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Certa palavra dorme na sombra 

de um livro raro. 

Como desencantá-la? 

É a senha da vida 

a senha do mundo. 

Vou procurá-la. 

 

Vou procurá-la a vida inteira 

no mundo todo. 

Se tarda o encontro, se não a encontro, 

não desanimo, 

procuro sempre. 

 

Procuro sempre, e minha procura 

ficará sendo 

minha palavra. 

 

Carlos Drummond de Andrade – A Palavra Mágica    



 

RESUMO 

 

Esta tese objetivou analisar os processos (conceituais, metodológicos e linguísticos) 

implicados na criação de sinais-termo em uma perspectiva funcional e bilíngue (Libras-LP), 

no âmbito da educação de surdos. Os objetivos específicos foram: (1) identificar lacunas 

terminológicas em Libras para conceitos de áreas do conhecimento curricular da educação 

básica, de forma a disponibilizar os sinais criados/produzidos no repositório em plataforma 

on-line (disponível em https://redesurdosce.ufc.br); (2) analisar e organizar os sinais-termo 

coproduzidos, sob o ponto de vista estrutural, semântico e funcional em planos macro e 

microestruturais terminológicos, com ênfase em elementos essenciais de fichas 

terminológicas, situadas em contextos funcionais e tradutórios de uso da língua; (3) 

sistematizar o processo de criação dos neologismos inerentes à emergência dos sinais-termo 

extraídos de produção contextualizada, em diferentes componentes 

curriculares/multitransdisciplinares da educação básica destinados à escolarização de 

estudantes surdos. Fundamentou-se na Teoria Comunicativa da Terminologia (CABRÉ, 1993; 

2004); em estudos de Faulstich (1995, 2010, 2012); Faria-Nascimento (2009, 2013); Pavel e 

Nolet (2002); A. Martins e V. Martins (2019), entre outros. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa que aliou três abordagens: (a) Pesquisa-ação Crítico Colaborativa (FRANCO; 

LISITA, 2008), (b) estratégias da TCT (CABRÉ, 1999; 2005), e (c) ferramentas colaborativas 

da abordagem Dragon Dreaming (CROFT, 2013; 2014). A pesquisa-ação empreendida 

vinculou-se ao projeto intitulado “Rede Surdos-CE: sinalário escolar e acadêmico”, que 

ofertou um Curso Básico de Terminologia, de 64h/a, e experiências de laboratórios 

terminológicos, com os colaboradores: 10 professores consultores; 26 professores surdos; 5 

docentes e intérpretes de Libras; 7 colaboradores da equipe técnica, além de 10 estudantes 

surdos, como validadores. Os resultados permitiram descobrir (que): (a) a construção 

colaborativa dos processos linguísticos na empiria, sustentado pelo ideário “ganha-ganha”, 

revela o caráter social da língua, no qual os neologismos surgiram fundamentados em bases 

conceituais e estruturadas; (b) há morfemas-base na anatomia morfológica e semântica de 

vários sinais-termo; (c) um morfema diferenciado que atrai conteúdos/conceitos 

correlacionados e interdependentes (ainda que autônomos) constituindo uma base teórica ora 

denominado morfema orbital conexo, formador de UT com conteúdo epistemológico e 

cultural relevante; (d) o Modelo Silex e a proposta de Faria-Nascimento (2009) no estudo das 

UTs sob o ponto de vista estrutural e funcional facilitam a compreensão dos contextos 

apresentados em provas textuais aos estudantes (validadores); (e) é relevante construir 

https://redesurdosce.ufc.br/


 

glossários primando por terminologias discriminadas em fichas terminológicas, oriundas de 

contextos funcionais e nesses contextos aplicadas, com vistas a atribuir mais sentido e clareza 

aos aprendizes sinalizantes; (f) o tratamento das provas textuais a partir de planos tradutórios 

e princípios da Tradução Funcionalista foi relevante na aplicação das unidades terminológicas 

em contextos educacionais. Este estudo é compatível com a legislação vigente, quanto ao 

atendimento das especificidades linguístico-culturais dos surdos, visando contribuir com a 

escolarização desses sujeitos, em especial, àqueles que se submetem a exames padronizados. 

