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(30) a) PERGUNTAR        b) DAR 

      
          XI<1> PERGUNTAR XI<2>                                  XI<3> DAR XI<3> 

    ‘Eu pergunto a você’                                                  ‘Ele dá  à ela’  

 

Em (30a) o dedo indicador da mão direita move-se para frente. Este movimento 

direcional marca o corpo da sinalizante como sujeito (XI<1> - primeira pessoa do singular) e 

a direção percorrida como o objeto direto (XI<2> - segunda pessoa do singular). Em (30b) 

verifica-se que a mão da sinalizante assume um formato específico e que o movimento inicia 

do lado direito do corpo da sinalizante e segue em direção à esquerda. Neste caso, as autoras 

presumem que o sujeito está à esquerda da sinalizante, enquanto que o objeto indireto 

encontra-se à direita.  

Crentes no postulado de que “cada língua recorta a realidade diferentemente e 

molda essa realidade em categorias linguísticas e mentais que lhe são exclusivas’’ 

(BIDERMAN, 2001, p. 114), questionamos a necessidade de um nível de análise morfológico 

para se alcançar critérios internos à LSB que nos permitam identificar algumas categorias 

lexicais nessa língua. 

Contudo, nos parece certo que, em determinadas construções, a direção do 

movimento por si só não permitirá a identificação da pessoa gramatical. Por conseguinte, 

retomamos nossa hipótese de que a modalidade de comunicação interfere no código criado 

pelas distintas modalidades e que talvez os estudos das línguas de sinais possam fornecer 

elementos suficientes para que se pense mais sobre diversas teorias linguísticas, 

especialmente no que diz respeito à noção de morfema que se aplica a estas línguas. 

Em continuidade à apresentação das subcategorias verbais propostas por vários 

autores para a análise de LSs, temos a terceira classe, a qual agrupa os verbos espaciais 

(spatial verbs) que, de acordo com Padden (1986, 1988, 1990),  não flexionam para pessoa, 

número ou aspecto, mas levam afixos locativos. Nestes casos, o ponto inicial do verbo pode 

variar de locação, dependendo da pessoa e do número, porém a forma do verbo permanecerá a 
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mesma. Nesse sentido, CARREGAR-COM-A-MÃO (carry-by-hand) em (31) e (32) é 

descrito como um sinal que tem um morfema de locação e não um morfema de concordância 

para sujeito e objeto como ocorre nos verbos flexionais, vistos anteriormente. Para evidenciar 

a distinção entre verbos flexionais e espaciais, a autora argumenta que independentemente da 

pessoa do discurso, eu (1ª pessoa) (31a) e você (2ª pessoa) (32a), a forma do verbo 

permanecerá a mesma. Exemplos de Padden (1986, p. 46). 

 
(31) 

         
   (31a)             (31b) 

           I aCARRY-BY-HANDb 
                              I carried it from here to there29 

 

Na amostra em (31), o sinalizante aponta o dedo indicador para o próprio corpo, 

marcando a primeira pessoa (31a). Em seguida, o movimento direcional marca o segundo 

participante do discurso à esquerda do sinalizante (31b). 

No dado em (32), o sinalizante aponta o dedo indicador para frente, marcando a 

segunda pessoa (32a). Em seguida, o movimento direcional marca o segundo participante do 

discurso à esquerda do sinalizante (32b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Eu o carreguei daqui para lá.  
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(32) 

     
 

                          (32a)                    (32b) 
 

  YOU aCARRY-BY-HANDb 
           You carried it from here to there30 

 

Em LSB, Quadros e Karnopp (2004) exemplificam essa subcategoria com sinais 

que apresentam movimentos em direções específicas. Observem-se os exemplos em (33). 

Exemplos de Quadros e Karnopp (2004, p. 118 e 119). 

 
(33) a) COLOCAR           b) IR 

           
 

No sinal ‘colocar’ verifica-se que a mão da sinalizante indica pontos diferentes 

(inicial e final) indicados pela seta. Em ‘ir’, da mesma forma que ocorre em ‘colocar’, o 

movimento direcional indica o percurso de um ponto a outro. 

 

4.3 Considerações  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Você o carregou daqui para lá.  
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Inicialmente questiona-se a adequação do nível morfológico de análise no 

tratamento de dados da LSB, especialmente para identificar as categorias Nome e Verbo, pela 

dificuldade de se aplicar este construto  - o morfema, nas línguas sinalizadas.  

No caso do reconhecimento de tais categorias, acreditamos que são os critérios 

sintáticos e pragmáticos que se mostram eficientes para sua identificação e posterior 

classificação.  

No que se refere ao mecanismo sintático, observa-se que um sinal em LSB 

funcionará como Nome ou Verbo a depender das propriedades distribucionais e/ou 

funcionais, ou ambas. Em línguas orais, as propriedades distribucionais se referem às 

posições estruturais em que uma ‘palavra’ pode ocorrer, enquanto que as propriedades 

funcionais indicam que funções pode ocupar na estrutura sintática (BASILIO, 2007, p. 59).  

No capítulo seguinte, apresentamos os princípios teóricos que nortearam nosso 

trabalho. 
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CAPÍTULO V 

 

NOÇÕES NOMINAIS E NOÇÕES VERBAIS NA LÍNGUA DE SINAIS BRASILEIRA   

 

 

5 Introdução  

 
Neste capítulo pretendemos explicitar observações de análise sobre aqueles sinais 

em LSB que se correlacionam com Nome e os que se correlacionam com Verbo, no Português 

do Brasil (PB). Por enquanto, trabalhamos com noções nominais e noções verbais, com base 

nas características semânticas prototípicas propostas por Givón (2001). Já os critérios formais 

internos à LSB, que servirão de critérios para a identificação das categorias Nome e Verbo, na 

língua, serão abordados no capítulo VI.   

A princípio cabe estabelecer em termos nocionais o contraste entre entidade e 

estado de coisas (EsCo). Na perspectiva da Linguística Funcional de Givón (2001), entidade 

se refere a tudo aquilo que existe no universo conceitual. Grosso modo, seria compreender 

que há um universo, que extrapola ao mundo real, ocupado por “coisas’’. Já o EsCo é uma 

representação mental das entidades em movimento, isto é, as “entidades/coisas’’ se 

interagindo (cenas).  

De acordo com Givón (2001), as categorias Nome e Verbo, assim como a 

categoria Adjetivo (para aquelas línguas que as possuem), se definem inicialmente a partir de 

quatro critérios semânticos básicos, os quais apresentam as características semânticas mais 

genéricas ou classificatórias de nosso léxico conceitual: estabilidade temporal (proporção de 

mudança ao longo do tempo), complexidade (número de subtraços definidores), concretude  

(fisicalidade) e compacidade espacial (grau de dispersão espacial).  

A partir de observações dos dados da LSB, e considerando especialmente a 

modalidade visuoespacial, sugerimos a dimensão como critério semântico de relevância na 

tarefa de definir as categorias em estudo. Para a definição dos Nomes, a dimensão é um 

critério fundamental, pois é através dela que se descreve as entidades propriamente ditas, ou 

seja, a forma da entidade é característica de identificação daqueles Nomes mais prototípicos 

na LSB. Já para a definição dos Verbos, a dimensão é coadjuvante e parece situar o evento 

para uma melhor descrição do  

Givón (2001) esclarece que as características semânticas presentes em cada 
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critério exibem fortes associações entre si, de modo que cada característica é parcialmente 

previsível dentro dos diferentes critérios. Este autor destaca ainda que em cada um desses 

critérios semânticos pode-se encontrar gradações, de modo que os itens pertencentes a cada 

categoria se agrupam em termos de “maior” e “menor” prototipicidade. Isso significa que 

teremos em ambas as categorias, tanto Nome quanto Verbo, aqueles itens que são ‘mais 

prototípicos’ e aqueles que são ‘menos prototípicos’ dentro de um mesmo conjunto de 

critérios semânticos.  

Na LSB, observa-se que alguns sinais que correspondem a conceitos expressos 

por Nomes e outros que correspondem a conceitos expressos por Verbos no PB, apresentam 

características semânticas que podem agrupá-los em termos de prototipicidade. Na seção 5.1 

apresentamos observações de análise de alguns sinais na LSB que se correlacionam com 

Nomes no PB. Na seção 5.2 a correlação se dá entre alguns sinais na LSB e verbos no PB.  

 

5.1 Noções nominais na LSB a partir de características semânticas prototípicas 

 

O primeiro critério semântico para a definição do protótipo Nome é a estabilidade 

temporal. Givón (2001, p. 51) explica que as propriedades prototípicas dos nomes se alteram 

muito pouco na percepção de repetidas cenas. Uma cadeira, por exemplo, continuará sendo a 

mesma entidade daqui a cinco minutos, uma hora, um dia (em relação a cor, textura, utilidade 

etc). É necessário que se considerem as pequenas gradações; no entanto, uma cadeira não se 

converterá em prédio.  

