a 31 anos: 8 informantes;
- Acima de 31 anos: 8 informantes;
- Sexo feminino de 18 a 31 anos: 4 informantes;
- Sexo masculino de 18 a 31 anos: 4 informantes;
- Sexo feminino acima de 31 anos: 4 informantes;
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- Sexo masculino acima de 31 anos: 4 informantes.
Para identificá-los, optamos pela seguinte codificação:
F1 a F16 - Para os dezesseis informantes.
FG1 - Informantes surdos que se enquadram na faixa etária 1, de 18 a 31 anos.
FG2 - Informantes surdos que se enquadram na faixa etária 2, acima 31 anos.
A caracterização dos entrevistados iniciar-se-á com a região intermediária de
Patos. Os quatro entrevistados desta região são da cidade de Patos, Paraíba. O
primeiro (Informante 1), ensino médio, 26 anos; a segunda (Informante 2), ensino
médio, 28 anos; O terceiro (Informante 3), ensino médio, 33 anos; A quarta (Informante
4), ensino médio, 35 anos. Os outros quatro entrevistados são da cidade de Pombal,
Paraíba. O primeiro entrevistado (Informante 5), 26 anos, ensino fundamental. A
segunda entrevistada (Informante 6), 21 anos, ensino médio; O terceiro (Informante
7), ensino médio, 64 anos; a quarta (Informante 8), ensino médio, 39 anos.
Na região intermediária de Sousa-Cajazeiras contamos com a colaboração do
entrevistado (Informante 9), 23 anos, ensino médio, da cidade de Sousa. A segunda
entrevistada, (Informante 10), 27 anos, ensino fundamental completo, também de
Sousa; O terceiro (Informante 11), 32 anos, Sousa, ensino fundamental incompleto; A
quarta participante também de Sousa (Informante 12), ensino médio, 32 anos e possui
ensino médio concluído.
O primeiro entrevistado de Cajazeiras (PB), (informante 13) possui 31 anos,
ensino médio. A outra colaboradora, (Informante 14), ensino médio, 23 anos. A
terceira participante (Informante 15), 37 anos, ensino médio; por fim, a última
entrevistada (Informante 16) possui 33 anos, ensino médio. A Tabela 2 apresenta uma
síntese com os dados dos informantes:
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Tabela 2 - Informantes Selecionados
Informantes

Idade

Sexo

Cidade

Formação acadêmica

F1 - Informante 1

26 anos

Masculino

Patos

Ensino Médio Completo

F2 - Informante 2

28 anos

Feminino

Patos

Ensino Médio Completo

F3 - Informante 3

33 anos

Masculino

Patos

Ensino Médio Completo

F4 - Informante 4

35 anos

Feminino

Patos

Ensino Médio Completo

F5 - Informante 5

26 anos

Pombal

Ensino Fundamental
Completo

F6 - Informante 6

21 anos

Feminino

Pombal

Ensino Médio Completo

F7 - Informante 7

64 anos

Masculino

Pombal

Ensino Médio Completo

F8 - Informante 8

39 anos

Feminino

Pombal

Ensino Médio Completo

F9 - Informante 9

23 anos

Masculino

Sousa

Ensino Médio Completo

F10 - Informante 10

27 anos

Feminino

Sousa

Ensino Fundamental

F11 - Informante 11

32 anos

Masculino

Sousa

Ensino Fundamental

F12 - Informante 12

32 anos

Feminino

Sousa

Ensino Médio Completo

F13 - Informante 13

31 anos

Masculino

Cajazeiras

Ensino Médio Completo

F14 - Informante 14

23 anos

Feminino

Cajazeiras

Ensino Médio Completo

F15 - Informante 15

37 anos

Masculino

Cajazeiras

Ensino Médio Completo

F16 - Informante 16

33 anos

Feminino

Cajazeiras

Ensino Médio Completo

Masculino

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Verifica-se então, a partir da observação da tabela, que os participantes da
pesquisa, oito de cada região, têm idade entre 18 e 31 anos, e oito acima de 31 anos,
sendo 8 do sexo masculino e 8 do feminino, todos possuem ao mínimo ensino
fundamental.
Quanto a motivação semântica, os topônimos selecionados foram classificados
levando-se em consideração, o modelo taxionômico de Dick (1992), composto de 27
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(vinte e sete) taxes: 11 (onze) de natureza física (motivados por aspectos relacionados
ao meio ambiente) e 16 (dezesseis) de natureza antropo-cultural (motivados por
aspectos relacionados aos aspectos sóciohistórico-culturais), conforme visualizados
na distribuição e definição dos topônimos de natureza física, abaixo:
1. Astrotopônimo -Topônimo referente aos nomes dos corpos celestes. Ex:
Cruzeiro do Sul - AC.
2. Cardinotopônimo -Topônimo referente às posições geográficas em geral.
Nortelândia - MT.
3. Cromotopônimo - Topônimo referente às cores. Monte Azul - MG.
4. Dimensiotopônimo - Topônimo referente às características do acidente.
Monte Alto - SP.
5. Fitotopônimo - Topônimo referente aos nomes de vegetais. Porto da Folha SE.
6. Geomorfotopônimo - Topônimo referente às formas topográficas. Cordilheira
Alta - SC
7. Hidrotopônimo - Topônimo referente aos acidentes hidrográficos. Cachoeira BA
8. Litotopônimo - Topônimo referente aos nomes de minerais. Ouro - SC
9. Meteorotopônimos - Topônimo referente aos fenômenos atmosféricos.
Alvorada - TO
10. Morfotopônimos - Topônimo referente às formas geométricas. Serra Redonda
- PB
11. Zootopônimos - Topônimo referente aos animais. Cascavel - CE (DICK,1992,
p. 31-34).
Distribuição e definição dos topônimos de natureza antropo-cultural
•

Animotopônimo ou Nootopônimo - Topônimo referente à vida psíquica e à
cultura espiritual. Solidão - PE;

•

Antropotopônimo - Topônimo referente aos nomes próprios e individuais.
Mâncio Lima - AC;

•

Axiotopônimos - Topônimo referente aos títulos e às dignidades. Dom
Expedito Lopes - PI;
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•

Corotopônimos - Topônimo referente aos nomes de cidades, países, regiões
ou continentes. Boca do Acre - AM;

•

Cronotopônimos - Topônimo referente às indicações temporais. Aurora do
Pará - PA;

•

Ecotopônimos - Topônimo referente às habitações de modo geral. Barracão RS;

•

Ergotopônimo - Topônimo referente aos elementos da cultura. Jangada - MT;

•

Etnotopônimos - Topônimo referente aos elementos étnicos isolados. Paraíba
dos Índios - PB;

•

Dirrematotopônimo - Topônimo constituído de frases ou enunciados
linguísticos. Passa e Fica - RN;

•

Hierotopônimo - Topônimo referente aos nomes sagrados. (Hagiotopônimo,
quando for referente aos santos e santas do hagiológio romano). Santa
Quitéria - CE, Exu - PE (Mitotopônimo);

•

Historiotopônimo - Topônimo referente aos movimentos histórico-sociais e
aos seus membros. Sete de Setembro - RS;

•

Hodotopônimo - Topônimo referente às vias de comunicação rural ou
urbana. Ponte Serrada - SC;

•

Numerotopônimos - Topônimo referente aos adjetivos numerais. Três
Ranchos - GO;

•

Poliotopônimos - Topônimo constituído pelos vocábulos aldeia, vila,
povoação, arraial. Arraial do Cabo - RJ;

•

Sociotopônimo - Topônimo referente às atividades profissionais ou a ponto
de encontros. Estiva - MG;

•

Somatopônimos - Topônimos referentes às relações metafóricas das partes
do corpo humano ou animal. Braço do Trombudo - SC.
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5

ANÁLISE E RESULTADOS
“Ninguém caminha sem aprender a
caminhar, sem aprender a fazer o caminho
caminhando, refazendo e retocando o
sonho pelo qual se pôs a caminhar”.
Paulo Freire

A partir de agora, serão demonstrados os resultados e análises obtidos com as
coletas de dados das cidades de Patos, Pombal, Sousa e Cajazeiras, utilizaremos
instrumento de análise de base quantitativa. Essa justifica-se, pois:
A realização de análises quantitativas possibilita o estudo da variação
linguística, permitindo ao pesquisador apreender sua sistematicidade, seu
encaixamento linguístico e social e sua eventual relação com a mudança
linguística (...). Antes do advento da metodologia de quantificação, a variação
linguística era considerada secundária, aleatória ou mesmo impossível de ser
cientificamente apreendida (GUY; ZILLES, 2007, p. 73).

Para a análise quantitativa, três fases lhes são primordiais, sendo elas: “A
coleta de dados; Redução e apresentação de dados; Interpretação e explicação de
dados” (GUY; ZILLES, 2007, p. 21). Sendo assim, em um primeiro momento, veremos
dados da entrevista realizada com os informantes a respeito de como aprendeu a
Libras e sobre seu percurso educacional. Em sequência, a análise das possíveis
variantes toponímicas em suas sinalizações.

5.1

Entrevistas com os informantes

5.1.1 Entrevistado – F1

O informante 1, aprendeu a Libras por volta dos 8 anos de idade. Filho de pais
ouvintes, tendo um irmão que também é surdo. Quando interrogado sobre o seu
processo educacional o mesmo afirma: “sempre minha educação vinha do meu irmão
e da escola Irmã Benigna com os professores que sabiam Língua de Sinais”.
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Figura 80 - Momento de realização de entrevista com F1

Fonte: Dados da pesquisa (2020)26

5.1.2 Entrevistado – F2

A informante 2, é filha de pais ouvintes. De acordo com ela aprendeu a Libras
por volta dos 6 anos de idade na Escola Irmã Benigna. Sobre o processo educacional
ela declara:
A escola inclusiva é bem complicada, porque temos que dividir nosso tempo
entre a interpretação e o professor, eu era a única surda da turma. Sonho
com um dia uma turma bilíngue só de surdos, mas como sabemos até hoje
nós surdos sofremos com esse processo inclusivo e foi assim na luta que
consegui concluí meu ensino médio. Graças a Deus!

Figura 81 - Momento de realização de entrevista com F2

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

26

Todas as imagens utilizadas dos informantes constam com termo de autorização de imagem
(Apêndice C).
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5.1.3 Entrevistado – F3

O informante 3, é filho de pais ouvintes. Quando pergunto sobre como ele
aprendeu a Libras ele responde: “Por volta de 6 anos de idade na escola Irmã Benigna
com o professor Luiz Schoeps”. Ele relata que seu processo educacional não foi nada
fácil, principalmente quando foi inserido no ensino regular ainda de acordo com o
mesmo, o ritmo era bastante diferente:
[Na] escola era bastante diferente o ritmo das aulas ao qual estávamos
acostumados, antes era bem calmo, neste era bem agitado devido a troca
constante de professor por disciplina, nos sentíamos um pouco incomodados.
Os ouvintes nos auxiliavam com o empréstimo de atividades. Os textos desta
disciplina, em especifico suas palavras não eram trabalhadas em sua
profundidade [...].