Além disso, contribui com a promoção de acesso às informações em suas línguas (Libras e 

LP), em espaços educacionais e em mídias digitais, e, quiçá, possa chegar a outros lugares em 

que haja nativos de distintas línguas de sinais, nos diferentes países. 

 

Palavras-chave: Educação bilíngue para surdos; Terminologia; Pedagogia 

lexicoterminológico-funcional; Tradução Funcionalista; Morfema Orbital Conexo.  



 

ABSTRACT 

 

This doctoral research paper proposes systematizing a prototype of bilingual functional 

collaborative glossaries in the Brazilian Sign Language - Portuguese Language (Libras-LP). It 

suggests using contextualized onomasiological entries. As motivation for this study, we used 

the terminological gaps that permeate the educational environments with deaf people, which 

encouraged the composition of the linguistic corpus from the 2017 and 2018 Enem exams. 

The theoretical foundation contemplates the Communicative Theory of Terminology –CTT 

(CABRÉ, 1998; 1999; 2005), the Lexicon Sciences (OLIVEIRA; ISQUERDO, 1998), in 

addition to the studies of Faulstich (1995, 2010, 2012, 2014); Faria-Nascimento (2009, 2011, 

2013); Pavel & Nolet (2002); A. Martins & V. Martins (2019), among others. It stands for 

qualitative research, in which the methodological steps were named " Life Collaborative 

Approach, "by combining three approaches: (a) the Critical Collaborative Action Research 

(FRANCO; LISITA, 2008), (b) strategies from the CTT (CABRÉ, 1999; 2005), and (c) 

collaborative tools from the Dragon Dreaming Approach (CROFT, 2013; 2014). The latter is 

applied in various areas of knowledge, from Architecture to an alternative nature in the reuse 

of Earth's renewable resources. The empirical study, developed with laboratories of 

terminology and validation, had further participation of collaborators: the proposers of term-

signs (deaf teachers and researchers), consulting teachers (experts working in Basic 

Education), the validators (deaf students/target audience), in addition to the technical team. As 

a result, it is highlighted that: (a) the collaborative construction of the linguistic processes in 

empiricism, supported by a mutual-gain ideology, reveals languages' social character. (b) The 

presence of base-morphemes is clear in the morphological and semantic anatomy of the 

various term-signs. Those produce a greatness-sign of epistemological and culturally relevant 

content. Such content expresses terminological expansion from simple to complex inter-

content relations. (c) The emergence of a new concept was evidenced in the internal 

constitution of some term-signs. Such signs relate to underlying content-concepts in 

contiguity - correlated and interdependent, even autonomous - constituting a potential 

theoretical source, here called related orbital morpheme. (d) The treatment is given to 

neologisms from a structural, conceptual, and functional perspective, also based on the Silex 

Model (COUBIN, 1997. It facilitated the understanding of the contexts presented in "textual 

evidence" to the student-validators. (e) The relevance of building glossaries focusing on 

detailed terminologies in their respective terminological records and functional contexts gives 

more sense and clarity to the signalers. (f) To organize the treatment of the "textual 



 

examinations" based on translation plans and Functionalist Translation principles, propose 

creative and ludic activities. It is fundamental in the transposition of the terminological units, 

from the structure to the contextual project. Thus, they align this study with the Brazilian 

legislation regarding the care of linguistic-cultural specificities of the deaf, aiming to 

contribute to these subjects, especially those who undergo regionally and nationally 

standardized examinations. Moreover, it contributes to promoting initiatives that expand 

access to information in their first and second languages (Libras and LP), educational spaces, 

and digital media. It probably reaches other places where there are native sign language 

speakers in different countries.  

 

Keywords: Deaf bilingual education; Terminology; Functional lexicoterminological 

pedagogy; Functionalist Translation; Related Orbital Morpheme. 