O segundo critério semântico para a caracterização dos Nomes se refere à 

complexidade. Givón (2001, p.51) argumenta que a grande estabilidade temporal do protótipo 

Nome se deve ao fato de eles formarem “feixes de características múltiplas sobre as 

experiências’’31 e exibirem fortes características associativas. O nome cavalo, por exemplo, 

apresenta uma infinitude de características de composição (tamanho, cor, forma, peso etc), 

bem como de predisposições comportamentais e usos culturais que são atributos prototípicos 

da entidade. Nesse sentido, caso aconteça alguma mudança ou desvio rápido em uma 

característica, a estabilidade relativa das demais características assegura que a entidade 

permaneça na categoria. 

O terceiro critério semântico para a definição do protótipo Nome é a concretude 

(concreteness). Os nomes prototípicos caracterizam-se também por serem concretos e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 No original: multi-featured bundles of experience.  
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constituídos de materiais relativamente duráveis. De acordo com Givón (2001), as 

propriedades “co-experienciadas’’ dos Nomes como tamanho, cor, forma ou consistência 

mudam relativamente devagar, tanto como característica individual quanto como a entidade 

em si.  

Diz-se que as propriedades são co-experienciadas pelo fato de formarem “feixes’’, 

os quais agregam características que serão compartilhadas dentro de um mesmo conjunto de 

critérios semânticos. Sendo assim, caracterizam-se como mais prototípicos aqueles nomes que 

remetem a entidades que são palpáveis (concretas) e menos prototípicos aqueles nomes que 

remetem a conceitos não palpáveis (abstratos).  

O quarto critério semântico diz respeito à compacidade espacial. Givón (2001, p. 

51) explica que a coerência espacial dos nomes contribui para que as sub-partes de uma 

entidade ocupem um “espaço contíguo’’ e não espalhado no campo da percepção. No caso 

dos nomes que ocupam um espaço “espalhado’’ (‘a celebração’, ‘terça-feira’, ‘a chuva’, por 

exemplo), estes tendem a ser não prototípicos em outras maneiras também, isto é, 

configuram-se como “abstrato’’, “massa’’ ou “temporalmente não durável’’.  

Givón (2001) sugere um quinto critério semântico para que se defina a categoria 

Nome. Para este autor, o Nomes mais prototípicos são contáveis, enquanto que os Nomes 

menos prototípicos são de massa (incontáveis). Os Nomes tendem a ser relativamente 

pequenos e consequentemente compactos (“figura’’), ocupando assim uma pequena porção do 

campo perceptivo total (“fundo’’). Em outras palavras, figura-fundo é um modo de percepção 

em que se distingue de forma adequada uma entidade Nome e o espaço em que ela ocupa na 

apresentação de um campo visual.  

Taylor (2002) complementa que a percepção visual fornece o protótipo para a 

organização figura-fundo, isto é, alguns aspectos de uma cena visual destacam contra seu 

fundo. Nesse sentido, a organização figura-fundo está intimamente ligada à atenção em que 

uma característica da cena torna precisamente a figura porque focamos nossa atenção sobre 

ela.  

Nesse sentido, a organização figura-fundo não se aplica apenas a questões de 

percepção sensorial (tanto visual como auditiva), mas também está relacionada à forma como 

pensamos e/ou conceitualizamos uma situação. Dessa forma, esse ato manifesta por si só 

especialmente na maneira em que uma cena particular é organizada para propósitos de 

expressão linguística. Por meio de um exemplo bem simples, como em (34), é possível 

verificar que um mesmo evento pode ser relatado de formas diferentes, focando a atenção em 
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entidades diferentes que participam de um mesmo acontecimento. Ora, a atenção está no cão 

(34a), sendo este a figura, ora está no menino (34b), alterando portanto a posição de figura e 

fundo, porém mantendo o resultando do acontecimento.  

 

(34) a.  O cão mordeu o menino. 

b.  O menino foi mordido pelo cão. 

 

E por último sugerimos a dimensão como um sexto critério semântico para a 

caracterização dos Nomes. Acreditamos ser este um critério que melhor se aplica às línguas 

de sinais, dada a modalidade visual destas. Uma série de sinais na LSB explora a dimensão 

das entidades para poder representá-las. 

Na LSB, o sinal ‘armário de roupa’, por exemplo, descreve as partes da entidade 

de modo que nos permita visualizar a entidade em diferentes ângulos, conforme se observa no 

exemplo em (35). 

 
(35)32 ARMÁRIO DE ROUPAS 

  
 

Na amostra (35), o sinalizante, com ambas as mãos, descreve as características 

físicas externas da entidade (formato), iniciando pela parte superior; em seguida, as partes 

laterais e por último descreve a função do móvel (guardar as roupas), uma característica 

interna da entidade.  

 Através da descrição do sinal ‘armário’ é possível visualizar os diferentes ângulos da 

entidade e, consequentemente, permite visualizar três dimensões, isto é, a altura, a largura e o 

comprimento nas perspectivas de frente, de lado e ao fundo (de alguém em relação à 

entidade).   

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32	  A	  imagem do exemplo (35), bem como as imagens dos exemplos (42) e (46) foram retiradas de EDUCAÇÃO, 
Secretaria Municipal de. Apostila de LSB: nível II . Centro de Formação dos Profissionais da Educação. Senador 
Canedo: [s.e.], 2011 para fins ilustrativos. 	  
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5.1.1 Propriedades icônicas  

 

No contexto de uma língua sinalizada falar de propriedade icônicas no código 

linguístico parece mais simples do que discutir e entender a natureza icônica da gramática de 

uma língua na abordagem funcional, conforme se discute em Givón (2001). A modalidade 

linguística visuoespacial oferece maiores condições visuais para perceber a motivação icônica 

para a forma linguística. 

Na LSB, alguns sinais que nomeiam entidades que apresentam estabilidade 

temporal caracterizam-se por representarem a entidade como um todo, conforme observa-se 

nos exemplos em (36) e (37). 

 
(36) DOMINÓ 

  
         (36a)    (36b) 

 

No sinal ‘dominó’ (36), ambas as mãos em U horizontal, palma para baixo; os 

dedos da mão direita para a esquerda e os da mão esquerda para frente, “tocando o lado do 

indicador direito (36a). Mover as mãos para a direita, invertendo a posição das mãos várias 

vezes (36b) (mão direita dedos para frente; mão esquerda dedos para a direita)’’ 

(CAPOVILLA & RAPHAEL, 2006, p. 605). As mãos na configuração em U descrevem o 

formato retangular das peças do dominó.   

Em ‘chave de fenda’ em (37), a mão direita em U, “palma para baixo, tocando a 

com a ponta dos dedos a palma esquerda (37a). Gira a mão direita pelo pulso para dentro, 

duas vezes’’ (CAPOVILLA & RAPHAEL, 2006, p. 395). A configuração em U remete à 

ponta chata e estreita da ferramenta. 
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(37) CHAVE DE FENDA 

  
       (37a)  (37b) 

 

Nos dados em (36) e (37), verifica-se que os sinais descrevem a entidade como 

um todo. Em ‘dominó’ cada uma das mãos representa uma peça do jogo. No sinal ‘chave de 

fenda’, enquanto os dedos representam a ponta, o antebraço parece representar o cabo da 

ferramenta.  

Exemplos de outros sinais na LSB que apresentam características icônicas e que 

nomeiam entidades que apresentam estabilidade temporal: ‘árvore’, os galhos e o tronco; 

‘câmera fotográfica’, movimento com a ponta do dedo indicador (alguém que clica para tirar 

uma foto); ‘caneta’, movimento com a ponta do dedo polegar (alguém que aperta para que a 

bico da caneta desça e seja possível escrever) etc. 

Na LSB, apresentam características icônicas alguns sinais que nomeiam entidades 

e que apresentam traços de complexidade. Os sinais que nomeiam animais, por exemplo, 

caracterizam-se por representarem partes do corpo da entidade. As partes descritas, em sua 

maioria, localizam-se no membro superior do corpo do animal. Observe-se nos exemplos em 

(38) e (39). 

 
(38) EQUINO 

            
         (38a)                   (38b)                      

  

No sinal ‘equino’ a sinalizante leva a mão direita ao osso zigomático (abaixo do 

olho), do lado direito do rosto, com uma configuração que remete ao formato da orelha do 
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animal (38a) e um movimento pincelar33 (para frente e para trás) realizado com os dedos 

indicador e médio (38b).  

Em ‘vaca/boi’, em (39), a mão da sinalizante assume uma configuração que 

representa o chifre do animal. O dedo polegar da mão direita da sinalizante toca o osso 

zigomático (região abaixo e à direita do olho direito) (39a). A direção do movimento é para 

trás (39b).  