Figura 82 - Momento de realização de entrevista com F3

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

5.1.4 Entrevistado – F4

A informante 4, é filha de pais ouvintes, esta informa que não se recorda com
que idade aprendeu a Libras, porém afirma que foi quando ainda era bem jovem.
Quando interrogada sobre seu processo educacional ela responde: “Todo meu
processo educacional da 1a Série do fundamental ao 3o ano médio foi feito na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA)”. Com muita tristeza ela queixase sobre as limitações que tanto a sociedade como a família lhe impuseram, conforme
podemos observar na seguinte declaração: “Nunca consegui ter a oportunidade de
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trabalhar em minha vida, sempre demonstrei interesse, porém minha mãe sempre me
proibiu”.

Figura 83 - Momento de realização de entrevista com F4

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

5.1.5 Entrevistado – F5

O informante 5, é filho de pais ouvintes, este relata que aprendeu a Libras por
volta dos 11 anos. Sobre seu processo educacional diz:
Passei um longo período sem intérprete só a partir da 7a série que pude ter
um intérprete. Na 8a série eu parei os estudos devido a necessidade de
trabalhar, primeiramente trabalhava no sítio, posteriormente conseguir
emprego fixo em uma empresa com carteira assinada. Anos mais a frente
consegui me aposentar, no ano de 2012 com o corte da aposentaria retornei
ao trabalho. Tenho sonho de voltar a estudar, concluir ensino médio e me
formar, porém eu também preciso trabalhar.
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Figura 84 - Momento de realização de entrevista com F5

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

5.1.6 Entrevistado – F6

A Informante 6 é filha de pais surdos. Conforme a entrevistada, por volta de 7
anos de idade aprendeu a Libras, porém desde de bebê ela tem contato com a Libras
em razão dos seus pais que também são surdos e usuários da Libras. Sobre o
processo educacional ela diz:
Fui estudar em uma escola especial voltada para o ensino de pessoas surdas,
lá haviam muitos surdos e com eles comecei desenvolver a minha Libras, isso
entre os meus 7 anos, fui aprendendo bastante. Por volta da 5ª série migrei
para a escola inclusiva, lá contei com apoio de intérprete, isso me deixava
bastante feliz e com passar do tempo conclui meu ensino médio.

Figura 85 - Momento de realização de entrevista com F6

Fonte: Dados da pesquisa (2020).
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5.1.7 Entrevistado – F7

O informante 7, é filho de pais ouvintes, porém de uma família composta por 5
irmãos surdos e 6 ouvintes, totalizando onze irmãos. Além disso, sobrinhos e primos
também surdos. Quando perguntado sobre quando aprendeu a Libras, o mesmo
afirma não se recordar da idade. Sobre o seu processo educacional com entusiasmo
ele diz:
[...] fui um dos poucos aqui em minha cidade que prossegui nos estudos, os
demais foram vencidos pelo desânimo. Desde cedo as palavras me
fascinaram, sempre ao utilizar sinais eu tinha a curiosidade de saber qual a
palavra era equivalente na Língua Portuguesa isso foi me permitindo avançar
significativamente, sou um dos poucos surdos que tenho grande repertório
vocabular [...].

Este surdo é bastante atuante na comunidade surda local, atualmente ele está
aposentado, porém não nega o interesse em dar continuidade ao trabalho realizado
com surdos, conforme podemos aferir na seguinte declaração:
[...] tenho interesse em dar continuidade ao meu trabalho com os surdos, pois
muitos deles encontram-se em regiões circunvizinhas que ainda não
possuem a língua de sinais. Careço do apoio da prefeitura desses locais,
como a exemplo do município de Lagoa, onde tem muitos surdos lá.

Figura 86 - Momento de realização de entrevista com F7

Fonte: Dados da pesquisa (2020).
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5.1.8 Entrevistado – F8

A informante 8, é filha de pais ouvintes. Ela afirmou que não lembra com
quantos anos aprendeu a Libras. Sobre seu processo educacional, aponta que teve
muitos entraves, conforme podemos ver na seguinte declaração:
Estudei da 1ª à 3ª série em um colégio inclusivo, o ensino era apenas na
modalidade oral, poucos professores conheciam a língua de sinais e os que
sabiam por vezes era muito básico. [...] apenas da 6ª série em diante contei
com intérprete, mudei de escola e lá conclui meu ensino médio. Ela ainda
falou sobre seu grande sonho de fazer uma faculdade.

Figura 87 - Momento de realização de entrevista com F8

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

5.1.9 Entrevistado – F9

O Informante 9, é filho de pais ouvintes. Ele relata que a comunicação coom
sua família sempre foi bastante difícil, uma vez que nenhum membro da família sabia
a Libras. Ainda segundo ele, o contato com a língua veio por volta dos 9 anos na
escola e em momentos extras participava da comunidade surda que o oportunizou
aprimorar na língua. Quando perguntado sobre o processo educacional ele discorre:
Lembro quando ia para escola, eu era muito tímido e as aulas eram todas
ministradas por meio da língua oral. Lembro que cheguei até a chorar para
não ir as aulas, com o tempo fui me adaptando, somente a partir do terceiro
ano comecei a contar com auxílio do intérprete de Libras.

O informante ainda afirma que seu grande interesse é passar no Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) e galgar uma vaga em algum curso de nível
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superior, tendo outros pares conterrâneos que conseguiram os quais toma como
referência.

Figura 88 - Momento de realização de entrevista com F9

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

5.1.10 Entrevistado – F10

A Informante 10 é filha de pais ouvintes. Quando interrogada sobre como
aprendeu a Libras, a mesma afirma não recordar a idade precisamente. Sobre o seu
processo educacional, ela queixa-se sobre as dificuldades enfrentadas, conforme
podemos ver: “O ensino era todo falando, como surda eu não entendia nada. Era a
única surda da turma, era bem complicado”

Figura 89 - Momento de realização de entrevista com F10

Fonte: Dados da pesquisa (2020).
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5.1.11 Entrevistado – F11

O Informante 11, filho de pais ouvintes, não soube responder sobre qual a idade
em que aprendeu a Libras. Quando perguntado sobre seu processo educacional com
muita tristeza ele relata o quanto o ensino foi decepcionante para ele: “Meus
professores só me ensinavam a copiar em sala de aula. Comunicação era só passada
na fala oral. Fiquei triste com a escola, abandonei os estudos, tive que ir trabalhar.”

Figura 90 - Momento de realização de entrevista com F11

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

5.1.12 Entrevistado – F12

A Informante 12 é filha de pais são ouvintes. Ela relata que por volta dos 10
anos de idade aprendeu a Língua Brasileira de Sinais, sobre a língua ela declara: “[...]
ela [a LIBRAS] me permitiu abri minha mente e conhecer o mundo me deixando muito
feliz”. Sobre o seu processo educacional ela diz:
Eu quando entrei na escola não sabia de muita coisa, ficava só observando.
O ensino para mim era muito chato, porque o professor ficava falando e eu
sem entender nada, não sentia gosto pelo estudo. Eu era a única surda da
turma e uma colega quem me ajuda nas atividades. Não sabia Libras e me
comunicava apenas por gestos.
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Figura 91 - Momento de realização de entrevista com F12

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

5.1.13

Entrevistado – F13

O Informante 13, é filho de pais ouvintes e aprendeu a Libras por volta dos 10
anos de idade. Quando perguntando sobre seu processo educacional ele narra que
muitas vezes não teve acesso ao ensino em Libras, nem tão pouco a intérprete. Ele
aponta que teve muita dificuldade para concluir o ensino médio, pois não havia
acessibilidade.

Figura 92 - Momento de realização de entrevista com F13

Fonte: Dados da pesquisa (2020).
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5.1.14 Entrevistado – F14

A Informante 14 é filha de pais ouvintes. Ela afirma que aprender a Libras por
volta dos 8 anos de idade, na escola regular, segundo a mesma quando estudava
contou com apoio de intérprete em sala de aula, paralelamente ela participava
assiduamente da comunidade surda. Ela relata que o intérprete acompanhava ela na
grande maioria das atividades escolares, ainda sobre isso ela cita que a educação de
surdos carece de uma olhar especial principalmente quanto ao ensino que é pensado
para ouvintes e que o mínimo que um surdo pode ter é um intérprete de Libras e se
fosse possível professores que ao menos soubessem um pouco de Libras.

Figura 93 - Momento de realização de entrevista com F14

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

5.1.15 Entrevistado – F15

O informante 15, é filho de pais ouvintes. Quando interrogado sobre a idade na
qual aprendeu a Libras, ele afirma que foi por volta dos 12 anos. Sobre seu processo
educacional, ele afirma que quando estudava não havia intérprete, o que gerou um
grande desânimo e consequente desistência. Posteriormente, juntamente com outros
surdos resolveram retomar os estudos e dessa vez com acesso a intérprete de Libras
facilitando a comunicação em sala. Ele afirma que é um participante assíduo da
associação de surdos e isso lhe permitiu se desenvolver linguisticamente. Segundo
ele, o maior desafio que os surdos cajazeirenses enfrentam é a: “disponibilidade de
professores e intérpretes preparados para atender aos surdos”.
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Figura 94 - Momento de realização de entrevista com F15

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

5.1.16 Entrevistado – F16

A Informante 16, é filha de pais ouvintes. Ela aponta que não lembra muito bem
a idade exata com a qual aprendeu Libras, porém tece um palpite que tenha sido por
volta dos seus 19 anos de idade. Quando relembra sobre os tempos de estudos e seu
processo educacional, com bastante insatisfação relatou:
Meu processo educacional foi bem complicado, porque não tive intérprete e
eu não compreendia as coisas que eram ensinadas, fazia apenas copiar. Em
sala não tinha interação. A partir de 5 o ano mudei de escola ficando lá até o
9o ano, nesta escola contei com o apoio de intérprete, eu era a única surda
em uma turma de ouvintes, meus colegas me ajudavam muito pouco, não
sabia Língua de Sinais e isso me deixava muito triste [...].

Figura 95 - Momento de realização de entrevista com F16

Fonte: Dados da pesquisa (2020).
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5.2

Análise dos entrevistados

Como podemos observar, grande parte dos entrevistados são filhos de pais
ouvintes que não sabem a língua de sinais e que ao longo de sua vida não tiveram
uma comunicação efetiva dentro dos seus lares, fazendo uso apenas de sinais
caseiros. Sobre este fato, Diniz (2011) aponta ser uma variante encontrada na Libras,
no qual:
No ponto de vista lexical, por exemplo, muitos gestos criados por ouvintes e
sinais criados no ambiente caseiro apresentam todas as propriedades que um
sinal de Libras apresenta, podendo ser perfeitamente compreendidos, de um
ponto de vista sociolinguístico, como variantes locais (DINIZ, 2011, p. 61).

Outro ponto em comum entre os entrevistados é que grande parte deles só
tiveram acesso a língua de sinais quando já grandinhos, muitos deles não souberam
precisar a data de sua aprendizagem da língua de sinais, e um significativo percentual
apontou acima dos 7 anos de idade, afirmando que seu contato foi por meio da escola
ou da comunidade surda local. Julgamos que isso seja um grande prejuízo linguístico,
cognitivo e social para esses indivíduos, uma que é nessa fase que as crianças já
deveriam estar alfabetizadas para acompanhar o currículo educacional vigente no
país. Sobre isso, afirmamos sobre a relevância que a Libras seja aprendida
naturalmente, o mais cedo possível de modo que não se comprometa o processo
natural de aquisição de linguagem. Para isso, Brito (1989, p. 98) aponta que:
Os surdos, devido à falta de audição, requerem educação especial bilíngue.
O tipo de bilinguismo é o diglóssico, isto é, o uso em separado de duas
línguas, mesmo que de modalidade diferente, cada uma em situações
distintas. A língua dos sinais será usada em todas as situações em que uma
língua materna é usada nas escolas, exceto no que se refere à escrita e à
leitura, onde ela pode ser o meio, mas não o objetivo. A língua oral será
ensinada enquanto segunda língua e será o veículo de informação da
tradição escrita.

