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Justificativa: 

 

Nas últimas décadas houve um crescimento significativo no número de 

pesquisas acerca da Língua Brasileira de Sinais (Libras), contudo, ainda existem 

inúmeros aspectos que carecem de mais análises e estudos. Um destes campos é o 

sociolinguístico, especificamente no que se refere às variantes presentes na língua. 

Conforme referenciam Souza e Segalla (2008, p. 27-28) a maior parte das pesquisas 

acerca das línguas sinais objetivaram descrever os elementos linguísticos no sentido de 

comprovar que elas também são línguas naturais. Por esse motivo, “só recentemente 

está havendo uma crescente preocupação em resgatar os dados concernentes à 

emergência e desenvolvimento de línguas sinalizadas dentro de uma metodologia 

sociolinguística”. 

A heterogeneidade e diversificação linguística também podem ser observadas 

nas línguas de sinais. Cada país possuí uma língua própria, ou seja, a língua de sinais 

estadunidense é diferente da israelense, brasileira ou argentina. De acordo com 

Quadros e Karnopp (2004, p. 33) “fazendo-se um exame dos dicionários das línguas de 

sinais de alguns países, comprova-se que nem todas as pessoas surdas fazem referência 



a um determinado referente usando o mesmo sinal”. 

Assim como a comparação entre línguas de sinais de países diferentes indica a 

multiplicidade de modos de enunciação, a análise de uma única língua de sinais, como 

por exemplo a Libras, também revela sua heterogeneidade constitutiva. Fatores sociais, 

históricos e geográficos influenciam os modos de sinalização, como indicado por 

Strobel e Fernandes (1998). 

As variantes linguísticas são definidas como as “diversas maneiras de se dizer a 

mesma coisa em um mesmo contexto, e com o mesmo valor de verdade. A um 

conjunto de variantes dá-se o nome de variável linguística” (TARALLO, 1986, p. 10).  

Considerando-se a multiplicidade de vertentes de pesquisa que a temática 

possibilita e a necessidade de delimitação para constituição do corpus, o presente 

projeto de pesquisa visa descrever e analisar as variantes regionais (ou geográficas) da 

Libras. Camacho (2001, p. 58) salienta que a variação geográfica pode ser facilmente 

percebida nas diversas formas de enunciação no Brasil. De acordo com o autor,  

                                   Como é verdadeiro que o domínio de uma língua deriva do grau de contato 
do falante com outros membros da comunidade, também é verdadeiro que 
quanto maior o intercâmbio entre os falantes de uma língua, tanto maior a 
semelhança entre seus atos verbais. Dessa tendência para maior 
semelhança entre os atos verbais dos membros de uma mesma comunidade 
resulta a variação geográfica. 

 
Desse modo, podemos inferir que os atos verbais da comunidade surda em 

determinada região apresentarão maior semelhança entre si do que se comparada com 

os atos verbais da comunidade surda de outra região. Ou seja, os sinais utilizados pela 

comunidade surda do Rio Grande do Sul apresentam maior semelhança entre si do que 

se comparados com os sinais usados pela comunidade surda do Tocantins, por 

exemplo. Tal situação é apontada por Strobel e Fernandes (2008, p. 3), as autoras 

destacam os diferentes sinais para expressar um mesmo sentido que são empregados 

nas regiões do Brasil e citam como exemplo os sinais para a cor “verde” e para o termo 

“mas” utilizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. 

Convêm sublinhar a importância da análise da Libras em interface com a teoria 

sociolinguística, haja vista que tal pesquisa contribui para demonstrar que as línguas de 

sinais “além de comprovadamente serem regidas por princípios, há a escolha de 

parâmetros que estão condicionados ao tempo, ao lugar, à posição, tornando-as, 

indubitavelmente, heterogêneas e multidialetais” (SOUZA, SEGALLA, 2008, p. 44). 

Além disso, a análise sociolinguística é relevante para o campo do ensino de 

línguas, uma vez que auxilia os futuros professores a reconhecerem as variantes 



presentes na língua, conforme exposto por Cezario e Votre (2001, p. 152): 

Os sociolinguistas postulam que os dialetos das classes desfavorecidas não 
são inferiores, insuficientes ou corrompidos. Afirmam que esses dialetos são 
estruturados com base em regras gramaticais, muitas das quais diferentes das 
regras do dialeto padrão. Dessa forma, a sociolinguística cria nos (futuros) 
professores uma visão menos preconceituosa e incentiva-os a valorizar todos 
os dialetos e a mostrar à criança que o dialeto culto é considerado melhor 
socialmente, mas que estrutural e funcionalmente não é nem melhor nem 
pior que o dialeto da comunidade do aluno. 