 
(39) VACA/BOI 

       
         (39a)                    (39b) 

 

Em ambos os dados, (38) e (39), verifica-se que há uma variação quanto ao Ponto 

de Articulação dos sinais. Nestes sinais, com base em observações do dialeto da LSB 

encontrado em Goiânia, o dedo polegar toca a têmpora e não a região que se verifica nas 

imagens ilustradas. Acreditamos que se trata de uma variação estilística apenas.  

Exemplos de outros sinais na LSB que apresentam características icônicas e que 

nomeiam animais: ‘girafa’, descreve-se o pescoço; ‘galo/galinha’, a crista; ‘pato/a’, o bico;    

‘elefante’, a tromba; ‘pássaro’ (em geral), o bico; ‘cão/cadela’, a fuça; ‘jacaré’, a boca etc. 

O processo de produção de sinais na LSB em que se descrevem partes da entidade 

é bastante produtivo também naqueles sinais que nomeiam meios de transportes. Observe-se 

nos exemplos em (40) e (41). 

 
(40) AUTOMÓVEL 

  
            (40a)       (40b) 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 (Ferreira-Brito apud Quadros e Karnopp, 2004, p. 56). 
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No sinal ‘automóvel’ (40), elege-se uma peça (o volante), localizada no interior da 

entidade para representá-la.  

Em ‘bicicleta’ (41), as mãos em S, palma para baixo, movendo alternadamente em 

círculos verticais para frente representam os pedais do veículo de duas rodas. 

 
(41) BICICLETA  

  
       (41a)        (41b) 

 

Interessante o fato de que a maioria dos sinais que nomeiam meios de transportes 

envolvem um movimento característico que parece indicar a entidade em estado de 

movimento. Em ‘automóvel’ (40) o giro para a esquerda (na perspectiva do leitor) (40a) e 

(40b) parece indicar a entidade em estado de movimento. O mesmo ocorre em ‘bicicleta’ (41). 

Exemplos de outros sinais na LSB que apresentam características icônicas e que 

nomeiam meios de transportes: ‘motocicleta’, descreve-se as duas mãos no guidão, com um 

movimento rotativo com a mão direita para indicar aceleração; ‘helicóptero’, a hélice; ‘avião’, 

as asas; ‘canoa’, o remo etc. 

As características icônicas também estão presentes nos sinais que apresentam 

traços de concretude. Os sinais que nomeiam pessoas, plantas, objetos, animais e lugares, ou 

seja, entidades concretas/palpáveis/reais, caracterizam-se especialmente por apontar ou 

descrever uma propriedade física da entidade, conforme ilustram os exemplos em (42). 

 
(42) a. GARFO DE MESA    b. BARATA 
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Observe-se que no sinal ‘garfo de mesa’ em (42a) a mão direita do sinalizante 

com uma configuração em “3’’ toca a superfície da mão esquerda. Esta configuração lembra a 

parte mais larga do utensílio doméstico – os dentes, o antebraço sugere a parte superior do 

objeto (aquela em que se segura), o movimento remete à ideia/ação de levar o alimento à 

boca. A superfície da mão esquerda representa um outro objeto – o prato, por exemplo. No 

sinal ‘barata’ (42b), o sinalizante toca a testa com a mão direita, palma para frente, os dedos 

indicador e médio estendidos e com movimentos alternados (de ambos os dedos), os quais 

representam as antenas do inseto. 

Na LSB, a identificação pessoal ocorre geralmente por meio de um “nome 

visual’’. Isto é, ao se inserir em uma comunidade de pessoas surdas, o indivíduo recebe um 

“sinal pessoal’’34, o qual simboliza um “batismo’’ nessa comunidade. Esse sinal se trata de 

uma marca, um traço visual próprio da pessoa (SILVA et al, 2007, p. 18). O sinal Hildomar, 

por exemplo, é a associação da Configuração de Mão (CM) que corresponde à primeira letra 

do nome “H’’, produzido na testa por causa da franja que ele utilizava na época em que 

começou a aprender LSB e a se relacionar com pessoas surdas. Apesar de hoje não utilizar 

franja, o sinal permanece o mesmo.  

Observa-se também que alguns sinais na LSB que nomeiam profissionais 

caracterizam-se por descrever o instrumento de trabalho. Observe-se nos exemplos em (43) e 

(44).  

 
(43) ENGENHEIRO/A 

    
                (43a)             (43b) 
 

 
O sinal ‘engenheiro’, em (43), assume um formato característico do binóculo de 

longo alcance utilizado por este profissional. Observe-se que o sinalizante leva as mãos até o 

olho direito e estas, por sua vez, descrevem o modo como o profissional segura (43a) e 

manuseia (43b) o instrumento de trabalho.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Quando a pessoa não tem um sinal pessoal utiliza-se o alfabeto manual para representar as letras do nome de 
forma visual.  
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Em ‘jornalista’ (44) a mão direita do sinalizante exibe uma configuração que faz 

referência a alguém que segura um microfone (44a) e o movimento remete à ideia de alguém 

que pergunta e direciona o instrumento à boca do outro (44b). 

 
(44) JORNALISTA 

   
        (44a)           (44b) 
 

Nos sinais que nomeiam profissionais e que se caracterizam por apresentarem 

propriedades icônicas parece haver uma relação de empatia entre o profissional de uma 

determinada área e seu instrumento de trabalho. 

Exemplos de outros sinais na LSB que apresentam características icônicas e que 

nomeiam profissionais diversos: ‘árbitro’, o apito; ‘arquiteto/a’, a régua; ‘cabeleireiro/a’, a 

tesoura; ‘cozinheiro/a’, mexendo a panela; ‘mecânico/a’, (des)enroscar um parafuso; 

‘pedreiro/a’, assentar tijolo etc. 

Verifica-se que as características icônicas estão presentes naqueles sinais 

prototípicos que apresentam traços de compacidade espacial. Estes sinais se caracterizam por 

fornecer características constitutivas da entidade, como se observa nos sinais que nomeiam 

animais e aqueles que nomeiam meios de transportes, vistos anteriormente. Estes exemplos 

ilustram também os sinais mais prototípicos por serem contáveis, pois se caracterizam por 

descrever/apontar características físicas da entidade. 

As propriedade icônicas estão presentes também naqueles sinais na LSB que 

apresentam traços semânticos de dimensão. Observe-se o exemplo em (45) e (46). 
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(45) ÁRVORE 

           
            (45a)                   (45b)    
 

Em ‘árvore’ confere-se que a entidade é representada em suas partes principais, 

isto é, galhos e tronco. O antebraço do sinalizante representa o tronco (45a), enquanto que os 

dedos estendidos juntamente com formato da mão indicam a copa.  

No dado em (46), observa-se que as características do eletrodoméstico são 

descritas. O sinalizante traça primeiro a parte superior, depois as partes laterais e por último o 

sinal ‘frio’ (mão direita em x, tocando a boca) que representa a função do utensílio (manter o 

frio no interior e conservar os alimentos) como uma característica interna da entidade. 

 
(46) GELADEIRA 

  
 

Em ambas as amostras, (45) e (46), verifica-se também que os sinais envolvem 

um movimento característico que permite visualizar as entidades em diferentes dimensões. No 

sinal ‘árvore’ (45) a entidade é visualizada por diferentes ângulos a partir da mudança na 

orientação da palma da mão (palma para frente (45a), palma para trás (45b)). No sinal 

‘geladeira’ a descrição permite que se visualize a entidade de forma tridimensional, ou seja, a 

altura, a largura e o comprimento.   

Exemplos de outros sinais na LSB que seguem o mesmo padrão de composição 

para nomear móveis e eletrodomésticos: ‘armário de cozinha’, descrevem-se as partes 

superior e laterais; ‘mesa’, a superfície e as pernas; ‘cama’, as pernas; ‘fogão’, a superfície, as 

partes laterais e as chamas em fogo; ‘mundo/planeta/universo’, o giro (rotação) etc. Nos sinais 

para eletroeletrônicos verifica-se também a descrição de características do objeto como em 
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‘televisão’, descreve-se o formato da tela; ‘aparelho de som’, o sinal ‘som’ acrescido da 

descrição de ligar um botão no aparelho etc.  

Na subseção seguinte explicitamos exemplos de sinais na LSB que se 

correlacionam com Nomes no PB e são produzidos a partir de empréstimo por transliteração 

da letra inicial. 

 

5.1.2 Empréstimo por transliteração da letra inicial (Faria-Nascimento, 2009) 

 

Na LSB, alguns sinais são produzidos com uma Configuração de Mão (CM) que, 

convencionalmente, exibe uma similaridade com alguma letra do alfabeto do PB que co-

ocorre com um movimento próprio. A esse processo de construção de uma unidade léxica na 

LSB, Faria-Nascimento (2009, p. 66) denomina “empréstimo por transliteração da letra 

inicial’’ (doravante ETLI). Esta autora ressalta que “apesar de o sinal se constituir com a CM 

da letra inicial da palavra em LP, todo o processo de construção do sinal segue, 

rigorosamente, as regras de construção lexical da LSB’’.  