É consenso entre os informantes que o processo educacional foi penoso e para
muitos frustrante. Quando se remetem a sua língua e o aprendizado dela, observamos
além do entusiasmo, o quanto o acesso a ela modificou a forma como se
compreendem e como enxergam o mundo que os rodeia.
Compreendemos que a Libras deve ser ensinada aos surdos como sua primeira
língua e a língua portuguesa, como segunda língua. Acreditamos também que a
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escola é um espaço de engajamento e inserção social, que deve oportunizar a todos
condições de aprendizagem, levando em consideração suas especificidades
linguísticas, sendo assim, é necessário que o surdo possa gozar de acessibilidade
linguística, isto é, que possa contar com TILSP e com quadro docente capacitado para
atender essa demanda de indivíduos que muitas vezes estão nas surdinas das
escolas públicas e particulares brasileiras.

5.3

Análise da variação lexical toponímica

Após o recebimento dos vídeos, selecionamos todos os sinais relacionados ao
campo semântico “toponímico”, verificando os que não sofreram variação lexical e os
que variaram. Em seguida, fizemos a análise de cada um tomando por base os
parâmetros da Libras.
Vale salientar, que nosso trabalho tem como objetivo a variação lexical, isto é,
quando há palavras com um mesmo significado, porém ditas de formas diferenciadas.
Na língua portuguesa, conhecemos o exemplo das palavras aipim e mandioca e na
Libras, como vimos em um outro momento deste trabalho, também temos exemplos
de variações regionais. Veremos agora um exemplo de variação que ocorrem a nível
lexical:
Figura 96 - Variação a nível lexical
Whatsapp na Paraíba

Whatsapp no Rio de Janeiro

Fonte: Paloma Bueno (2018); TV INES (2014).

Como podemos perceber os sinais não apresentam nenhuma semelhança em
nível de par mínimo da Libras que pudessem ser analisadas a nível fonológico,
possuindo formas totalmente diferenciadas em ambas as regiões, daí a variação
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ocorre a nível lexical.
Partindo para os dados, como já mencionado, selecionamos trinta e seis
cidades das oitenta e cinco exibidas para obtenção do topônimo em Libras, a seguir
apresentaremos as análises e resultados obtidos. Para melhor organização, optamos
por apresentar em duas etapas: primeiro realizamos um levantamento por topônimo e
posteriormente estatístico.

5.3.1 Toponímos sem variação lexical

No levantamento de variantes, a priori, apontaremos os topônimos que após
análise não apresentaram variação, são eles: São Bento, Itaporanga, Conceição,
Piancó, Patos, Coremas, São Mamede, Teixeira, Pombal, Sousa, Cajazeiras, Bom
Jesus e Maturéia. Segue as figuras com os sinais auferidos para as referidas cidades,
frequência de ocorrência e sua respectiva descrição de execução:
A primeira cidade analisada foi São Bento, Figura 97, com proporção de 87,5%
de ocorrência entre as cidades inquiridas, apenas 2 (dois) participantes não
informaram, não apresentando nenhuma variação quanto ao nível aqui investigado.
Vejamos o sinal:

Figura 97 - Sinal de São Bento - PB
Sinal de São Bento em Patos - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Como podemos perceber, o referido sinal é realizado com mãos abertas à
frente do corpo, levemente curvadas, palmas para baixo, movimento para frente e
para trás repetitivo. A motivação do signo toponímico, caracteriza-se de acordo com
a taxe, classificação proposta ´por Dick (1992), como sociotopônimo, isto é, remete a
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forte atividade econômica desenvolvida na região, a venda de redes. A próxima
cidade analisada, foi o topônimo de Itaporanga. Vejamos, a figura a seguir:

Figura 98 - Sinal de Itaporanga - PB
Sinal de Itaporanga – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

O topônimo acima referência a cidade de Itaporanga, este sinal apresentou
ocorrência de 62,5% entre os participantes, isto é, dos dezesseis informantes, dez
responderam, seis não souberam. Após a análise, constatamos a inexistência de
variação. A motivação do signo toponímico, caracteriza-se de acordo com a taxe,
classificação proposta ´por Dick (1992), como Antropotopônimo, isto é o topônimo
referente a letra inicial do nome da cidade. O sinal acima realiza-se com a mão
esquerda com punho fechado, e mão direita em I, palma pra frente; mover a mão
direita e posicioná-la sob o dorso da mão esquerda. Em seguida, temos em análise o
topônimo de Conceição.
Figura 99 - Sinal de Conceição - PB
Sinal de Conceição – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).
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Este topônimo apresentou uma frequência de 50% entre os inquiridos. Assim
como o topônimo anterior, a motivação do signo toponímico, se enquadra na taxe
Antropotopônimo. Sobre sinal acima a mão direita deve estar em C, palma para o
lado, tocando o polegar no dorso esquerdo. Mover a mão direita para trás em
movimento sinuoso. O próximo sinal que verificamos é o de Piancó.

Figura 100 - Sinal de Piancó - PB
Sinal de Piancó – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

A motivação do signo toponímico acima, se enquadra na taxe Antropotopônimo.
Este apresentou uma frequência de 56,25% entre os participantes, dos quais nove
responderam e sete não se manifestaram. Para executá-lo é necessário mão direita
em P vertical, mão esquerda com punho fechado, mover a mão direita acima da
esquerda, tocando o punho e ligeiramente movimentando a mão para frente e para
trás. Agora examinaremos o topônimo de Patos.

Figura 101 - Sinal de Patos - PB
Sinal de Patos – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Patos é uma cidade bastante conhecida no estado, seu sinal apresentou uma
frequência de 93,75%, um dos colaboradores não apresentou a informação solicitada.
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Ficamos bastante surpresos, uma vez que, a expectativa era de que todos os
informantes conseguissem reconhecer e apresentar o referido topônimo. A motivação
do signo toponímico de acordo com Dick (1992), se enquadra na taxe Zootopônimos,
isto é, o topônimo refere-se ao animal pato. Quanto a descrição do sinal, mão fechada,
polegar, indicador e dedo médio unidos em frente a boca, abrir e fechar de dedos,
repetidamente. Agora veremos a cidade de Coremas:
Figura 102 - Sinal de Coremas - PB
Sinal de Coremas – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

O topônimo acima evidenciou uma frequência de 56,25% entre os
colaboradores, dos quais, nove sabiam o sinal e sete não responderam. A motivação
do signo toponímico de acordo com Dick (1992), se enquadra na taxe de natureza
física, hidrotopônimo, isto é, refere-se ao acidente hidrográfico presente na região,
neste caso o açude. O sinal foi executado com mão em A, palma para a baixo, tocando
o dorso esquerdo. Em seguida, mão direita aberta, palma para baixo, dedos
apontando para frente, tocando o dorso da mão esquerda. Mover a mão direita para
baixo, oscilando os dedos. A próxima cidade a ser observada é São Mamede:
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Figura 103 - Sinal de São Mamede - PB
Sinal de São Mamede – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Este topônimo evidenciou uma frequência de 50% dos participantes. A
motivação do signo toponímico de acordo com Dick (1992), se enquadra na taxe
Corotopônimos, isto é, refere-se ao nome da cidade. Quanto ao sinal presente na
figura acima, este pode ser realizado da seguinte forma: mão em S vertical, palma
para trás, sob o antebraço esquerdo. Mover a mão em uma pequena rotação para a
baixo (sentido anti-horário) e distender os dedos anelar, dedo médio e indicador, duas
vezes. Em seguida, analisaremos o topônimo, Teixeira:

Figura 104 - Sinal de Teixeira - PB
Sinal de Teixeira – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

O topônimo acima, Teixeira, apresentou ocorrência de 56,25% pelos inquiridos,
isto é, nove responderam e sete não se manifestaram, essa percentagem em relação
a esse acidente geográfico, já esperado, uma vez que, Teixeira é uma cidade
pequena, próxima a cidade de Patos e nem todos tem acesso a ela. Quanto a
motivação do signo toponímico, de acordo com Dick (1992), se enquadra na taxe
Dimensiotopônimo, ou seja, o topônimo refere-se às características do acidente, que
neste caso é a estrada íngreme, sendo considerada umas das mais perigosas da
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região. Descrição do sinal mão em T, palma para o lado, movimento sinuoso para
frente. Observemos agora o topônimo de Pombal.

Figura 105 - Sinal de Pombal - PB
Sinal de Pombal – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Após análise, verificamos que no topônimo Pombal obteve-se um percentual
de ocorrência de 93,75% entre os informantes, apenas um não respondeu, dissonante
ao que imaginávamos encontrar 100% de frequência entre os participantes. Tínhamos
essa expectativa, pois a cidade é uma das cidades mais antigas do sertão paraibano.
Quanto a motivação do signo toponímico, de acordo com Dick (1992), se enquadra na
taxe Zootopônimos, isto é, o topônimo refere-se ao animal Pombo. O sinal acima
apresentado, realiza-se com a mão em C, palma para cima, dedos apontando para a
esquerda, sob o queixo. Baixar a mão até a altura do peito. Vejamos agora o topônimo
de Sousa:

Figura 106 - Sinal de Sousa - PB
Sinal de Sousa – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).
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Diferente das cidades anteriores, Sousa apresentou um percentual de 100% de
ocorrência entre os informantes, isso demonstra que de fato o sinal apresentado
representa um léxico consolidado na comunidade linguística. O topônimo tem sua
motivação devido a uma cultura antiga (local) de criação de bode. Desta forma, a
motivação insere-se na taxe de Zootopônimos. Quanto ao sinal toponímico ele realizase com mão em 8 vertical, palma para a direita, posicionar no queixo. Mover a mão
em uma ligeiramente e pequena rotação. Observemos agora o topônimo para
Cajazeiras:

Figura 107 - Sinal de Cajazeiras - PB
Sinal de Cajazeiras – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Cajazeiras é uma cidade bastante conhecida. A manifestação quanto a esse
obteve uma frequência de 100% dos participantes. Quanto a motivação do signo
toponímico de acordo com Dick (1992), se enquadra na taxe Ergotopônimo, pois o
topônimo refere-se aos elementos da cultura, que neste caso era a fruta cajá o
elemento característico da época. Sobre o sinal, ele pode ser executado da seguinte
maneira: mão esquerda aberta, polegar e indicador unidos pelas pontas diante da
boca. Leve movimento de toque. Vejamos agora o topônimo para Bom Jesus:
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Figura 108 - Sinal de Bom Jesus - PB
Sinal de Bom Jesus – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Este topônimo apresentou uma frequência de 50% entre os colaboradores, o
que era esperado para uma cidade pequena de interior. Quanto a motivação do signo
toponímico, de acordo com Dick (1992), se enquadra na taxe hierotopônimo, isto é, o
topônimo refere-se a um nome sagrado. Este topônimo pode ser realizado da seguinte
forma: mão vertical, palma para trás, pontas dos dedos unidos em frente a boca.
Mover a mão ligeiramente para frente, distendendo e separando os dedos. Em
seguida, palma frente a frente, dedo médio direito tocando levemente o centro da
palma da mão esquerda, sendo o mesmo realizado pela mão contrária. Vejamos agora
a cidade de Maturéia:

Figura 109 - Sinal de Maturéia - PB
Sinal de Maturéia – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).
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O topônimo acima evidenciou uma frequência de 50% dos participantes. A
motivação do signo toponímico, caracteriza-se de acordo com a taxe, classificação
proposta por Dick (1992), como Antropotopônimo, isto é o topônimo referente a letra
inicial do nome dá aos nomes próprios e individuais. Quanto ao sinal presente na
Figura acima, este pode ser realizado da seguinte forma: mão direita em M, palma
para baixo, sobre o braço esquerdo; mover a mão direita tocando o antebraço
esquerdo, próximo ao cotuvelo, em movimento repetitivo. As mudanças que
identificamos foi de ordem fonológica, não sendo inserido pois não é alvo de nosso
trabalho.