Ademais, o estudo das variações também contribui para o ensino de Libras 

como segunda língua, uma vez que podem “fornecer material para que as aulas sejam 

baseadas na forma como realmente os nativos falam, na preparação de material com 

diversos tipos de registros com as suas variações lingüísticas típicas, na escolha do 

dialeto a ser ensinado, dentre outros elementos” (CEZARIO, VOTRE, 2001, p. 153). 

Objetivos: 

Geral:  

Analisar as variantes geográficas da Libras. 

Específicos: 

● Descrever as variantes utilizadas nas diferentes regiões do Brasil; 

● Sistematizar as variantes por grupos lexicais; 

● Oferecer aos alunos a oportunidade de refletir sobre as variantes presentes na 

Libras. 

 
Metodologia: 
A proposta de desenvolvimento da pesquisa se dará através da pesquisa documental, a 

partir de uma abordagem quantitativa. Como caracteriza Gil (2002, p. 45) “a pesquisa 

documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico ou 

que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa”. O corpus da 

pesquisa serão os documentos publicados pelos Centro de Capacitação de Profissionais 

da Educação e de Atendimento às Pessoas  com Surdez (CAS) dos das diferentes 

regiões do Brasil.  

A coleta dos dados consistirá na pesquisa documental, com a análise de materiais nos 

mais diversos formatos como apostilas, livros vídeos, fotos, registros pessoais, entre 

outros (GIL,2002, p. 88). Além disso, será realizada pesquisa bibliográfica, a partir do 

levantamento teórico disponível em livros, artigos científicos e sites. A análise dos 

dados coletados se baseará nas contribuições teóricas e metodológicas da 

Sociolinguística Variacionista em interface com os estudos acerca da linguística da 

Libras. 



 Os sinais coletados serão analisados com base nos parâmetros e ordem da Escrita de 

Línguas de Sinais (ELiS) propostos por Estelita (2007). Desse modo, analisaremos os 

seguintes parâmetros: configuração de dedos (CD), orientação da palma (OP), ponto de 

articulação (PA) e movimento (M). Dado o caráter da coleta de dados da pesquisa – 

pesquisa documental, as expressões não manuais não serão investigadas. Etapas da 

pesquisa: 

 

● Orientações iniciais e coleta de dados (15 horas). 

● Análise da bibliografia indicada (30 horas). 

● Tabulação dos dados  coletados (15 horas). 

● Construção de relatório expressando a síntese do trabalho realizado 

relacionando os resultados da coleta de dados e a bibliografia estudada – todos 

os materiais elaborados deverão estar no apêndice (40 horas). 

Avaliação: 

Será feita mediante a entrega de duas partes: 1) partes do relatório (a) 

levantamento bibliográfico/leitura de textos teóricos e construção da parte teórica do 

relatório final + entrega da parte teórica do relatório; b) coleta + descrição e entrega dos  

dados; c) análise dados e descrição resultados encontrados; d) discussão descritiva e 

conclusiva dos resultados fazendo uma articulação com parte teórica pré-elaborada em 

etapa anterior; e) junção das partes anteriores, de forma contextualizada e coerente, 

constituindo a produção do relatório final que deverá ser entregue); 2) entrega do 

relatório final às professoras coordenadoras, conforme descrito no cronograma 

proposto. Assim, cada parte citada no item “partes do relatório”, corresponderá a uma 

nota/peso (deverão ser entregues, conforme o cronograma apresentado) que, somada à 

proporção da nota que se refere à entrega do relatório final, corresponderão à nota/peso 

final. Também serão considerados o empenho, a participação e a pontualidade no 

cumprimento das etapas.  