Faria-Nascimento ressalta ainda que este tipo de empréstimo se trata de um 

“empréstimo de fronteira’’, pois se refere a uma forma híbrida que não é puramente 

datilológica nem puramente fruto de construção. Nascimento (2011, p. 47) complementa que 

a influência do código escrito do PB na criação dos sinais é “encoberta’’ por um tipo de 

adaptação “morfofonológica’’, de modo que os elementos de origem do sinal só poderão ser 

recuperados em análises diacrônicas. Ou seja, é mais difícil para o usuário da LSB entender a 

relação entre o “R’’ para o sinal de ‘diretor/a’, uma vez que a palavra escrita não inicia com a 

letra r, do que compreender a relação entre o “P’’ e o sinal ‘professor/a’, por exemplo35.  

Alguns sinais na LSB que apresentam traços de concretude se caracterizam por 

serem produzidos a partir do ETLI. Quanto aos sinais que nomeiam lugares, observa-se que 

este processo é bastante produtivo, especialmente para sinais de cidades do interior de Goiás, 

conforme se observa no exemplo em (47). 

 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 É muito comum nas aulas de LSB os alunos ouvintes questionarem o porquê de um sinal ser produzido com 
uma CM que não exibe uma similaridade com a letra inicial da palavra no PB.  
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(47) GOIÂNIA 

  
           (47a)       (47b) 

 

No sinal ‘Goiânia’ (47), a mão direita do sinalizante assume uma configuração 

que, convencionalmente, exibe similaridade com a letra g do alfabeto do PB (47a) e um 

movimento semicircular do antebraço (47b).  

Exemplos de outros sinais na LSB, os quais nomeiam cidades, que seguem o 

mesmo padrão de composição: ‘Itapaci’, letra i, ‘Crixás’, ç; ‘Rio Verde’, r e v; ‘Anápolis’, a; 

‘Morrinhos’, m etc.   

O ETLI é um processo bastante produtivo também em sinais que nomeiam 

profissionais e/ou funções, conforme se observa nos exemplos em (48) e (49). 

 
(48) PROFESSOR/A 

        
            (48a)                  (48b) 
 

Ao atentar para o sinal ‘professor’, em (48), verifica-se que a mão direita da 

sinalizante assume uma CM que, convencionalmente, exibe uma similaridade com a letra p do 

alfabeto do PB. Esta CM ganha um movimento próprio (sai da esquerda da sinalizante (48a) e 

vai em direção à direita (48b)). A mão esquerda da sinalizante permanece estática.  

Em ‘coordenador/a’ (49), a similaridade ocorre com a letra c do alfabeto do PB 

(49a). O movimento é realizado alternadamente pelas mãos (em relação ao corpo da 

sinalizante o movimento é para frente e para trás) (49b). 
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(49) COORDENADOR/A 

      
           (49a)                 (49b) 
                           
 

Exemplos de outros sinais na LSB que nomeiam funções e/ou profissionais 

diversos a partir do ETLI: ‘gerente’, Configuração de Mão (CM) que convencionalmente 

remete à letra g do alfabeto do PB; ‘presidente’, CM em p; ‘diretor’, r; ‘biólogo’, b; 

‘instrutor’, i; ‘vereador’, v etc.  

Verifica-se que o ETLI é uma característica de composição daqueles sinais menos 

prototípicos em termos de compacidade espacial. Observe-se no exemplo em (50). 

 
(50) FAMÍLIA 

  
              (50a)          (50b) 

 

No sinal ‘família’ em (50), “mãos em F, palma a palma (50a). Movê-las em um 

arco para os lados opostos e para frente, finalizando com os mínimos tocando-se e as palmas 

para dentro’’ (Capovilla e Raphael, 2006, p. 647). 

Os sinais para meses do ano, por exemplo: ‘janeiro’, correlação com a letra j do 

PB; ‘fevereiro’, letra f; ‘abril’, letra a etc. Não seguem o mesmo padrão de composição os 

meses junho, setembro e dezembro. Estes sinais estão correlacionados com eventos e/ou 

personagens tomados como referências nos respectivos meses: fogueira para comemoração de 

festas juninas, marcha militar em comemoração ao dia sete de setembro e a barba do Papai 

Noel.  
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Exemplos de outros sinais na LSB formados por ETLI menos prototípicos em 

termos de compacidade espacial: ‘felicidade’, correlação com a letra f do PB; ‘paz’, letra p; 

‘domingo’, d; ‘férias’, f; ‘depressão’, d; ‘conhecimento’, c etc. 

Uma outra característica daqueles sinais na LSB que não são prototípicos em 

termos de compacidade é o fato de compartilharem campos semânticos específicos. Esses  

campos semânticos estão divididos por regiões do corpo, as quais podem apresentar 

subdivisões. Na região torácica, por exemplo, temos aqueles sinais que têm o PA mais ao 

centro como em ‘prazer (bem-estar)’, ‘estresse’, ‘depressão’ etc. Nessa mesma região existem 

aqueles sinais que têm o PA mais à esquerda do sinalizante (região do coração) como em 

‘amor’, ‘romance’, ‘ódio’, ‘rancor’, ‘amizade’ etc.  

A cabeça é uma outra região em que se podem observar subdivisões. Exemplos de 

alguns sinais que têm a testa como PA: ‘fácil’, ‘difícil’, ‘invenção’, ‘aprendizagem’, 

‘arrependimento’, ‘esquecimento’ etc. Exemplos de sinais que têm a têmpora como PA: 

‘amanhã’, ‘segunda-feira’, ‘pensamento’, ‘inteligência’, ‘reflexão’ etc. Observa-se que estes 

sinais compartilham entre si o fato de serem resultado de alguma atividade mental (atenção, 

memória, percepção, raciocínio etc).   

Na LSB, alguns sinais que apresentam traços de dimensão se caracterizam por 

serem produzidos a partir de ETLI. Observe-se no exemplo em (51). 

 
(51) CÉU 

  
   (51a)       (51b) 
 

No sinal ‘céu’ (51), as mãos com configuração em C, palmas para frente, acima 

da cabeça (51a), movendo-se para os lados opostos (51b). No processo de produção do sinal 

‘céu’ verifica-se especialmente a altura (mãos acima da cabeça) e a largura (direção em lados 

opostos).  

Exemplos de outros sinais na LSB que apresentam traços de dimensão: 

‘geografia’, letra g, ‘congresso’, letra c, ‘Deus’, letra d; ‘seminário’, letra s etc. 
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Na subseção seguinte explicitamos exemplos de sinais na LSB que se 

correlacionam com Nomes no PB e são produzidos a partir da datilologia. 

 

5.1.3 Sinais datilológicos  

 

A datilologia aqui é entendida como o ato de representar um sinal da LSB por 

meio de uma sequência de Configurações de Mãos (CMs) que, convencionalmente, exibem 

similaridade com as letras do alfabeto do PB. Na LSB, observa-se que esse processo é 

bastante produtivo para nomear entidades/coisas. Faria-Nascimento (2009) denomina esse 

sistema de “empréstimo por transliteração’’ e esclarece que esse tipo de empréstimo está 

dividido em dois grupos: os empréstimos por transliteração pragmática e os empréstimos por 

transliteração lexicalizada.  

Os empréstimos por transliteração pragmática tratam-se de um recurso imediato 

em contextos que o emissor não conhece e/ou lembra o sinal. Esse tipo de empréstimo 

geralmente é temporário, pois a “tendência da [LSB] é fixar um referente designado por um 

‘sinal’ lexicalizado que será definido na medida em que o referente for conceitualmente 

reconhecido pelos falantes (...)’’. Já os empréstimos por transliteração lexicalizada 

representam palavras inteiras (A-L-H-O para ‘alho’), palavras abreviadas (B-O para ‘boletim 

de ocorrência’) ou por uma única letra associada a um dos seguintes movimentos:  

 
“(a) movimento vibratório da CM sobre o mesmo eixo (punho) com em “B’’ 
para ‘Bolívia’; ou (b) movimento circular no ar, no mesmo ponto da 
articulação datilológica, como em “V’’ para ‘vestibular’, ou (c) movimento 
horizontal retilíneo curto em direção oposta ao corpo (afastamento do corpo) 
como em “C’’ para ‘cunhado’. (FARIA-NASCIMENTO, 2009, p. 65) 

 

Cumpre ressaltar que, no contexto desta pesquisa, quando nos referirmos a sinais 

datilológicos, estamos nos reportando àqueles sinais em que se representam, através da CM, 

todas as letras do alfabeto do PB e àqueles sinais em que se apresentam algumas das letras do 

alfabeto do PB. Aqueles sinais que representam uma única letra associada a qualquer tipo de 

movimento estão distribuídos na categoria empréstimo por transliteração da letra inicial (cf. 

seção 5.1.2).  