  



 

RÉSUMÉS  

 

Cette thèse a eu comme but analyser les processus (conceptuels, métodologiques et 

lingusitiques) rapportés à la création de signes-termes dans une perspective fonctionnelle et 

bilingue (Libras-LP- Langue de Signes Brésiliens - Langue Portugaise), dans le domaine de 

l‟éducation de sourds. Les objectifs spécifiques ont été: (1) identifier les lacunes 

terminologiques en Libras pour des conceptes concernant la connaissance du curriculum de 

l‟éducation de base (educação básica), de manière à disponibiliser les signes crées/produits 

dans le référenciel de plateforme en ligne (disponible en  https://redesurdosce.ufc.br); (2) 

analyser et organiser les signes-termes co-produits sous le point de vue structurel, sémantique 

et fonctionnel dans des plans macro e micro-structurels terminologiques, en mettant en relief 

les éléments essenciels de fiches terminologiques, situées dans des  contextes fonctionnels et 

de traductions  dans l‟usage de la langue; (3) sistematiser le processus de création des 

neologismes inhérents à l‟emergence des signes-termes extraits de la production 

contextualisée, dans de différentes composantes curriculaires/multitransdisciplinaires de 

l‟éducation basique (educação básica) destinées à la scolarité d‟ étudiants  sourds. La base 

théorique sur laquelle s'appuie nos fondements est la Théorie Communicative de la  

Terminologie (CABRÉ, 1993;  2004), dans les études  de Faulstich (1995, 2010, 2012); Faria-

Nascimento (2009; 2013);  Pavel et Nolet (2002);  A. Martins et V. Martins (2019) et autres. 

Il s‟agit d‟une recherche qualitative qui a allié trois approches: (a) la Recherche-Action 

Critico-Collaborative (FRANCO; LISITA, 2008), (b) des stratégies de TCT (CABRÉ, 1999; 

2005), e (c) des outils collaboratifs de l‟Approche Dragon Draming (CROFT, 2013; 2014). la 

Recherche-Action réalisée a été pansée ao projet dont le titre est “Rede Surdos-CE: sinalário 

escolar e acadêmico”, qui a offert un Cours Basique de Terminologie, de 64h/a, et des 

expériences de laboratoires terminologiques, avec les collaborateurs: 10 professeurs 

conseillers ; 26 professeurs sourds, 5 enseignants et interprètes de Libras. 7 collaborateurs de 

l‟équipe technique, outre les 10 étudiants sourds, como validateurs. Les résultats de cette 

recherche ont permis de découvrir que: (a) la construction collaborative  des processus  

linguistiques, soutenue par les idéaux du “gagne-gagne”, dévoile le caractère social des 

langues, dans lequel les néologismes ont surgi fondamentés sur des bases conceptuelles et 

structurées. b) il y a des morphèmes de base  dans l‟anatomie morphologique  et sémantique 

de plusieurs signes-termes.; (c) un morphème différencié qui attire des contenus-concepts 

corrélatifs et interdépendants, même si autonome, en constituant une base théorique 

maintenant  nommée morphème orbital connexe; formateur de UT  avec des contenus 

https://redesurdosce.ufc.br/


 

épistémologiques et culturels significatifs. (d) le Modèle Silex et le propos de Farias-

Nascimento (2009) dans l‟étude des Uts sous le point de vue structurel et fonctionnel 

facilitent la compréhension des contextes présentés dans les “examens textuels” aux étudiants-

validateurs;  (e) il est important de construire des glossaires considérant les terminologies 

détaillées dans leurs respectives fiches terminologiques originées de contextes fonctionnels et 

dans ces contextes appliqués, dans le but d‟offrir plus de sens et de clarté aux  sinalizantes; (f) 

le traitement des “examens textuels” à partir des plans traductoires et des principes de la 

Traduction Fonctionnaliste est important pour l‟application des unités terminologiques, dans 

des contextes éducationnels.  Cette étude suit-elle la législation brésilienne actuelle, 

concernant la réponse des spécificités linguistico-culturelles des sourds, visant contribuer à la 

scolarité de ces sujets, surtout, de ceux qui sont soumis à des examens constitués à partir d‟un 

modèle, Par ailleurs, cette recherche  contribue à la promotion des initiatives d‟accès aux 

informations dans leurs langues (Libras et LP), dans des espaces éducatifs, en multimédias 

numériques, en espérant, encore, qu‟on puisse arriver à d‟autres lieux où se trouvent des natifs 

de plusieurs langues de signes, dans des différents pays. 