 
Cronograma: 
 

AÇÃO DATA 
ENCONTROS 

P/ 
ORIENTAÇÃO 

DATA DE 
ENTREGA 

NOTA/PESO 

Levantamento 30/04/2019 29/04 – 20 



bibliográfico com leitura 
de textos teóricos e 
construção e entrega da 
parte teórica do relatório 
final (item que fará parte 
do relatório final) 

30/06/2019 
(última data 
para entrega 
dessa parte – 

via e-mail) 

Coleta dos dados + 
organização e entrega 
dos  dados (item que fará 
parte do relatório final) 

01/07/2019 

 

29/04 - 
31/07/2019 

(última data 
para entrega 
dessa parte – 

via e-mail) 

20 

Análise dos dados + 
descrição dos resultados 
encontrados + entrega da 
descrição (item que fará 
parte do relatório final) 

15/08/2019 01/07 – 
01/09/2019 

(última data 
para entrega 
dessa parte – 

via e-mail) 

20 

Discussão descritiva e 
conclusiva dos resultados 
+ entrega dessa discussão 
descritiva (item que fará 
parte do relatório final) 

03/09/2019 30/09/2019 

(última data 
para entrega 
dessa parte – 

via e-mail) 

20 

Produção do relatório 
final (junção das partes 
anteriores em um texto 
único – com itens 
correspondentes – de 
forma coerente e 
formatada) 

03/09/2019 21/05 – 31/10 - 

Entrega do relatório 
final 

 01/11/2019 
(última data 
para entrega 
dessa parte – 

via e-mail) 

20 

  TOTAL 
(peso/nota) 

100 

 



OBS: para o alcance total dos pesos/notas serão considerados o empenho, a 
participação e a pontualidade no cumprimento e entrega das partes das ações 
propostas, em cada etapa e data acima descrita no cronograma. 
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Sites para consulta: 
 
CAS Goiás -<https://casgoiania.blogspot.com/>  
CAS Mato Grosso do Sul - <http://cassedms.blogspot.com> 
CAS Maranhão - < https://casmaranhao.blogspot.com/2013/08/> 
CAS Vitória  - < https://casvitoriaes.blogspot.com/> 
 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

 Introdução  

⇨ Contextualização do estudo a ser feito. 

- Escrever, de modo geral, sobre a Prática como Componente Curricular– PCC, para 

contextualização do trabalho (sugiro pesquisar regulamento, PPC do curso, ver site 

Letras/UFG); 

- Escrever sobre a nossa PCC (do que se trata? Quais os objetivos); 

 

Referencial Teórico 

⇨ Consiste em apresentar um resumo do que já foi escrito sobre o tema. Uma 

pesquisa não parte do zero, por isso o pesquisador deverá fazer uma pesquisa 

prévia sobre o que já foi escrito a respeito do tema que pretende estudar.  

- O que já foi escrito sobre o assunto (verificar a bibliografia do nosso projeto); 

 

Metodologia 

⇨ A Metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda 

ação desenvolvida no método (caminho) do trabalho de pesquisa. 

- Pode ser semelhante à que está no projeto de PCC, mas precisa complementar com os 

dados coletados: Local (universidade e faculdade/unidade) onde a disciplina é realizada, 

nome do curso, número de alunos (quantas mulheres e quantos homens), faixa etária 

geral dos alunos, professor (surdo/ouvinte) que ensina a Libras, formação do prof., 

carga horária total da disciplina... 

 

Discussão dos resultados  

- Descrever cada uma das perguntas do questionário (analisar, refletir de acordo com a 

teoria). 

- Apresentar e analisar os resultados (podem usar tabelas para expor os dados). 



 

Conclusão 

- Fazer o fechamento do trabalho. 

 

Referências Bibliográficas 

- Mencionar todos os autores citados no trabalho segundo as normas da ABNT 

(consultar na internet). 

MODELO DE FICHA PARA ANÁLISE: 

Fevereiro – GO Fevereiro – MS 

    

Mão direita em F vertical, 
balançando para direita e 
esquerda. 

Variante 2a Variante 2b 

 

Parâmetro Variante 1 – GO Variante 2a  – MS Variante 2b – MS 

Configuração 

de Dedos 

Polegar na vertical; 

Indicador inclinado; 
demais dedos estendidos 

Polegar na vertical; 
demais dedos 
estendidos 

Polegar fechado; 

Indicador e médio 
estendidos; demais 
dedos fechados 

Orientação da Palma para frente Palma para trás Palma para frente 



Palma 

Ponto de 

Articulação 

Lateral do corpo Espaço à frente do 
rosto 

Lateral do corpo 

Movimento Do braço para a esquerda 
e direita 

Girar o antebraço Do braço: para cima 
e para baixo 

Tipo do sinal Sinal monomanual Sinal monomanual Sinal bimanual 
simétrico 

 