5.3.2 Toponímos com variação lexical

Agora mostraremos os topônimos que apresentaram variações, são elas:
Catolé do Rocha, Jericó, Água Branca, Imaculada, Mãe d’água, Malta, Maturéia, Olho
d’água, Passagem, Quixaba, Santa Luzia, Santa Terezinha, São José do Bonfim,
Cajazeirinhas, Condado, Lagoa, Paulista, São Bentinho, São Domingos, Princesa
Isabel, Aparecida, Uiraúna, Bonito de Santa Fé e Cachoeira dos índios.
A primeira analisada foi Catolé do Rocha, verificamos que treze dos
participantes, 81,25%, informaram o sinal de Catolé do Rocha. Conforme a Figura
110, constatou-se a presença de uma variante, e os demais colaboradores não
souberam informar. Abaixo podemos observar os sinais variantes para a palavra
Catolé, vejamos:

Figura 110 - Sinal de Catolé do Rocha - PB
Sinal de Catolé do Rocha - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).
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Figura 111 - Sinal variante de Catolé do Rocha em Patos - PB
Sinal variante de Catolé do Rocha em Patos - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Podemos perceber que tanto o sinal da Figura 110 como a 111, são formas
concorrentes. O sinal da Figura 110 é um sinal comum bastante utilizado por parte da
comunidade surda. Este sinal é realizado com mão esquerda em C, palma para o lado.
Mão direita aberta, dedos unidos, palma para o lado. Colocar a mão direita aberta
sobreposta a mão em C, levemente balançar a para um lado e para o outro. Já o
segundo sinal, Figura 111, é realizado com a mão esquerda em B, palma para direita,
movimento reto para cima; Em seguida, mãos fechadas, em leve movimento com dedo
indicador levantados alternadamente. A motivação do signo toponímico de Catolé do
Rocha 1, Figura 110, de acordo com Dick (1992) se enquadra na taxe corotopônimo,
isto é, sinal remete a letra do nome da cidade. Já o segundo, Figura 111, se enquadra
no astrotopônimo, isto é, se refere ao nome de um corpo celeste.
O próximo topônimo analisado foi o da cidade de Jericó, diferente do que
ocorreu com o exemplo anterior, podemos observar a presença de quatro variantes
para esse topônimo. Conforme ilustrado, nas figuras 112, 113, 114 e 115:
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Figura 112 - Sinal de Jericó - PB
Sinal de Jericó – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 113 - Sinal variante 1 de Jericó em Patos - PB
Sinal de Jericó em Patos – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).
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Figura 114 - Sinal variante 2 de Jericó em Pombal - PB
Sinal de Jericó em Pombal - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 115 - Sinal variante 3 de Jericó em Cajazeiras - PB
Sinal de Jericó em Cajazeiras - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

O primeiro topônimo, Figura 112 é bastante utilizado, apresentando um
percentual de 50% de frequência. Já os topônimos das figuras 113, 114 e 115,
apresentaram apenas uma ocorrência cada, cinco informantes não opinaram. Os
sinais variam da seguinte forma: O primeiro sinal Figura 112 é realizado com a mão
esquerda movendo em configuração de mão em J, em seguida, braços em vertical,
palmas para cima, dedos separados e curvados, mover as mãos para cima.
O segundo, Figura 113, mão direita em I e a mão esquerda em B, palma para
o lado; mão direita realiza a letras J e em um leve movimento, toca o centro da palma
da mão esquerda. O terceiro, Figura 114, mão em J, em seguida, configuração em A
vertical, palma para lateral, movimento reto para baixo. Já a quarta variante, Figura
115, para Jericó é realizada com mãos em Y, palma a palma, polegares para cima,
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lado a lado, movendo-as para cima alternadamente, em pequeno semicírculo. Quanto
a motivação semântica para o sinal, Figura 112, de acordo com a taxe se inseri no
ecotopônimo, isto é, refere-se a construção, neste a frente de uma fortaleza. O
segundo, Figura 113, se inseri na corotopônimo, isto é parte do sinal remete a letra do
nome da cidade e a outra parte a uma parte da fortaleza. O terceiro, Figura 114,
enquadra-se no historiotopônimo, movimento de dominio e expansão de terras. Por
fim o quarto, Figura 115, atrelado a ergotopônimo, isto é aos elementos culturais desse
povo, neste caso atividade comercial. Agora vejamos água Branca:
Figura 116 - Sinal de Água Branca - PB
Sinal de Água Branca em Pombal - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 117 - Sinal variante para Água Branca em Patos - PB
Sinal de Água Branca em Patos - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

O terceiro topônimo analisado foi Água branca, o sinal comum utilizado por
grande parte dos informante é o presente na Figura 116, analisando o corpus, é
possível identificar que dos dezesseis informantes, 50 % não responderam e a outra
metade, se dividiu da seguinte forma, um deles apresentou variante que podemos
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visualizar na Figura 117 e os outros sete não apresentaram variante sendo
representado pelo topônimo presente na Figura 116. Quanto a motivação semântica
para o sinal presente na Figura 117 é categorizada na taxe cromotopônimo, pois o
topônimo refere-se a cor da água.
Já o topônimo subsequente, Figura 117, tem sua motivação categorizada na
taxe antropotopônimo, pois remete a primeira letra do nome da cidade. Para realizar
o primeiro sinal, Figura 116, a mão direita deve estar em L, palma para o lado, situado
no queixo, movimentar o dedo pra baixo repetidamente. Em seguida, a mão direita
fica aberta, palma para dentro, e a mão esquerda em punho fechado, esta última em
condição de passividade; a mão direita esfrega o dorso da mão esquerda, no sentido
de dentro para fora. O segundo sinal, Figura 117, a mão esquerda deve estar em A,
palma para frente; levar a mão esquerda a tocar na lateral do olho esquerdo. Sigamos
para analisar o próximo topônimo Imaculada.

Figura 118 - Sinal de Imaculada - PB
Sinal de Imaculada em Patos – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).
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Figura 119 - Sinal variante 1 de Imaculada em Patos - PB
Sinal de Imaculada em Patos – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 120 - Sinal variante 2 de Imaculada em Pombal - PB
Sinal de Imaculada em Pombal – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 121 - Sinal variante 3 de Imaculada em Pombal - PB
Sinal de Imaculada em Pombal – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).
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Figura 122 - Sinal variante 4 de Imaculada em Sousa - PB
Sinal de Imaculada em Sousa – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Para o topônimo Imaculada, observamos que dentre os dezesseis
participantes, houveram nove ocorrências, isto implica dizer que 56,25%,
responderam ao solicitado, destes, três não variaram, Figura 118, correspondendo a
18,75% dos colaboradores, e seis variaram da seguinte forma: uma variante com
sinal, Figura 119; uma variante com sinal, Figura 120; uma variante com sinal, Figura
121; três variantes em comum, Figura 122; estes correspondem a 37,5% e os sete
restantes representou uma proporção de 43,75% dos que não informaram.
Para realização dos topônimos acima, segue descrição: Figura 118 é
necessário mãos horizontais abertas, palma a palma, mover cada mão para lados
opostos, repetidamente. Figura 119, mão direita em I, palma para o lado, mão
esquerda aberta, palma para o lado; mover a mão em I junto a palma esquerda em
um leve contato, posteriormente, a mão assume a configuração de M, palma para
dentro e novamente torna a tocar a palma esquerda. Figura 120, mãos em I vertical,
palmas frente a frente, movê-las alternadamente para cima e para baixo. Figura 121,
mão direita em I, palma para o lado, em frente ao peitoral, mover a mão direita, e tocar
o lado direito e o lado esquerdo do peito. Figura 122, mão esquerda em I, palma para
o lado, e mão esquerda em M, palma para dentro, mover a mão direita e tocar a lateral
do dedo mínimo, repetidamente.
Quanto a motivação semântica do signo, Figura 118, de acordo com Dick
(1992), categoriza-se na taxe Hodotopônimo, isto é, o topônimo remete a via de
comunicação urbana, que neste caso é a estrada. Já os sinais nas figuras 119, 120 e
121, de acordo com a classificação da taxe se inseri no Antropotopônimo, ou seja, os
topônimos remetem a primeira letra do nome da cidade, neste caso, Imaculada. A
motivação semântica do sinal (Figura 122), enquadra-se na hierotopônimo, pois
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remete a um nome sagrado Nossa Senhora da Conceição Imaculada. Continuando
as análises vejamos a seguir o topônimo de Mãe D’água:

Figura 123 - Sinal de Mãe D’Água - PB
Sinal de Mãe D’ Àgua em Patos - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 124 - Sinal variante Mãe D’Água - PB
Sinal de Mãe D’ Água em Patos - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Após verificarmos as figuras acima, percebemos nitidamente que há variante
para o topônimo Mãe D’Água. Dos dezesseis colaboradores da pesquisa, obtivemos
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dez ocorrências que representa 62,5% dos informantes, desses um é variante
conforme a Figura 124, perfazendo 6,25%, e nove constatamos a inexistência de
variação, Figura 123, que implica em 43,75% percentual do total de participantes da
pesquisa. Vale salientar que seis pessoas não responderam ao solicitado, isso
significa um total de 37,5% dos entrevistados.
Quanto a realização do sinal constante na Figura 123, mão direita em 3, palma
para trás, ao lado da bochecha direita; passar a ponta dos dedos sobre a bochecha
em direção ao queixo. Então a mão assume a forma de L, palma para a esquerda,
ponta do polegar tocando o queixo. Balançar o indicador para a esquerda, duas vezes.
E o sinal na Figura 124, mão direita em A, palma pra frente posicionada na lateral do
olho direito. Em seguida, mover a mão abrindo para baixo. A motivação semântica do
signo, Figura 123, de acordo com a classificação da taxe insere-se no
Antropotopônimo, ou seja, o topônimo se remete a primeira letra do nome da cidade,
neste caso Mãe D’água. Já o signo Figura 124, enquadra-se na taxe somatopônimos,
pois o topônimo de maneira metafórica faz menção a parte do corpo humano, o olho
por onde sai fluido lacrimal, referindo-se ao local que brota muita água, neste a cidade
de Mãe D’água que recebeu este nome atribuído pelo aparecimento de água por
afloramento do lençol freático. Vejamos agora o topônimo de Malta:

Figura 125 - Sinal de Malta - PB
Sinal de Malta em Pombal – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

153

Figura 126 - Sinal variante de Malta - PB
Sinal de Malta em Patos – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Para este topônimo, do total de informantes selecionados obtivemos dez
participações, isto é, 62,5%, destes notamos uma variante (Figura 126), que
corresponde a 6,25% e o restante representado por 56,25% (Figura 125) não
apresentaram variação. Vale destacar, que o corpus dessa pesquisa é composto por
dezesseis colaboradores dos quais 37,5%, não forneceram dados que pudessem ser
analisados. A motivação semântica desse signo (Figura 125) de acordo com a
classificação da taxe se insere no historiotopônimo, isto é, o topônimo remete a uma
festividade religiosa ocorrida anualmente na cidade a qual deu origem ao sinal. Já o
sinal (Figura 126) se enquadra no Antropotopônimo, ou seja, o topônimo se remete a
primeira letra do nome da cidade, neste caso Malta. Avancemos agora para análise
do topônimo de Olho D’Água:

Figura 127 - Sinal de Olho D’Água - PB
Sinal de Olho D’ Água em Patos - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).
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Figura 128 - Sinal variante 1 de Olho D’Água em Patos - PB
Sinal de Olho D’ Água em Patos - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 129 - Sinal variante 2 de Olho D’Água em Patos - PB
Sinal de Olho D’ Água em Patos - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 130 - Sinal variante 3 de Olho d’água em Cajazeiras - PB
Sinal de Olho D’ água em Cajazeiras - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Dos participantes da pesquisa, doze informaram e quatro não souberam, isto é
75% do total contra 25%. Desses que informaram, nove não apresentaram variação
(Figura 127), correspondendo a 56,25% e identificamos três variantes conforme as
figuras 128,129 e 130, que corresponde a 18,75% destes participantes. Quanto a
descrição dos topônimos, o sinal na Figura 127, realiza-se com mão direita em A,
palma pra frente posicionada em abaixo do olho direito, em seguida, abrir os dedos
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paulatinamente para baixo. Para realizar o sinal na Figura 128, mão direita em P,
palma para dentro, em frente ao olho, movimento circular em volta do olho, em
seguida, mão em forma de L, palma para a esquerda, ponta do polegar tocando o
queixo. Balançar o indicador para a esquerda, duas vezes. Já o sinal na Figura 129,
mão direita em O, palma lateral, movimento circular no espaço neutro.
Por fim o sinal na Figura 130, mãos em V, palmas para frente, indicadores
tocando abaixo de cada olho, mover as mãos em um grande arco para baixo e para
os lados opostos. Em seguida, mão em forma de L, palma para a esquerda, ponta do
polegar tocando o queixo, balançar o indicador para a esquerda, duas vezes.
A motivação semântica para os sinais (figuras 127, 128 e 130) se insere na taxe
somatopônimos, pois o topônimo de maneira metafórica faz menção a parte do corpo
humano para remeter ao aparecimento da água. Já o sinal (Figura 129) se enquadra
no Antropotopônimo, ou seja, o topônimo se remete a primeira letra do nome da cidade
de Olho D’água. Abaixo veremos a análise do topônimo Passagem:

Figura 131 - Sinal de Passagem - PB
Sinal de Passagem em Patos – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 132 - Sinal variante 1 de Passagem em Pombal - PB
Sinal de Passagem em Pombal - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).
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Figura 133 - Sinal variante 2 de Passagem Pombal - PB
Sinal de Passagem em Pombal - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 134 - Sinal variante 3 de Passagem em Pombal - PB
Sinal de Passagem em Pombal - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 135 - Sinal variante 4 de Passagem em Cajazeiras - PB
Sinal de Passagem em Cajazeiras – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

O topônimo Passagem, apresentou 56,25% de participação, isto é, nove dos
informantes, destes houveram seis variações, das quais um para Figura 132 (6,25%),
um para Figura 133 (6,25%), três para Figura 134 (12,5%) e um para Figura 135
(6,25%), perfazendo um total de 37,5% das participações. Ainda sobre isso, vale
ressaltar que três informantes não apresentaram variação conforme Figura 131,
representando 18,75% e sete não souberam (43,75%) informar.
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Para realizar o sinal da Figura 131, faz-se mão em P, palma para lateral, sobre
o braço esquerdo, mover a mão direita tocando no antebraço esquerdo, no sentido do
cotovelo para o pulso. O sinal da Figura 132 é realizado com mãos fechadas, palma
para dentro, indicadores e mínimos distendidos tocando-se pelas pontas, após,
separar as mãos para frente e para trás. O sinal da Figura 133 é realizado com as
mãos abertas, palmas para trás, no lado do peito movê-las alternadas para trás. O
sinal da Figura 134 realiza-se com a mão direita horizontal aberta, palma para a frente;
mão esquerda em P. Bater a mão esquerda pelo lado do indicador na palma direita;
em seguida, a mão esquerda assume a configuração em S, com dois movimentos
repetitivos. O sinal da Figura 134, realiza-se com mãos em P, palma para dentro.
Separar as mãos para frente e para trás. Quanto a motivação semântica as figuras
131, 133,134 e 135 se enquadram no Antropotopônimo, ou seja, o topônimo se remete
a primeira letra do nome da cidade de Passagem. O sinal da Figura 132 se insere na
taxe, morfotopônimo, isto é, o sinal remete a forma de um bilhete. Vejamos agora a
cidade de Quixaba:

Figura 136 - Sinal de Quixaba - PB
Sinal de Quixaba em Patos – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 137 - Sinal variante 1 de Quixaba em Patos - PB
Sinal de Quixaba em Patos – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).
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Figura 138 - Sinal variante 2 de Quixaba em Pombal - PB
Sinal de Quixaba em Pombal – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 139 - Sinal variante 3 de Quixaba em Cajazeiras- PB
Sinal de Quixaba em Cajazeiras - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Para o topônimo Quixaba, houveram oito ocorrências entre os dezesseis
participantes, isto implica dizer que 50%, responderam ao solicitado, destes, cinco não
variaram (Figura 136), correspondendo a 31,25% dos colaboradores. Outros três
participantes variaram da seguinte forma: uma variante com sinal (Figura 137), uma
variante com sinal (Figura 138) e uma variante com sinal (Figura 139), estes
correspondem a 37,5% e os outros 50% não informaram.
Para realização dos topônimos acima, segue descrição: para a Figura 136 é
necessário mão esquerda em A, palma para lateral, mão direita em Q, palma para
dentro; encostar a mão direita na lateral do pulso esquerdo, e esfregar o dedo para
baixo. Para a Figura 137, faz-se mão esquerda em F, palma para o lado, movendo
para cima. Para a Figura 138, faz-se mão direita em G e a esquerda em B, uma
encostar na outra em movimento repetitivo. Para a Figura 139, é necessário mãos em
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Y horizontal, palmas para trás, a cada lado do peito, mover as mãos para cima,
passando as pontas dos dedos mínimos pelo peito, duas vezes.
Quanto a motivação semântica do signo das figuras 136 e 138 de acordo com
Dick (1992), categoriza-se na taxe Antropotopônimo, ou seja, os topônimos remetem
a primeira letra do nome da cidade, neste caso Quixabá. Já a Figura 137, refere-se a
taxe fitotopônimo, isto é, relaciona-se as flores presente na cidade. Por fim, o sinal da
Figura 139, se insere na taxe Etnotopônimos, pois remete a uma característica étnica
inerente a esse povo, isto é, o topônimo refere aos cidadãos dessa cidade como
pessoas afáveis. Sigamos para próxima cidade analisada, Santa Luzia:

Figura 140 - Sinal de Santa Luzia - PB
Sinal de Santa Luzia em Patos – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 141 - Sinal variante 1 de Santa Luzia em Pombal - PB
Sinal de Santa Luzia em Pombal – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).
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Figura 142 - Sinal variante 2 de Santa Luzia em Cajazeiras - PB
Sinal de Santa Luzia em Cajazeiras – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Para este topônimo, do total de informantes selecionados obtivemos doze
participações, isto é, 75%, destes notamos duas variantes, uma na Figura 141 e a
outra na Figura 142, que corresponde a 12,5% e o restante representado por 62,5%
(Figura 140) não apresentaram variação. Vale ressaltar, que dos dezesseis
colaboradores, 25% não forneceram dados que pudessem ser analisados. Para
realizar o sinal apresentado na Figura 140, as mãos devem estar abertas, palma para
cima, dedos curvados; mover as mãos até os olhos, duas vezes. Já o sinal da Figura
141, faz-se necessário mão em L, palma para lado, dedo indicador inclinado para a
esquerda, na bochecha, tocar a ponta do indicador na ponta do polegar.
Por fim, o sinal da Figura 142 requer mão aberta, palma para baixo, dedos
médio e polegar unidos pelas pontas, tocando a testa; mover a mão num círculo
horizontal para a direita (sentido horário) ao redor da cabeça e tocar novamente a
testa. Em seguida, mãos em L, palmas para frente. Descer as mãos reto de cima da
cabeça para a frente do rosto.
Quanto a motivação semântica dos signos (figuras 140, e 141) de acordo com
Dick (1992), categoriza-se na taxe somatopônimos, pois o topônimo de maneira
metafórica faz menção a parte do corpo humano, o olho, o qual remete a Santa Luzia,
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esta que segundo a tradição da Igreja Católica é a santa da Luz tendo a função da
graça iluminadora para a visão. Já a Figura 142, enquadra-se na taxe hierotopônimo,
pois refere ao nome sagrado de Santa Luzia. Vejamos agora o topônimo de Santa
Terezinha:

Figura 143 - Sinal de Santa Terezinha - PB
Sinal de Santa Terezinha em Patos – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 144 - Sinal variante de Santa Terezinha em Cajazeiras - PB
Sinal de Santa Terezinha em Cajazeiras – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Após verificarmos as figuras acima, percebemos claramente que há variante
para o topônimo Santa Terezinha. Dos dezesseis colaboradores da pesquisa, tivemos
oito ocorrências que representa 50% dos informantes, desses, um é variante conforme
a Figura 144, perfazendo 6,25%, e sete constatamos a inexistência de variação
(Figura 143) que implica em 43,75% percentual do total de participantes da pesquisa.
Vale salientar que oito pessoas não responderam ao solicitado.
A motivação semântica do signo, Figura 143, de acordo com a classificação da
taxe insere-se no Antropotopônimo, ou seja, o topônimo se remete a primeira letra do
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nome da cidade, neste caso Santa Terezinha. Já o signo (Figura 144) enquadra-se na
taxe hierotopônimo, pois refere ao nome sagrado de Santa Terezinha. Quanto a
realização do sinal presente na Figura 143, mão direita em S, mão esquerda aberta
na vertical, palma para o lado. Mover o S e encostar na parte superior da palma. Em
seguida, mão em T, tocar a parte central da palma. Repetir execução do sinal por duas
vezes.
Já o topônimo da Figura 144, a mão esquerda deve estar aberta, palma para
baixo, dedos médio e polegar unidos pelas pontas, tocando a testa. Mover a mão num
círculo horizontal para a direita (sentido horário) ao redor da cabeça e tocar novamente
a testa. Em seguida, mão em M, pontas dos dedos tocando o ombro do direito. Mover
a mão por sobre a cabeça e tocar as pontas dos dedos no ombro esquerdo. Passemos
a análise do topônimo de São José do Bonfim:
Figura 145 - Sinal de São José do Bonfim - PB
Sinal de São José do Bonfim em Patos – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 146 - Sinal variante de São José do Bonfim - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).
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Este topônimo foi respondido por oito pessoas, representando 50% do total de
informantes. Verificamos sete ocorrências (43,75%) sem variação conforme podemos
aferir na Figura 145 e a presença de apenas uma variante (6,25%) que podemos
visualizar na Figura 146. Vale salientar, que deixaram de responder 50% dos
colaboradores. Para realizar o sinal da Figura 145, é requerido mão horizontal
fechada, palma para a esquerda, palma do polegar tocando os demais dedos. Mão
vertical aberta, palma para frente, dedos unidos, polegar dobrado contra a palma. Já
o sinal da Figura 146, requer mão em B, palma para o lado, em frente ao peito; mover
a mão movimento circular. Quanto a motivação semântica para os sinais presente nas
figuras 145 e 146, insere-se na taxe Antropotopônimo, ou seja, o topônimo se remete
a primeira letra do nome da cidade, neste caso São José do Bonfim. Observemos
agora o topônimo de Cajazeirinhas:

Figura 147 - Sinal de Cajazeirinhas - PB
Sinal de Cajazeiras em Patos – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 148 - Sinal variante 1 de Cajazeirinhas - PB
Sinal de Cajazeiras em Pombal – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).
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Figura 149 - Sinal variante 2 de Cajazeirinhas - PB
Sinal de Cajazeiras em Cajazeiras – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

O topônimo analisado foi Cajazeirinhas, o sinal comum utilizado por grande
parte dos informante é o presente na Figura 147 com oito ocorrências, isto é, 50% do
total analisado, quanto aos demais informantes, 18,75 % não responderam, isto é, três
pessoas. As cinco pessoas restantes apresentaram variação, dividido da seguinte
forma: quatro ocorrência na Figura 148, isto é 25% e uma ocorrência na Figura 149
(6,25%). Para executar os sinais apresentados é necessário: Para o sinal da Figura
147, mão vertical fechada, palma para a esquerda, dedo indicador e o polegar
distendidos e paralelos na altura do ombro direito. Em seguida, dedo indicador e o
polegar distendidos e unidos pelas pontas. Mover a mão para boca e tocar os lábios
frequentemente. O sinal da Figura 148, mãos em C, palmas para dentro, tocando
ponta do polegar abaixo do lábio. O sinal da Figura 149, mão esquerda em I, palma
para dentro; tocar lado esquerdo da testa.
Quanto a motivação semântica para o sinal da Figura 147 é categorizada na
taxe Ergotopônimo, pois o topônimo refere-se aos elementos da cultura, que neste
caso era a fruta cajá o elemento característico da época. Já a motivação das figuras
148 e 149, a classificação da taxe insere-se no Antropotopônimo, ou seja, o topônimo
se remete a primeira letra inicial e outro uma das letras que compõe o nome da cidade,
neste caso Cajazeirinhas. Vejamos agora as variantes para o topônimo de Condado.
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Figura 150 - Sinal de Condado - PB
Sinal de Condado em Patos - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 151 - Sinal variante de Condado - PB
Sinal de Condado em Cajazeiras - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Para este topônimo, do total de informantes selecionados, treze participações,
isto é, 81,25%, responderam ao pedido, desses, dez colaboradores não apresentaram
variação, isto é, 62,5% realizaram o sinal conforme Figura 150. Tivemos também três
variantes de acordo com a Figura 151, que corresponde a 18,25% e o restante, cinco
participantes, 31,25% da amostra, não forneceram dados que pudessem ser
analisados. Para realizar o topônimo da Figura 150 é preciso mãos em horizontal
abertas, palma a palma. Movê-las para frente repetidamente. Para realizar o sinal da
Figura 151, requer-se mão direita, palma para baixo; mão esquerda em C, palma para
frente, tocando o dorso da mão direita. Mover a mão esquerda em direção aos dedos
e palma, duas vezes. Analisemos agora o topônimo de Lagoa:
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Figura 152 - Sinal de Lagoa - PB
Sinal de Lagoa em Patos – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 153 - Sinal variante de Lagoa - PB
Sinal de Lagoa em Cajazeiras – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Dos dezesseis colaboradores, dez informaram e seis não souberam, isto é,
62,5% do total contra 37,5%. Desses que informaram, nove não apresentaram
variação, conforme a Figura 152, correspondendo a 56,25% e identificamos uma
variante, de acordo com a Figura 153 que corresponde a 6,25% destes participantes.
Quanto a execução do sinal da Figura 152, mão direita deve estar em L, palma para
a frente, mão esquerda deve estar em S, palma para baixo; levar a ponta do médio
direito sobre o dorso da mão esquerda. Já o sinal da Figura 153, mão esquerda deve
estar em L, palma para a frente e mão direita em L horizontal, palma para a dentro;
mover a mão esquerda descendo entre o polegar e o indicador da mão direita. Sobre
a motivação semântica dos signos (Figura 152 e 153) de acordo com Dick (1992),
categoriza-se na taxe Antropotopônimo, ou seja, o topônimo se remete a primeira letra
inicial do nome da cidade, neste caso Lagoa. Agora vejamos a cidade de Paulista:
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Figura 154 - Sinal de Paulista - PB
Sinal de Paulista em Pombal – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 155 - Sinal variante de Paulista - PB
Sinal de Paulista em Patos – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Após verificarmos as figuras acima, percebemos nitidamente que há variante
para o topônimo Paulista. Dos dezesseis colaboradores da pesquisa, tivemos nove
ocorrências que representa 56,25% dos informantes, desses um é variante conforme
a Figura 155, perfazendo 6,25%, e oito constatamos a inexistência de variação (Figura
154) que implica em 50% percentual do total de participantes da pesquisa. Vale
destacar que sete pessoas não responderam ao solicitado, isso significa um total de
43,65% dos entrevistados.
Para realizar o sinal da Figura 154 mão em P, indicador para a esquerda. Bater
a mão no lado esquerdo do peito e realizar uma leve descida. Para realizar o sinal da
Figura 155, mão esquerda deve estar em S, palma para baixo; mão direita em P,
acima da mão esquerda. Levar a ponta do médio direito sobre o dorso da mão
esquerda. Sobre a motivação semântica dos signos (Figura 154 e 155) de acordo com
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Dick (1992) categoriza-se na taxe Antropotopônimo, ou seja, o topônimo se remete a
primeira letra inicial do nome da cidade, neste caso Paulista. Vamos ao topônimo
subsequente, São Bentinho:

Figura 156 - Sinal de São Bentinho - PB
Sinal de São Bentinho em Pombal – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 157 - Sinal variante 1 de São Bentinho - PB
Sinal de São Bentinho em Patos – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).
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Figura 158 - Sinal variante 2 de São Bentinho - PB
Sinal de São Bentinho em sousa – PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Para este topônimo, do total de informantes selecionados, obtivemos nove
participações, isto é, 56,25%, destes notamos três variantes, uma podemos observar
na Figura 157 e a outra na Figura 158, esta apresentou duas ocorrências
correspondendo a 18,75% dos que responderam e o restante representado por 37,5%
(Figura 156) não apresentaram variação. Vale ressaltar, que dos dezesseis
colaboradores, 43,75%, não forneceram dados que pudessem ser analisados. Para
realização do sinal da Figura 156, é necessário mão vertical fechada, palma para
dentro, indicador e polegar distendidos e unidos pelas pontas posicionado no queixo.
Já o sinal da Figura 157, requer mao vertical, palma para a esquerda, dedos unidos e
curvados tocando a ponta do polegar. Em seguida, mão esquerda fechada, palma
para baixo, apontando para a direita; mão direita em B, palma para frente, pulso
tocando o dorso da mão esquerda. Para executar o sinal da Figura 158, faz-se
necessário mãos em vertical com pontas dos dedos unidos, palma para baixo; mover
para frente e para trás.
Sobre a motivação semântica do signo (Figura 156) de acordo com Dick (1992)
categoriza-se na taxe zootopônimo, pois remete a uma ave presente na região. A
motivação semântica do signo (Figura 157) enquadra-se na taxe Antropotopônimo, ou
seja, o topônimo se remete as letras iniciais do nome da cidade, neste caso São
Bentinho. E o signo (Figura 158), se inseri na taxe sociotopônimo devido a atividade
econômica de produção de redes.
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Figura 159 - Sinal de São Domingos - PB
Sinal de São Domingos em Patos - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 160 - Sinal variante 1 de São Domingos - PB
Sinal de São Domingos em Patos - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 161 - Sinal variante 2 de São Domingos - PB
Sinal de São Domingos em Cajazeiras - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Após análise das figuras acima, percebemos de forma contundente que há
variante para o topônimo de São Domingos. Dos dezesseis colaboradores da
pesquisa, obtivemos dez participações, isto é, 62,5 %, destes verificamos três
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variantes, uma podemos observar na Figura 160 e as outras duas foram apresentadas
em comum entre os informante ao qual podemos apreciar na Figura 161, estas
variantes corresponderam a 18,75% dos que responderam e o restante representado
por 43,75% de acordo com a Figura 159 não apresentaram variação. Vale ressaltar,
que dos dezesseis informantes apenas seis que corresponde um percentual de
37,5%, não forneceram dados que pudessem ser ajudados na pesquisa.
Quanto a execução dos sinais apresentados, segue: para o sinal da Figura 159,
mãos horizontais abertas, palma a palma; mover as mãos em pequenos círculos
verticais para frente (sentido horário). Já o sinal da Figura 160 requer mão esquerda
deve estar em S, palma para baixo; mão direita em D, acima da mão esquerda; levar
a ponta dos dedos direito sobre o dorso da mão esquerda. Por fim, para executar o
sinal da Figura 161, mão esquerda deve estar em S, palma para baixo; mão direita
aberta, palma para baixo, dedos apontando para frente, tocando o dorso da mão
esquerda. Mover a mão direita para baixo, oscilando os dedos.
Sobre a motivação semântica do signo (Figura 159) de acordo com Dick (1992),
categoriza-se no sociotopônimo, pois o topônimo remete a um trem presente durante
muito tempo na região. Já a motivação do signo (Figura 160) se insere na taxe
Antropotopônimo, ou seja, o topônimo se remete as letras iniciais do nome da cidade,
neste caso São Domingos. E o sinal da (Figura 161), se enquadra na classificação de
hidrotopônimo, pois remete-se ao acidente hidrográfico presente na região, cachoeira.
Vejamos agora a cidade de Princesa Isabel:

Figura 162 - Sinal de Princesa Isabel - PB
Sinal de Princesa Isabel em Patos - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).
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Figura 163 - Sinal variante 1 de Princesa Isabel - PB
Sinal de Princesa Isabel em Sousa - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 164 - Sinal variante 2 de Princesa Isabel - PB
Sinal de Princesa Isabel em Sousa - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Para o topônimo Imaculada, observamos que dos dezesseis participantes,
tivemos oito ocorrências, isto implica dizer que 50%, responderam ao solicitado,
destes, três não variaram (Figura 162) correspondendo a 18,75% dos colaboradores,
cinco variaram da seguinte forma: quatro ocorrências em comum quanto ao sinal da
Figura 163 e uma variante com sinal (Figura 164), estes correspondem a 31,25% e os
oito restantes representaram uma proporção de 50% dos que não informaram.
Para realizar os sinais acima, deve-se seguir as seguinte orientações abaixo:
para o sinal Figura 162, mão em P, palma para trás, ponta do dedo médio tocando o
lado direito do peito. Em seguida mão assume configuração em I movendo a mão para
a esquerda, e tocar o lado esquerdo do peito; já o sinal Figura 163, mãos em S vertical,
palma a palma, na altura do peito. Mover as mãos tocando os pulsos; por fim, para
realizar o sinal Figura 164, mãos em L, palmas frente a frente, na altura do peito.
Mover as mãos, alternadamente, para cima e para baixo tocando os dedos indicadores
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e polegares.
Quanto a motivação semântica do signo presente nas figuras 162 e 163,
enquadra-se na taxe Historiotopônimo, isto é, o topônimo remete ao movimento
histórico social vivenciado no Brasil, neste caso a escravidão. Já na Figura 164, a
motivação insere-se na taxe Astrotopônimo, pois remete ao corpo celeste estrela.
Continuando as análises prossigamos para a cidade de Aparecida:
Figura 165 - Sinal de Aparecida - PB
Sinal de Aparecida em Pombal - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 166 - Sinal variante 1 de Aparecida - PB
Sinal de Aparecida em Patos - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).
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Figura 167 - Sinal variante 2 Aparecida - PB
Sinal de Aparecida em Pombal - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

O topônimo acima referência a cidade de Aparecida, este sinal apresentou 10
(dez) ocorrência que corresponde a 62,5% dos participantes, isto é, dos 16
(dezesseis) informantes, 6 (seis) não responderam que equivale a 37,5%. Do total
37,5% não variaram apresentando o sinal conforme podemos visualizar na Figura 165,
e tivemos 4 (quatro) variantes, isto é, 25 % dos participantes, uma das ocorrência foi
o sinal na Figura 166 e 3 ocorrências de variante em comum de acordo com a Figura
167. Quanto a motivação do signo toponímico (Figura 165) de acordo com Dick (1992)
se enquadra na taxe hierotopônimo, isto é, o topônimo refere-se a um nome sagrado.
A Figura 166 e 167 a motivação semântica é desconhecida.
Para realização dos topônimos apresentados na Figura 165, mãos horizontal
fechada, palma para o lado, palma do polegar tocando os demais dedos. Mover a mão
esquerda em punho contra o pulso da mão direita. Já o sinal da Figura 166, mão em
A, pontas dos dedos tocando o ombro do direito. Mover a mão por sobre a cabeça e
tocar as pontas dos dedos no ombro esquerdo. Por fim, a Figura 167 mão deve estar
aberta, com a palma para a cabeça e as pontas dos dedos tocando a témpora. Mover
a mão da cabeça para o ombro. Examinemos agora a análise do topônimo Uiraúna:
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Figura 168 - Sinal de Uiraúna - PB
Sinal de Uiraúna em Patos - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 169 - Sinal variante de Uiraúna - PB
Sinal de Uiraúna em Patos - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Para o topônimo acima, dezesseis informantes, a metade da amostra, não
responderam. Dos 50% que restaram tivemos apenas uma variante que pode ser vista
na Figura 169 e sete informantes, ou seja, 43,75% do total não apresentaram variação
lexical (Figura 168).
Para realização do sinal da Figura 168, faz-se mão direita em U, palma para
frente, dedos indicador e mêdio distendidos e unidos, mão esquerda palma aberta,
palma para baixo, dedos para a direita; mão esquerda serve de apoio para o cotovelo
da mão direita; em seguida, mão direita realiza o movimento reto de cima para baixo.
Já o sinal da Figura 169, faz-se mãos em U, mão direita palma para frente, dedos
indicador e mêdio distendidos e unidos, mão esquerda com palma para lateral; mover
a mão esquerda e encostar a ponta dos dedos indicador e minimo na lateral do
indicador da mão direita.
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Quanto a motivação semântica dos signos (Figuras 168 e 169) de acordo com
Dick (1992), categoriza-se no Antropotopônio, isto é, os topônimos referem-se a letra
inicial do nome da cidade. Agora sigamos para penúltima cidade estudada, Bonito de
Santa Fé.

Figura 170 - Sinal de Bonito de Santa Fé - PB
Sinal de Bonito de Santa Fé em Cajazeiras - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 171 - Sinal variante 1 de Bonito de Santa Fé - PB
Sinal de Bonito de Santa Fé em Sousa - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).
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Figura 172 - Sinal variante 2 de Bonito de Santa Fé – PB
Sinal de Bonito de Santa Fé em Patos - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 173 - Sinal variante 3 de Bonito de Santa Fé - PB
Sinal de Bonito de Santa Fé em Pombal - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Chegamos a penúltima cidade de análise, esta é uma cidade do interior que já
tinhamos expectativa de haver uma pequeno percentual de participação. Assim, dos
dezesseis informantes, 50% não souberam informar o sinal. Dos 50% restante, cinco
são variantes, distribuidos da seguinte forma: uma variante conforme a Figura 171,
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uma variante para Figura 172 e três para Figura 173. Vale destacar, que três
informantes não apresentaram variação lexical, sinal presente na Figura 170.
Para realização do sinal da Figura 170, é necessário mão vertical aberta, palma
para trás, em frente â face; girar os dedos da mão para a esquerda, fechando-os um
a um começando pelo mínimo; em seguida, mão aberta, palma para baixo, dedos
médio e polegar unidos pelas pontas, tocando a testa; mover a mão num círculo
horizontal para a direita (sentido horário) ao redor da cabeça e tocar novamente a
testa; por fim, mão em F, palma a lateral, pontas dos indicadores tocando lado da
testa; mover a mão para frente.
Já o sinal da Figura 171, requer mão direita em B, palma para frente, mão
esquerda com palma aberta e dedos unidos, palma para o lado; tocar a mão direita
no centro da palma da mão esquerda. O sinal da Figura 172 pede mão vertical aberta,
palma para frente, dedos unidos, polegar dobrado contra a palma. Por fim, o sinal da
Figura 173 é realizado com a mão direita na vertical, palma para trás, pontas dos
dedos unidas em frente à boca; mover a mão ligeiramente para frente; em seguida,
mão direita assume a forma de F, palma para o lado; mover a mão direita até o nariz
e o dedo indicador esfregar no centro do nariz.
Quanto a motivação semântica dos signos (figuras 170 e 173) de acordo com
Dick (1992), categoriza-se na taxe hierotopônimos, pois os topônimos remetem a
nome sagrado de crença Católica. Já os signos (figuras 171 e 172) apresentam os
topônimos referentes a letra inicial do nome da cidade de Bonito de Santa Fé,
inserindo-se na taxe dos Antropotopônimos.
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Figura 174 - Sinal de Cachoeira dos Índios - PB
Sinal de Cachoeira dos Índios em Pombal - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 175 - Sinal variante 1 Cachoeira dos Índios - PB
Sinal de Cachoeira dos Índios em Patos - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).
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Figura 176 - Sinal variante 2 Cachoeira dos Índios - PB
Sinal de Cachoeira dos Índios em Pombal - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Figura 177 - Sinal variante 3 Cachoeira dos Índios - PB
Sinal de Cachoeira dos Índios em Cajazeiras - PB

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).
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Por fim, o último topônimo pesquisado, referente a cidade de Cachoeira dos
Índios, foi obtido oito ocorrências, isto implica dizer que 50%, responderam ao
solicitado, destes,

cinco não apresentaram

variação lexical

(Figura 174),

correspondendo a 31,25% dos colaboradores e três variaram da seguinte forma: uma
variante com sinal, expressa na Figura 175, uma variante com sinal, expressa na
Figura 176 e uma variante com sinal, expressa na Figura 177. Vale ressaltar, que a
outra metade dos colaboradores não souberam informar o sinal da cidade estudada.
Para a realização do sinal presente na Figura 174, é necessário mão esquerda
em S, palma para baixo; mão direita aberta, palma para baixo, dedos apontando para
frente, tocando o dorso da mão esquerda; mover a mão direita para baixo, oscilando
os dedos; em seguida, mão direita aberta na vertical, palma para trás, levar a mão a
boca e tocar os lábios, duas vezes.
Para execução do sinal da Figura 175, faz-se mão em I, palma para lado,
tocando a lateral da boca. Já o sinal da Figura 176, é realizado com mão vertical
aberta, palma para trás, dedos separados e curvados, diante da boca; movê-la
ligeiramente para frente e para trás; em seguida, mão em I, palma para dentro,
tocando o centro da testa.
O sinal da Figura 177 é realizado com mão esquerda em U, palma para trás,
dedos indicador e mêdio distendidos e unidos; tocar a mão esquerda nos lábios, em
seguida, elevar a mão vertical aberta, palma para frente, dedos separados, dorso da
mão tocando o lado esquerdo da testa; mover a mão para o lado direito da testa,
fechando os dedos um por um, iniciando pelo mínimo; por fim, a mão direita deve estar
em S, palma para baixo; mão esquerda aberta, palma para baixo, dedos apontando
para frente, tocando o dorso da mão esquerda; mover a mão direita para baixo,
oscilando os dedos.
Quanto a motivação semântica dos signos (figuras 174 e 177) de acordo com
Dick (1992), categoriza-se na taxe etnotopônimo, isto é, remete a elemento etnico
isolado, neste caso, o índio. Por fim os signos presentes nas figuras 175 e 176,
apresentam motivação, na letra do nome da cidade, inserindo na taxe dos
antropotopônimos.
Agora apresentaremos em forma de gráficos os resultados obtidos na pesquisa.
Vale salientar, que a pesquisa contou com dezesseis informantes selecionados,
conforme o perfil da faixa etária estabelecido, entre 18 a 31 anos e acima dos 31 anos.
Após tabulamento dos dados, encontramos 367 (trezentos e sessenta e sete)
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sinalizações com 65 (sessenta e cinco) ocorrências de variação linguistica.
O gráfico a seguir, mostra a ocorrência de variação lexical por gerações 1 e 2,
codificada por G1 e G2. Podemos constatar que o maior percentual de variações
lexicais ocorreu entre as mulheres maiores de 31 anos (MG2) com cerca de 40% da
variação total. Em contrapartida, o menor índice registrado dessas variações foi
encontrado entre os homens do G1 com percentual de 7,7% de ocorrência. Conforme
Gráfico 1:

Gráfico 1 - Ocorrência de variação lexical por faixa etária
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Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Os gráficos listados abaixo 2, 3, 4, e 5 apresentam a quantidade de ocorrências
por faixa etária nas áreas de inquérito. No Gráfico 2, podemos identificar ocorrência
de variação entre os homens inseridos no G1.
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Gráfico 2 - Homens com faixa etária entre 18 e 31 anos: HG1
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Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

No gráfico 3, podemos identificar ocorrência de variação entre as mulheres
inseridas no G1.