 

Mots-Clés: Education bilingue des sourds; Terminologie; Pédagogie lexicoterminologique 

Fonctionalelle; Traduction Fonctionnaliste; Morphème Orbital Connexe. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação é o grande motor do desenvolvimento 

pessoal. É através dela que a filha de um camponês 

se torna médica, que o filho de um mineiro pode 

chegar a chefe de mina, que um filho de 

trabalhadores rurais pode chegar a presidente de 

uma grande nação. 

Nelson Mandela 

 

Este estudo se insere na Linha de Pesquisa Linguagens e Práticas Educativas – 

Lidelec (PPGE/Faced/UFC), tomando como foco de investigação uma problemática que 

envolve as áreas relacionadas à Educação de Surdos, à Terminologia em Língua de Sinais 

Brasileira (Libras/LSB) e Língua Portuguesa (LP), relacionando-se ainda com nuances dos 

Estudos da Tradução, a fim de dirimir lacunas no âmbito educacional. Assim, seu percurso vai 

ao encontro do atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, o qual traz diversas implicações à 

educação de aprendizes surdos, tais como: (a) a obrigatoriedade da inclusão da disciplina de 

Libras no currículo dos cursos de formação de professores em níveis médio e superior, de 

instituições de ensino públicas e privadas, e nos cursos de fonoaudiologia; (b) destaque à 

formação de instrutores de Libras, tradutores e intérpretes de Libras-Português (Tilsp
3
); (c) 

orientações quanto aos profissionais para atuarem na educação bilíngue para surdos; (d) traz 

recomendações aos profissionais da área da saúde quando na relação com familiares de 

surdos, considerando a legitimidade da cultura surda e da Libras; (e) a disponibilização de 

equipamentos que possibilitem o acesso aos conhecimentos, às novas tecnologias de 

informação e comunicação, bem como recursos didáticos para apoiar a educação de 

estudantes surdos ou com deficiência auditiva por parte das instituições de ensino.  

Nesse sentido, gostaria de ressaltar, de início, a minha relação com a área em 

foco. O ano de 1995 marcou os meus primeiros passos junto à comunidade surda, em 

associações e atividades sociais. Já os anos de 1998 e 1999 marcaram a minha primeira 

investidura em pesquisas na área da Educação de Surdos, quando cursei uma Especialização 

em Administração Escolar. À época, frequentava a Associação dos Surdos do Ceará 

(ASCE), fazia pequenas traduções e interpretações Libras-Português em ambientes 

diferentes, dos familiares aos trabalhistas, ou, simplesmente, era solicitada para ser a 

“ponte” em ligações telefônicas entre pessoas surdas e seus familiares ou suas relações 

                                                      
3
 Essa sigla equivale à sigla Tils encontrada em trabalhos desse âmbito de trabalho e pesquisa. 



35 

 

amorosas. Essa primeira pesquisa deu-se em três instituições de Educação Especial
4
 da 

Região Metropolitana de Fortaleza: duas especificamente para surdos e outra com salas de 

aula destinadas a surdos em meio a diversas salas para outros segmentos (salas para cegos 

e/ou deficientes visuais - “DV”; outras para pessoas com deficiência intelectual, tidas como 

deficientes mentais ou “DM” etc). Intrigava-me acompanhar os movimentos sociais e 

políticos de lideranças surdas ante a discrepância no fator idade-série apresentado por 

pessoas tão eloquentes em sua militância. O grande impasse, que se convertia em barreira e 

profundas lacunas, era exatamente gerado pelos desencontros linguísticos. Nesse período 