A constituição de alguns sinais que nomeiam entidades que apresentam traços de 

estabilidade temporal se dá pela representação das letras iniciais da expressão, como se 

observa no exemplo em (52). 
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(52) CD 

 	  
     (52a)       (52b)           (52c) 

 
 

Em ‘CD36’ (52), “soletrar C (52a) e D (52b), e em seguida, mãos horizontais 

fechadas, palma a palma, dedos indicadores e polegares distendidos e curvados formando a 

letra C, tocando-se pelas pontas (52c)’’ (Capovilla e Raphael, 2006, p. 381). 

Exemplos de outros sinais na LSB que apresentam traços de estabilidade temporal 

e são representados por CMs que se assemelham às letras iniciais das palavras: ‘Digital 

Versatile Disc’ (em português, Disco Digital Versátil), letras DVD;  

Na LSB, alguns sinais que apresentam traços de concretude caracterizam-se por 

representarem todas as letras que constituem a palavra correspondente no PB através de CMs. 

Observe-se nos exemplos em (53) e (54)37. 

 
(53) OVO 

  
           (53a)        (53b)           (53c) 
 

No sinal ‘ovo’, em (53), soletrar O (53a), V (53b), O (53c). Em ‘pai’ (54), soletrar 

P (54a), A (54b), I (54c). 

 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Sigla em inglês que significa Compact Disc (disco compacto) 
37 Variantes encontradas entre usuários de LSB em Goiás.  
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(54) PAI 

  
            (54a)         (54b)           (54c) 
 

Na LSB, alguns sinais menos prototípicos em termos de compacidade 

caracterizam-se por representarem algumas das letras que constituem a palavra 

correspondente no PB através de CMs. Observe-se nos exemplos em (55). 

 
(55)38 a. MARÇO    b. MAIO 

 	   	   	    
 

Em ambos os exemplos, o sinal datilológico contempla parte das letras que 

compõem a palavra escrita correspondente no PB. Em ‘março’ (55a) o sinal se constitui pelas 

CMs M-Ç-O e em ‘maio’ (55b) M-I-O. 

  

5.2 Noções verbais na LSB a partir de características semânticas prototípicas 

 

Enquanto os nomes são temporalmente estáveis, os verbos apresentam 

instabilidade temporal. Givón (2001, p. 52) explica que os verbos formam “feixes coerentes 

de experiências com duração relativamente curta”39. Os verbos mais prototípicos codificam 

mudanças rápidas no estado, condição ou locação espacial de alguma entidade codificada 

como Nome. No Português do Brasil (PB), os exemplos O menino quebrou a janela e A 

mulher passa a roupa apresentam verbos os quais codificam a mudança de estado em 

“quebrar’’ e condição em “passar’’ de uma das entidades envolvidas no evento. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Imagens retiradas de Silva et al (2007) para fins ilustrativos.  
39 No original: they are coherent bundles of experience of relatively short duration. 
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Esta categoria apresenta verbos que codificam eventos de longa duração, os quais 

são menos prototípicos em relação aos verbos quebrar e passar vistos nos exemplos 

anteriores. Nas construções Eu estudo em uma escola especial e As crianças correm durante 

o intervalo, os termos em destaque indicam um tempo de duração relativamente estável.  

Nesta escala de prototipicidade caracterizam-se como menos prototípicos os 

verbos que codificam estados longos e duradouros como é o caso dos verbos em destaque nas 

construções João ama Teresa e Eles conhecem o percurso.  

O segundo critério para a categorização dos Verbos em termos de prototipicidade 

se refere à complexidade e difusão espacial. Givón (2001, p. 52) explica que os verbos 

prototípicos, embora menos que os Nomes, apresentam considerável complexidade. Isso se 

deve, em parte, ao fato de eventos ou ações prototípicas envolverem diferentes participantes.  

Nesse sentido, um evento típico envolve “aquele que provoca (agente), aquele que 

recebe (paciente) e/ou um recipiente’’, os quais são distribuídos ao longo do espaço, 

considerando nesse processo aquelas entidades que apresentam características tais como 

“individualidade’’, “espacialmente compacta’’ e “temporalmente durável’’ (GIVÓN, 2001).  

Caracterizam-se, portanto, como mais complexos aqueles verbos que têm sub-

componentes temporalmente sequenciados, como em ‘construir’, ‘cozinhar’ e ‘caçar’, por 

exemplo. São menos complexos aqueles verbos que envolvem apenas uma característica de 

mudança como em ‘cair’ e ‘alongar’. 

O terceiro critério para a definição do protótipo Verbo é a concretude. De acordo 

com Givón (2001, p. 52), “as vivências tipicamente adicionadas’’40 como verbos são eventos 

característicos que envolvem nomes concretos como participantes. Dessa forma, o verbo 

codifica “ação’’ ou “mudança’’ física ou “deslocamento espacial’’ de seus participantes. 

Assim, ‘atirar’, ‘chutar’ e ‘correr’, por exemplo, são bastante concretos. 

No entanto, há aqueles verbos que são menos prototípicos em termos de 

concretude. Estes codificam um evento mental invisível como ‘ouvir’, por exemplo. Ainda 

menos prototípicos são aqueles verbos que codificam noções, convenções ou inferências 

abstratas como em ‘depreciar’, ‘decorrer’ e ‘significar’.  

O quarto critério para a caracterização do protótipo Verbo é a compacidade 

temporal. Givón (2001, p. 52) esclarece que, ao contrário do que ocorre com os Nomes, os 

Verbos são “temporalmente compactos, mas espacialmente mais difusos’’. Isso significa que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 No original: the experiential phenomena typically bundled. 
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os verbos são mais espalhados que os nomes. A compacidade temporal dos verbos é apenas 

uma outra forma de reconhecer sua baixa estabilidade temporal. 

O quinto critério semântico para a definição do protótipo Verbo proposto por 

Givón (2001) é a agentividade e a atividade mental. Muitos verbos prototípicos codificam 

ações (eventos iniciados por um agente humano ou animado capaz de volição), enquanto que 

outros verbos envolvem atividades mentais conscientes. São exemplos de verbos que 

codificam ações: ‘caminhar’, ‘falar’, ‘morar’ etc. São exemplos de verbos que envolvem 

atividades mentais: ‘entender’, ‘pensar’, ‘sonhar’ etc. 

Givón (2001, p. 52) esclarece que os verbos que envolvem atividades mentais, 

apesar de denotarem o “estado mental de um participante humano ou animado’’, não 

codificam mudança, nem volição, nem ação.  

Há ainda aqueles verbos que codificam eventos ou estado, porém não envolvem 

ações, nem atividade mental, como por exemplo ‘aquecer’, ‘secar’, ‘decorrer’ etc. 

Propomos a dimensão como o sexto critério semântico para a definição da 

categoria Verbo. Este critério se revela coadjuvante na tarefa de definir Verbo na LSB. Isso se 

deve ao fato de a dimensão situar o evento para uma melhor descrição do EsCo. Observe-se 

no exemplo (56). 

 
(56) COZINHAR 

 	  
         (56a)  (56b) 
 

No sinal ‘cozinhar’ em (56), “mão esquerda em C horizontal, palma para a direita; 

mão direita em A horizontal, palma para baixo, acima da esquerda (56a). Mover a mão direita 

descrevendo círculos horizontais’’ (Capovilla e Raphael, 2006, p. 478). O movimento com o 

braço direito do sinalizante descreve o preparo da comida. Observe-se que neste sinal a 

atenção é mais no movimento e dimensão do braço direito do que no braço esquerdo. 

 

5.2.1 Propriedades icônicas  
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Na LSB observa-se que os sinais que correspondem em significado aos verbos do 

PB, exemplificados anteriormente, compartilham de traços semânticos que podem classificá-

los em termos de prototipicidade. 

Os sinais na LSB que correspondem a mudanças rápidas no estado e condição 

dependem necessariamente da existência do objeto. Observem-se os exemplos em (57) e (58). 

 
(57) A. QUEBRAR A JANELA                  B. QUEBRAR A PERNA 

       
         (57Aa)               (57Ab)                    (57Ba)        (57Bb) 

 

Em ‘quebrar a janela’ (57a), o sinal descreve a cena em que fragmentos de vidros 

da janela se separam e espalham em direção ao chão. Em ‘quebrar a perna’ (57b), o 

sinalizante representa as pernas através dos dedos indicador e médio da mão esquerda e em 

seguida utiliza a mão direita para dobrar o dedo médio e indicar a condição de ‘quebrada’ da 

perna.  

Nos exemplos em (58) verifica-se a assimetria entre verbo e objeto, de modo que 

parecem ser itens “fonologicamente’’ indissociáveis, apesar de não o serem (percebe-se a 

ação pelo movimento e o objeto pelo formato da mão). 