Gráfico 3 - Mulheres com faixa etária entre 18 e 31 anos: MG1
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Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

No Gráfico 4, podemos identificar a ocorrência de variação entre os homens
inseridos no G2.
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Gráfico 4 - Homens com faixa etária acima 31 anos: HG2
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Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

No gráfico 5, podemos identificar a ocorrência de variação entre os homens
inseridos no G2.
Gráfico 5 - Mulheres com faixa etária acima 31 anos: MG2
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O Gráfico 6, mostra as cidades em que ocorreram as variações lexicais, das
trinta e seis cidades selecionadas, vinte e três delas tiveram ocorrência de variações.
Podemos notar que três cidades com maior índice de ocorrências são: Imaculada,
Passagem e Bonito de Santa Fé com 37,5% das ocorrências.

185

Gráfico 6 - Cidades que ocorreram variação lexical
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Por fim, o Gráfico 7 mostra o índice de variação entre os informantes das áreas
de inquérito, podemos inferir que a maior quantidade de variações foi encontrada em
Patos com o informante F4 que apresentou quinze ocorrências de variantes. Já o
menor índice de ocorrência foi registrado com o informante F6, apresentando uma
única ocorrência.

Gráfico 7 - Índice de Variação entre os informantes
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Podemos concluir assim, que a Libras é uma língua de fato, possuindo todos
os elementos linguísticos comuns as demais línguas orais, e como língua viva e
dinâmica esta passível de sofrer variações entre seus falantes/sinalizantes. Sendo,
portanto, um produto da comunidade linguística da qual o indivíduo está inserido.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Vivendo, se aprende: mas o
que se aprende, mais, é só a
fazer outras maiores
perguntas.”
Guimarães Rosa

Diante das análises efetuadas nesta pesquisa, percebemos que a diversidade
linguístico-cultural é um dos traços marcantes do povo brasileiro e que esta não é uma
marca singular da linguagem oral, sendo observada também na linguagem de sinais.
A presente pesquisa, intitulada “Análise da variação lexical dos topônimos em
libras no sertão paraibano” teve como objetivo analisar, sob a ótica da sociolinguística
e dos estudos onomásticos, a variação lexical inseridas nos topônimos do sertão
paraibano, através de análise de vídeos de quatro cidades pesquisadas, a saber,
Patos, Pombal, Sousa e Cajazeiras em comunidades surdas.
As etapas percorridas desde a delimitação do foco da pesquisa, bem como os
critérios rígidos para escolha das localidades e dos informantes, foram muito
importantes para o pontapé inicial dessa pesquisa. Sendo assim, optamos por
entrevistar quatro informantes por localidade, dois homens e duas mulheres, sendo
um homem e uma mulher de cada geração (Geração 1, de 18 a 31 anos e Geração
2, acima de 31 anos), todos com escolaridade igual ou superior ao 5º ano do Ensino
Fundamental, isso foi suficiente para que pudéssemos alcançar os objetivos
propostos.
Para chegarmos até aqui, enfrentamos alguns percalços, além de encararmos
as distâncias para realizar a pesquisa de campo em várias localidades, tivemos uma
rigorosa seleção o que demandou um esforço sobremaneira, pois carecíamos de
encontrar o perfil desejado. Além da dificuldade da coleta de dados propriamente dita,
as fases que sucederam também foram bastante exaustivas, tivemos a fase de
transcrição e organização dos dados exigindo do pesquisador uma significativa
acuidade visual, para particionar os vídeos e analisá-los. Tudo isso foi muito penoso,
pois gastamos um bom tempo para que essa pesquisa pudesse ser concluída de
maneira satisfatória.
Ao longo do trabalho realizarmos uma retrospectiva histórica dos surdos desde
a antiguidade a contemporaneidade, onde nos permitiu compreender sua construção
histórico-cultural dentro da sociedade, bem como nos possibilitou estabelecer uma
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ponte entre os diversos conceitos de língua que jaziam na época a qual por muitos
anos serviu de barreira para inserção do surdo na sociedade.
Partimos dos pressupostos da Sociolinguística para entender que a língua não
ocorre de forma homogênea com seus falantes, mas sim heterogênea. Neste sentido,
Labov, precursor da teoria sociolinguística variacionista, considera os fatores sociais
e a língua usada como elementos passiveis de serem analisados. Diante disso,
apresentamos uma breve descrição da estrutura linguística das línguas de sinais,
mostrando suas características nos planos fonético-fonológico, morfológico, sintático,
semântico-pragmático e lexical, fazendo uso de exemplos para melhor aclaramentos,
bem como abrindo margens para discussões relacionadas ao léxico, variação
linguística em línguas orais e em línguas visuais espaciais.
Como nosso objetivo geral está ligado ao estudo da presença de variação
lexical toponímica em Libras no sertão paraibano, fez-se necessário a organização de
um corpus coletado em quatro munícipios distintos do estado da Paraíba, mas isso só
foi possível mediante o entrelaçamento dos pressupostos teóricos estudados que nos
permitiram uma reflexão afinada quanto a variação linguística como um todo,
viabilizando a compreensão sobre suas características e os diversos tipos que ela se
evidencia.
A pesquisa contou ao todo com quarenta informantes, dezesseis selecionados,
trinta e seis sinais toponímicos pesquisados e, como dito anteriormente, sessenta e
cinco variações linguísticas encontradas dentro deste corpus de sinais nas
comunidades. Os dados aqui obtidos nos permitem afirmar que tanto o objetivo geral
quanto os específicos foram alcançados, direcionando para o entendimento de que a
Libras é uma língua de fato e sujeita aos mais diversos fenômenos, dentre eles o da
variação linguística conforme pode ser atestado com os dados desta pesquisa.
A variação deve estar dissociada da concepção de erro do falante/sinalizante,
mas sim como elemento peculiar do indivíduo pertencente a uma dada comunidade
linguística.
Sendo assim, compreendemos que o tema não se esgota aqui, sendo ainda
incipientes as pesquisas nesse seguimento, carecendo de maior aprofundamento,
almejamos apenas trazer uma pequena contribuição para com os estudos linguísticos
na Língua Brasileira de Sinais, reafirmando as características linguísticas a ela
inerentes e que como línguas vivas estão sujeita a mudanças influenciadas pelo dia a
dia de seus usuários que vivenciam a variação lexical.
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APÊNDICE A
QUESTIONÁRIO SOCIOLINGUÍSTICO

1. Nome completo:
2. Idade:
3. Sexo:
4. Cidade onde mora:
5. Com quantos anos você aprendeu a Libras?
6. Seus pais são surdos ou ouvintes?
7. Como foi seu processo educacional?
8. Qual o sinal utilizado para as seguintes cidades:
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APÊNDICE B
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO -TCLE

(Em 02 vias, firmado por cada participante-voluntário(a) da pesquisa e pelo
responsável)
Você está sendo convidado a participar como voluntário da pesquisa intitulada
“Análise da variação lexical dos topônimos em Libras no Sertão Paraibano”, realizada
pela mestranda Jéssica Girlaine Guimarães Leal, aluna do Programa de PósGraduação em Ciências da Linguagem (PPCL), da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (UERN).
Esta pesquisa tem por objetivos registrar as variantes linguísticas da libras com
base no uso de seus usuários; identificar a frequência de certas variantes linguísticas;
mapear e organizar um corpus com os nomes na Libras dos municípios que compõem
a região intermediária de Patos e Sousa-Cajazeiras no estado da Paraíba,
descrevendo o sistema de nomeação da LIBRAS e a frequência de sua motivação
semântica.
Para tanto, sua participação consiste em responder a um questionário cujas
respostas serão gravadas em vídeo e transcritas na íntegra. No entanto, se algumas
perguntas gerarem desconforto ou constrangimento, você não será obrigado a
respondê-las e isso não lhe penalizará e não lhe impedirá de continuar participando
da pesquisa. As informações que você fornecer serão úteis para que possam ser
atingidos os objetivos da pesquisa.
Assinando esse consentimento, você não desiste de nenhum de seus direitos.
Além disso, você não libera os investigadores de suas responsabilidades legais e
profissionais no caso de alguma situação que lhe prejudique. A sua participação é
inteiramente voluntária. Uma vez aceitando participar desta pesquisa, você está livre
para abandonar o estudo a qualquer momento, sem que isto afete o seu
relacionamento com esta instituição. O investigador também poderá retirá-lo da
pesquisa a qualquer momento, se ele julgar que seja necessário para o seu bem estar.
Por ser voluntário, você não terá qualquer despesa com a realização dos
procedimentos previstos neste estudo, que serão custeados única e exclusivamente
pelo pesquisador. Também não haverá nenhuma forma de pagamento pela sua
participação. Não há riscos relacionados aos procedimentos que serão realizados
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neste estudo visto que não haverá nenhum procedimento invasivo e que possa atingilo.
Será garantido que todas as informações conseguidas através da sua
participação não permitirão a identificação da sua pessoa, exceto aos responsáveis
pela pesquisa, e que a divulgação das mencionadas informações só será feita entre
os profissionais estudiosos do assunto.
ATENÇÃO: Para informar qualquer questionamento durante a sua participação no
estudo, ou caso surja alguma dúvida quanto à ética da pesquisa, entre em contato
com:
Responsável pela pesquisa:
Nome: Jéssica Girlaine Guimarães Leal
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - Campus Universitário Central,
Rua Professor Antônio Campos, s/n, BR 110, km 48, Bairro Costa e Silva Mossoró/RN | 59600-000
Telefones: (84) 998639215/(83)999217969 – E-mail:
jessicagirlaineifpb@gmail.com
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte
Rua Rua Professor Antônio Campos, s/n, BR 110, km 48, Bairro Costa e Silva Mossoró/RN | 59600-000
Telefone: (84) 33152145

O

abaixo-assinado,

_____________________________,___

anos,

RG

nº____________ declara que é de livre e espontânea vontade que está participando
como voluntário da pesquisa “Análise da variação lexical dos topônimos em Libras no
Sertão Paraibano”. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido e que, após sua leitura tive oportunidade de fazer perguntas sobre
o conteúdo do mesmo, como também sobre a pesquisa e recebi explicações que
responderam por completo minhas dúvidas. E declaro ainda estar recebendo uma
cópia assinada deste Termo.

201

______________________, ____/_____/_____

Voluntário

Data

Assinatura

Pesquisador

Data

Assinatura

Testemunha

Data

Assinatura

Profissional que aplicou o TCLE

Data

Assinatura
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APÊNDICE C
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM
Eu _________________________________ depois de conhecer e entender os
objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como
de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem, especificados no Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo,
os pesquisadores Jéssica Girlaine Guimarães Leal do projeto de pesquisa intitulado
Análise da variação lexical dos topônimos em Libras no sertão paraibano a realizar
captação de imagens que se façam necessárias sem quaisquer ônus financeiros a
nenhuma das partes.

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas imagens (suas respectivas cópias) para
fins científicos e de estudos (livros, artigos, monografias, TCC’s, dissertações ou
teses, além de slides e transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa,
acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os
direitos das crianças e adolescentes (ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Lei N.°
10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo
Decreto Nº 5.296/2004).
Mossoró - RN, ____ de __________ de 2020.

________________________________
Assinatura do participante da pesquisa

_________________________________
Assinatura do pesquisador responsável

IMPRESSÃO
DATILOSCÓPICA

_(ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ELABORADO EM DUAS VIAS; DAS QUAIS UMA VIA DEVERÁ
FICAR COM O PARTICIPANTE DA PESQUISA E A OUTRA COM O PESQUISADOR
RESPONSÁVEL)__
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