 
(58) A. PASSAR ROUPA         B. PASSAR BATOM 

                    
          (5Aa)     (58Ab)                            (58Ba)           (58Bb) 

 

A partir das amostras (57) e (58), verifica-se que alguns sinais na LSB, que se 

correlacionam com Verbo no PB, mantém uma relação de dependência semântica à natureza 
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dos participantes do evento. Exemplos de outros sinais na LSB que dependem da existência 

do objeto: ‘cortar’, ‘suicidar’, ‘bater’ etc.  

Na LSB os sinais que se correlacionam com verbos do PB e indicam estados 

longos e duradouros, estes apresentam características próprias sendo possível subcategorizá-

los por campos semânticos. Observe-se os exemplos (59) e (60).  

 
 (59) GOSTAR 

  
            (59a)        (59b) 
 

No sinal ‘gostar’, em (59), “mão direita horizontal aberta, palma para dentro, 

tocando o peito (59a). Movê-la, descrevendo círculos horizontais, para a esquerda (59b)’’ 

(Capovilla e Raphael, 2006, p. 714).  

Em ‘conhecer’ (60), “mão direita em 4, palma para a esquerda, em frente ao 

queixo (60a). Bater a lateral do dedo indicador próximo ao lado direito do queixo (60b). 

 
(60) CONHECER 

  
  (60a)        (60b) 
 

Em ambos os casos observa-se que, na LSB, alguns sinais que, apesar de 

apresentar traços semânticos distintos, compartilham do mesmo campo semântico, sendo este 

uma parte e/ou área específica do corpo, conforme exemplos ilustrados na seção 5.1.2. 

 

5.2.2 Empréstimos por transliteração da letra inicial  
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Na LSB, alguns sinais que se correlacionam com verbos do PB são produzidos 

com Configurações de Mãos (CM) que, convencionalmente, exibem similaridades com 

alguma letra do alfabeto do PB e co-ocorrem com um movimento próprio. Observe-se nos 

exemplos em (61) e (62). 

 
(61) ARREPENDER 

  
  (61a)        (61b) 
 

No sinal ‘arrepender’, em (61), “mão direita em A horizontal, palma para cima 

(61a). Elevar a mão, virando a palma para dentro, e tocá-la no lado direito da testa, com o 

rosto franzido (61b)’’ (Capovilla e Raphael, 2006, p. 227). 

Em ‘cantar’ (62), “mãos em C, palma a palma, diante da boca aberta (62a). 

Girar as palmas alternadamente para frente, duas vezes (62b)’’ (Capovilla e Raphael, 

2006, p. 354). 

 
(62) CANTAR 

  
  (62a)        (62b) 

 

Exemplos de outros sinais na LSB que se correlacionam com verbos do PB e são 

produzidos com CMs que se assemelham com letras do alfabeto do PB: ‘testemunhar’, mãos 

em t; ‘ver’, CM em v; ‘dialogar’, mãos em d; ‘discutir’, mãos em d etc.  

 

5.3 Considerações  
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A partir das observações de análise das características semânticas prototípicas 

daqueles sinais que se correlacionam com Nomes do PB, verificamos que estes sinais se 

agrupam em três categorias distintas: (i) propriedades icônicas, (ii) empréstimo por 

transliteração da letra inicial e (iii) sinais datilológicos.  

Na categoria propriedades icônicas estão aqueles sinais em que as características 

físicas da entidade determinam a forma linguística. Na categoria empréstimo por 

transliteração da letra inicial estão os sinais produzidos com uma Configuração de Mão 

(CM) que, convencionalmente, exibe uma similaridade com alguma letra do alfabeto do PB 

que co-ocorre com um movimento próprio. A categoria sinais datilológicos reúne os sinais 

produzidos através de uma sequência de Configurações de Mãos (CMs) que, 

convencionalmente, exibem similaridade com as letras do alfabeto do PB. 

Já os sinais que se correlacionam com Verbos do PB, se dividem em duas 

categorias: (i) propriedades icônicas e (ii) empréstimo por transliteração da letras inicial. Na 

grande parte dos sinais de ambas as categorias se percebe algum tipo de movimento.  

Naqueles sinais que se correlacionam com Verbos do PB não é comum encontrar 

sinais datilológicos, ao contrário do que se observou naqueles que se correlacionam com 

Nomes. Nossa hipótese é que, como Verbos recortam processo/interação entre entidades, no 

contexto de uma língua visuoespacial a descrição de um processo implica necessariamente 

algum tipo de movimento. Nesse sentido, todo sinal classificado como Verbo envolverá 

movimento. 
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CAPÍTULO VI 
 

CRITÉRIOS GRAMATICAIS PARA A CATEGORIZAÇÃO DE NOME E VERBO  

NA LÍNGUA DE SINAIS BRASILEIRA   

 

 
6. Introdução  

 

Neste capítulo explicitamos observações de análise que poderão apontar critérios 

internos da LSB para a identificação das categorias Nome e Verbo nesta língua. Para a análise 

dos dados, partimos das construções sintáticas maiores a fim de alcançar suas partes 

constitutivas, raciocínio inverso ao que normalmente se faz na análise de línguas orais, nas 

quais a segmentação normalmente ocorre das unidades mínimas para as sintaticamente 

complexas. 

O motivo para adotarmos tal procedimento é o fato de as línguas sinalizadas se 

caracterizarem por um forte componente pragmático. Assim, faz-se necessário observar o 

escopo maior da enunciação sinalizada de modo a detectar a diferença entre padrões sintáticos 

e outras manifestações linguísticas que poderiam ser descritas como gestos. Apesar desse 

procedimento, a apresentação dos dados neste capítulo ainda segue o padrão canônico de 

exposição e contraste. 

De acordo com Neves (2007), em um contexto discursivo, os participantes 

envolvidos sempre irão remeter a alguma entidade codificada na expressão sintática. Com 

este raciocínio em mente, empregaremos o termo “referente” para falar das entidades que 

fazem parte da proposição, nos exemplos analisados ao longo deste capítulo, até que 

cheguemos a conclusões a respeito das propriedades semânticas e formais que distinguem 

categorias lexicais na língua.  

Nas seções a seguir, trataremos de alguns tipos de construções sintáticas 

identificadas nos dados. Tais construções exibem regularidades estruturais que se 

correlacionam com traços semânticos específicos, sendo que esse mapeamento resulta nos 

padrões observados. As informações suscitadas pelos dados apontam critérios úteis para a 

identificação das categorias Nome e Verbo na LSB. 
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6.1 Construções do tipo A 

 

As construções do tipo A são um conjunto de dados que se caracterizam por 

apresentarem sinais que se correlacionam com a categoria Nome, definida aqui com base nas 

características semânticas prototípicas (Givón 2001), discutidas na seção 5.1. 

 
(63) 

	    
           (63a)            (63b) 
                    IX<3>                      SURDO 
      3SG-REFER  

  
‘Ele é surdo.’  

 

Em (63), o sinalizante menciona um referente ausente41 através de um apontar 

com o dedo indicador para a sua esquerda (63a).  No sinal ‘surdo’ (63b), o dedo indicador da 

mão direita estendido toca primeiro a orelha, em seguida a região entre o queixo e a boca, 

indicando aquele que não escuta (surdo) e não utiliza uma língua oral (mudo).  

Nas construções do tipo A, os sinais constituintes podem ser simples, conforme se 

vê no exemplo em (63), ou compostos (64). Os itens simples são aqueles formados por apenas 

um sinal, enquanto que os compostos são aqueles em que dois sinais ocorrem juntos para 

formar um terceiro conceito. Observe-se o exemplo em (64). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41	  Para uma discussão sobre o uso de espaços mentais na expressão sintática dos participantes do evento, em 
LSB, ver Carneiro (2012).  
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(64) 

 	  	    
           (64a)      (64b)            (64c)  

  MULHER^BEIJAR-DORSO-MÃO     PROFESSORA  
                 mamãe-REFER          
  

‘Mamãe era professora.’ 

 

No exemplo em (64), a constituição interna do sinal ‘mamãe’ resulta da 

combinação entre as formas ‘mulher’ + ‘beijar o dorso da mão’, as quais apresentam 

características formais e cargas semânticas independentes uma da outra. Em (64a), tem-se o 

sinal ‘mulher’, em que o dedo polegar da mão direita desce pelo rosto da sinalizante, 

descrevendo o rosto liso da mulher (em contraposição ao sinal ‘homem’, em que se destaca a 

barba), seguido de um ‘beijo no dorso da mão’ (64b), que representa uma forma de 

cumprimento entre filhos e seus pais.  

O sinal ‘professora’ (64c) é produzido com uma configuração de mão que remete 

à letra p do alfabeto do PB e, embora envolva um movimento repetido da esquerda para a 

direita, não consiste de dois itens conceituais, como é o caso em ‘mamãe’. 

Nos exemplos (63) e (64), verifica-se que ambos os sinais presentes em cada 

enunciado codificam entidades humanas: ‘mamãe’, ‘professora’, ‘indivíduo surdo’. Observa-

se ainda que em ambos os enunciados, um sinal se justapõe a outro, revelando um padrão 

sintático que expressa uma relação de predicação entre as duas entidades. Ou seja, com base 

nos traços semânticos prototipicamente nominais que caracterizam as entidades envolvidas – 

entidades estáticas, animadas, humanas – é plausível supor que se trata de orações nominais. 

Os exemplos (65) e (66) ilustram um padrão em que o segundo lugar da 

construção não é ocupado por uma entidade humana, como é o caso nos exemplos (63) e (64). 

A organização sintática é a mesma: justaposição de sinais. Contudo, as noções invocadas 

(‘triste’, ‘boa’) correlacionam-se com a categoria de adjetivo, no Português do Brasil. Apesar 

disso, levando-se em consideração os traços semânticos prototípicos, observa-se que tais 

noções pendem para a ponta nominal da escala de dinamicidade (Givón 2001). 
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O exemplo em (65) exibe um sinal complexo, na primeira posição da construção, 

e outro simples, na segunda posição sintática. Em (65c), o sinal ‘triste’ remete a uma noção 

não dinâmica42, que expressa predicação atribuída à entidade humana, manifesta na primeira 

posição sintática. 

 
(65)  

  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
  (65a)       (65b)         (65c)  

         HOMEM^BEIJAR-DORSO-MÃO         TRISTE   
                      papai-REFER 
 
  ‘Papai ficou triste’ 

  

Embora a tradução livre de (65) para o Português indique a transição de estado no 

tempo passado, no enunciado da LSB não há um marcador gramatical que expresse Tempo 

Passado. Esta interpretação é inferida pelo contexto discursivo. 

Como observação adicional, no exemplo (65), o sinal ‘triste’ (65c) apresenta-se 

inicialmente com a palma para dentro e encerra com a palma para baixo. Verifica-se, no 

entanto, que não só o movimento para baixo indica o estado, como também a expressão facial. 

Cumpre ressaltar que no sinal ‘triste’, aqui observado, o movimento para baixo pode ser uma 

ênfase dada pelo sinalizante em relação ao estado em que o pai se encontrava, ou pode 

também tratar-se de uma variação estilística, uma vez que este movimento pode não ocorrer.43 

Nos exemplos de (63) a (65) verifica-se que os referentes em posição inicial das 

construções remetem a entidades humanas. Esta posição pode também ser ocupada por 

referentes não humanos. Observe-se o exemplo (66).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Em algumas línguas, como o Apinajé, essas noções são concebidas como estados, e constituem uma subclasse 
dos verbos (OLIVEIRA 2003). Em outras, as noções adjetivais são categorizadas como uma subclasse de nomes, 
como é o caso em Karajá (RIBEIRO, 2000). Em suma, a categoria Adjetivo não é universal através das línguas 
(DIXON 1977), podendo ser interpretada lexical e gramaticalmente como outra classe de palavra, especialmente 
por suas características semânticas abrirem esta possibilidade para interpretações e categorizações alternativas. 
43 Na Teoria da Metáfora, George Lakoff e Mark Johnson observam que as metáforas empregadas na 
conceptualização do universo são fortemente fundamentadas na experiência corporal do falante, sendo 
observáveis nas expressões linguísticas do cotidiano. Uma dessas metáforas é: FELIZ É PARA CIMA 
(LAKOFF; JOHNSON 1980:57-8), que podemos depreender na constituição dos sinais ‘triste’ e ‘bom’, nos 
exemplos da LSB. 
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(66)  

 	   	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (66a)            (66b) 
                 GOIÂNIA                    BOA   
               Goiânia-LOC 
 
 ‘Goiânia é boa’ 

 

Em (66), o sinal que nomeia cidade é posposto por um item que codifica alguma 

qualidade do referente. O sinal ‘Goiânia’ (66a) é produzido com uma configuração de mão 

que, convencionalmente, exibe similaridade com a letra g do alfabeto do PB e um movimento 

semicircular do antebraço. As propriedades semânticas do referente ‘Goiânia’ (locação, 

inanimado etc.) caracterizam este sinal nocionalmente como Nome, conforme visto na seção 

5.1.2.  

Verifica-se, portanto, que as construções do tipo A se caracterizam 

estruturalmente por serem constituídas de dois itens, simples ou compostos, os quais se 

justapõem. Ressalta-se que, apesar de muito pouco recorrente, notam-se construções do tipo 

(67) abaixo, em que certo sinal aparece entre os dois itens mencionados. 

 
(67) 

 	   	    
           (67a)            (67b)            (67c) 
                    IX<1>                          É                        SURDO  
                 1sg-REFER         
  

‘Eu sou surdo.’ 

 

Em (67b), tem-se um sinal produzido por uma configuração de mão que exibe 

similaridade com a letra e do PB, seguido de um movimento com o dedo indicador estendido 
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para baixo, que nos remete à descrição do acento agudo. Felipe (1993) levanta a hipótese de 

que esta estrutura de produção possa ter resultado de uma interferência do PB.  

Conforme Nascimento (2010), é comum que os empréstimos lexicais se 

manifestem em línguas que estão em contato. Neste caso, o sinal ‘é’ (67b) pode ser um item 

lexical adotado do PB. Importante ressaltar que tais construções ocorreram apenas 

marginalmente na base de dados. 

 

6.1.1 Tipos de noções expressas por predicados nominais  

 

De acordo com Payne (1997), orações com predicado nominal expressam as 

noções de inclusão adequada e equação.  

Construções com predicados nominais ocorrem em muitas línguas do mundo. 

Para Givón (2001), a determinação de um tipo de predicado, ou tipo de verbo, é feita em 

termos de grades argumentais (no plano semântico-pragmático) que obrigatoriamente se 

manifestam na expressão sintática de eventos/estados codificados por esses predicados. Isso 

significa que o predicador é o responsável pela seleção semântica do argumento externo44 e 

interno45 da oração. Givón complementa que só a partir da combinação entre o 

enquadramento proposicional e os itens lexicais de uma língua é que teremos o significado 

proposicional de uma sentença. Vejamos, primeiramente, um exemplo no PB.  

 

(68) a) Pedro é advogado.  

 b) Ela é minha tia.  

 

A sentença (68a), de acordo com Payne (1997), trata-se de uma inclusão 

adequada, pois temos uma entidade específica, Pedro, afirmada como pertencente à classe 

expressa no predicado, que é advogado. Isso significa que Pedro é um entre vários outros 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Para Berlinck et al (2009),  o argumento externo de um predicador, em geral, coincide com o sujeito sintático 
de uma sentença, com exceção nas estruturas passivas e nas construções com verbos inacusativos. São referidos 
como verbos inacusativos aqueles verbos cujo único argumento está associado à posição de complemento como 
é o caso de sumir, cair e desaparecer em “*Os sumiram/caíram desapareceram/*Sumiram-nos/*Caíram-
nos/*Desaparecera-nos’’ (CYRINO et al, 2009, p. 61). Esta terminologia e visão de língua estão mais 
diretamente associadas à abordagem formalista ao estudo da linguagem, e não serão adotadas aqui. 
45 Tem as mesmas características semânticas e estruturais do objeto direto, desencadeia concordância verbal, 
recebe caso nominativo, coincide com sujeito nas sentenças com verbos inacusativos e nas estruturas passivas 
(Berlinck et al, 2009). Na presente análise, estamos ainda nos orientando pelas interpretações semântico-
pragmáticas dos enunciados, uma vez que nossa tarefa aqui é buscar os critérios internos da LSB para a 
definição de categorias lexicais e gramaticais nesta língua. Este cuidado é necessário porque a Modalidade 
Visoespacial de fato tem certas especificidades que a distinguem de línguas de Modalidade Oral-Auditiva. 
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advogados. Dryer (2007) denomina este tipo de construção como predicado nominal não-

referencial, pois se trata de uma visão genérica em que o predicado não identifica com 

precisão um ser individual mencionado pelo sujeito.  

Já em (68b), temos uma oração equacional uma vez que o sujeito da oração, ela, é 

uma entidade particular idêntica à entidade especificada no predicado, tia. Dryer (2007) trata 

este tipo de construção como referencial, pois identifica o indivíduo denotado pelo predicado 

com o indivíduo denotado pelo sujeito. Para este autor, neste tipo de construção é possível 

inverter a posição do sujeito com o predicado sem causar prejuízos ao entendimento da 

sentença, ocasionando apenas uma possível diferença no tópico e foco (‘Ela é minha tia’; 

‘Minha tia é ela’). 

De acordo com Dryer (2007), é possível encontrar línguas que não tratem de 

maneira distinta estes dois tipos de construções com predicados nominais. O inglês, por 

exemplo, normalmente marca a diferença entre as orações referenciais e não referenciais em 

construções gramaticalmente definidas ou indefinidas.  Esta é uma estrutura que se assemelha 

à do PB: para as entidades referenciais (inclusão adequada) um determinante definido, para 

as não referenciais (equacional) um determinante indefinido.  

Payne (1997) afirma que, embora existam recursos que expressem a distinção 

sintática entre inclusão adequada e equação, muitas línguas não os utilizam. Outras línguas, 

por outro lado, podem se utilizar de estratégias alternativas para realizar tais fenômenos, 

como a justaposição de elementos nominais, o uso de cópula independente entre os elementos 

nominais, ou o uso de uma forma presa como elemento copulativo. 

A seguir, serão expostas as características tipológicas de cada opção, em 

comparação com os tipos observados na base de dados desta pesquisa. 

 

I. SN SN justaposição – dois SNs são justapostos sem um elemento copulativo. O conceito de 

sintagma aqui segue a ideia do linguista Saussure (1916 [2000]), para quem o sintagma se 

constitui a partir de duas ou mais unidades consecutivas que adquirem valor, no eixo 

horizontal, devido a uma relação de oposição com termos que as antecedem ou seguem. Neste 

sentido, constitui-se sintagma nominal uma unidade significativa de base morfológica 

substantiva que, no eixo sintagmático, combina com outro sintagma. O núcleo de um SN pode 

vir acompanhado ou não por determinantes46 e/ou modificadores nominais. No russo (69), por 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 Artigos (definidos e indefinidos), pronomes possessivos e demonstrativos, numerais cardinais e ordinais 
(SAUTCHUK, 2010).   
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exemplo, é possível verificar este tipo de construção; já no PB, esta não é muito comum,  

quase inexistente. Exemplo de Payne (1997, p. 76):  

 
(69) Ivan uchítjelj 

 John teacher  ‘João é professor’ 

 

Verificamos que na LSB a justaposição entre elementos nominais é a construção 

mais produtiva para a expressão da relação predicativa entre dois referentes, conforme se 

observa nos exemplos (63) e (64), retomados a seguir como (70) e (71). A ordem relativa dos 

elementos na construção é referente + predicação. 

 
(70) 

	    
           (70a)            (70b) 

         IX<3>                     SURDO 
      3sg-REFER  

      
 ‘Ele é surdo’ 

 

(71) 

 	  	    
            (71a)       (71b)            (71c)  

  MULHER^BEIJAR-DORSO-MÃO     PROFESSORA  
                 mamãe-REFER      
        

‘Mamãe era professora’  
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Quando falamos de elementos nominais, até aqui temos utilizado como critério 

principal a caracterização semântica das entidades que figuram na proposição. Os traços 

semânticos mais recorrentes nos dados são ‘humano’, ‘animado’, ‘estático no tempo’.  

 

2. SN cópula SN – o PB é um bom exemplo deste formato de construções com predicados 

nominais, as quais requerem uma cópula. Observe-se no exemplo em (72) que, mesmo 

havendo um elemento de natureza verbal entre o sujeito e o complemento nominal, tal 

elemento não dispõe da carga semântica lexical necessária para descrever a natureza da 

predicação, sendo esta uma tarefa do complemento nominal. 

 

(72) João é professor. 

 

Na LSB, conforme apresentamos na seção anterior (6.1), é possível notar uma 

estrutura semelhante à que ocorre no PB, em que há a ocorrência de um item de natureza 

verbal, ser, entre o referente e sua predicação (73): 

 
(73) 

 	   	    
           (73a)            (73b)   (73c) 
           IX<1>                          É                         SURDO  
                 1sg-REFER         
 
 ‘Eu sou surdo’ 

 

Exemplos como o (67), retomado como (73), apesar de pouco recorrentes, 

aparecem no corpus da pesquisa e, por isto, receberão a devida atenção em etapas posteriores 

da pesquisa. 

 

3. Morfema ou verbo copulativo em Tempo “Não Presente’’ – em muitas línguas é comum o 

uso de verbos ou morfemas copulativos nas construções com predicado nominal quando estas 

estão no tempo passado ou futuro. No entanto, de acordo com Payne (1997), o uso de verbos 
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ou morfemas copulativos se restringe a certos tempos, aspectos ou modos. Observe-se no 

exemplo (74) que uyicha é um verbo em Yagua47 pelo fato de carregar marcas de tempo 

(passado) e aspecto (continuativo). Exemplo de Payne (1997, p. 77): 

 
(74) ra-uyicha-núú-yanu         máchituru 

 1SG-be-CONT-PAST3   teacher 

 Eu fui um professor. 

 

Na LSB não se observou nenhum exemplo de construção semelhante ao ilustrado 

em (74). 

É importante ressaltar que, de acordo com Dryer (2007), em algumas línguas, 

tanto as construções com predicados nominais quanto as com predicados adjetivais não 

possuem cópulas. Nestes casos, as línguas dispõem de propriedades que distinguem estas 

orações das construções com predicados verbais, como se observará nos dados da LSB. 

 

6.2 Construções do tipo B 

 

As construções do tipo B são um conjunto de dados que se caracterizam por 

indicarem a existência de alguma entidade no universo do discurso. Estas construções se 

apresentam em duas categorias distintas. Na primeira categoria estão aquelas construções que 

apresentam o sinal ‘vida/viver’ posposto a um referente com traço semântico ‘humano’. Na 

segunda categoria, as construções em que o sinal ‘ter’ aparece anteposto a um referente com 

traço semântico ‘animado’.  

Observe-se que nas construções o sinal ‘vida’ aparece posposto ao referente 

humano, conforme se vê em (75) e (76). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 Língua falada por uma comunidade indígena que habita na região nordeste do Peru.  
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(75) 

 	   	   	  
          (75a)            (75b)            (75c) 

             INTÉRPRETE          VIDA        ENSINAR 
 intérprete-REFER       vida-EXIST 
 

 ‘Havia o intérprete que ensinava.’ 

 

Em (75), o referente ‘intérprete’ (75a) aparece em posição inicial na construção, 

seguido do sinal ‘vida/viver’ (75b). Na construção em (76) observa-se o mesmo padrão de 

composição. O referente ‘intérprete’ (76a) aparece em posição inicial da construção, seguido 

do sinal ‘vida/viver’ (76b). 

 
(76) 

 	   	   	   	  
	   (76a)             (76b)            (76c)            (76d) 
    INTÉRPRETE           VIDA   LOC         SENTAR 

  intérprete-REFER       vida-EXIST 
 

 ‘Havia o intérprete que ficava sentado’ 
 

O sinal em (76c) descreve o referente em um ponto específico na sala de aula. Isto 

é, o intérprete ficava sentado no canto direito, à frente na sala. 

Em ambas as construções se observa também que ‘aquilo que se diz sobre o 

referente’ encontra-se em posição subsequente ao sinal ‘vida/viver’. Observa-se ainda que 

este sinal indica que alguém está presente em algum lugar específico. Na construção (75), o 

intérprete estava na faculdade e ensinava a aluna surda. Na construção (76), o intérprete 

ficava sentado em um canto específico da sala. Em ambas as construções, o local é uma 
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informação subjacente. Ressalte-se que nos dados desta pesquisa o sinal ‘vida/viver’ aparece 

apenas em construções com referente humano. 

Já as construções com o sinal ‘ter’ indicam a existência de entidade animada em 

algum lugar. O sinal ‘ter’ geralmente ocorre anteposto ao referente da construção, na qual 

sempre ocorre o sinal locativo. Observem-se nos exemplos em (77) e (78). 

 
(77) 

 	   	  	  	  	  	  	  	   	    
           (77a)           (77b)            (77c)   (77d) 

   FACULDADE      DENTRO            TER      INTÉRPRETE 
             intérprete-REFER 
 
 ‘Na faculdade havia intérprete’ 

 

Em (77), o referente humano ‘intérprete’ (77d) aparece em posição final 

antecedido pelo sinal ‘ter’ (77c). A ordem relativa neste caso é marcador existencial + 

referente. Já nas expressões locativas, o sinal ‘dentro’ ocorre posposto ao referente locativo, 

como ilustra o exemplo, em que o referente locativo ‘faculdade’ (77a) ocorre seguido do sinal 

‘dentro’ (77b). 

A construção (78) segue um mesmo padrão de distribuição de itens que se verifica 

no exemplo (77), em que o referente locativo aparece em posição inicial na construção 

‘escola’ (78a e 78b), seguido pelo ‘ter’ (78c) e referente humano ‘intérprete’ (78d). 

 
(78) 

 	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (78a)                 (78b)      (78c)     (78d) 
                 CASA^ESTUDAR                  TER                   INTÉRPRETE 
           escola-LOC          intérprete-REFER 