(finais dos anos 1990 e começos de 2000), buscando entender melhor tal realidade, 

participei do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação de Surdos (Gepes), composto por 

amigos professores de surdos, intérpretes, assim como membros e voluntários da 

Associação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo (APADA) e da ASCE. O Gepes, 

então, deu-me um grande suporte por meio das reuniões, discussões e eventos que 

organizava e foi onde as ideias de difusão da Libras, como língua legítima, em um blog, 

começaram a tomar uma forma embrionária, a partir da apresentação que um amigo, certa 

vez, fez no grupo
5
. À época de finais da década de 1990, o Oralismo

6
 ainda era prática 

educacional fortemente defendida em discursos de educadores, alinhados a profissionais da 

área da saúde, sendo a bússola em vários espaços escolares.  

Em 2004, por ocasião de uma segunda Especialização, dessa vez em Educação 

Especial, retornei às escolas, pois a Lei federal nº 10.436/2002 (Lei de Libras) já havia sido 

sancionada. Das três escolas, apenas uma delas estava com práticas de valorização da língua 

de seus discentes e com professores surdos no quadro de profissionais.  

Em 2006, no Mestrado em Educação da Faced/UFC, foquei no estudo das 

estratégias de interações, considerando, assim, a vigência do Decreto nº 5.626/2005. Nesse 

mesmo ano, também ingressei na primeira turma do Curso de Licenciatura em Letras Libras 

(UFSC/Polo UFC). O concurso vestibular para ingresso neste curso marcou a primeira 

experiência de vídeo-prova, a qual apresentava 75% das questões em Libras, projetadas em 

                                                      
4
 Termo fortemente utilizado à época. 

5
 Mais adiante, tratarei sobre essas ideias ao abordar o Projeto Rede Surdos. 

6
 Oralismo é um tipo de abordagem educacional em que a Língua de Sinais é marginalizada ante o privilégio da 

língua oral. Teve seu marco principal com o Congresso Internacional de Educadores de Surdos, em Milão, em 

1880. Tal evento tornou a LS “proibida” nos diversos ambientes educacionais, desaconselhada nos lares de 

surdos, assim como se propagou diversos mitos sobre os surdos e sobre sua língua, por aproximadamente cem 

anos. Tal abordagem levou muitos estudantes a maus-tratos por parte de educadores, caso utilizassem as mãos 

para se expressarem. (LANE, 1992; PIMENTEL-SOUZA, 1999; 2008) 
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um telão, e 25% em Língua Portuguesa. Neste curso, experienciamos uma forma adequada 

de inclusão, pois embora alguns poucos professores do campo da Linguística não 

dominassem a Libras, nós, estudantes, partilhávamos os conteúdos, ideias, sonhos, 

dramatizações e atividades numa língua comum, na Língua de Sinais Brasileira. Enfim, 

testemunhamos também a expansão lexicoterminológica da Libras nas várias disciplinas do 

curso, conforme os conteúdos eram abordados. Tal expansão foi tomando graus de 

padronização de muitos vocabulários.  

De 2002 a 2008, exerci a docência no Instituto Cearense de Educação de Surdos 

(ICES), buscando adaptar materiais para a perspectiva visual, criando com uma amiga, Ana 

Maria Barbosa de Menezes, o Projeto “Geografia Bilingue”. A partir deste, preparei um 

“Pré-Vestibular”, em Geografia, aos docentes que passariam a cursar o Ensino Médio em 

escola do ensino regular, bem como preparatório para o Vestibular do Letras Libras, com o 

público-alvo composto apenas por pessoas surdas. Nesta escola, além da docência, exerci a 

função de tilsp e de orientadora aos instrutores surdos, em seus planejamentos, no Centro de 

Formação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS), o 

qual se constituía como um “anexo” ao ICES. Nesses locais, portanto, também presenciei a 

emergência de sinais específicos para diversos assuntos, os quais trariam maior clareza do 

conteúdo. Considero tal escola como um ambiente cultural essencial, no qual a língua de 

sinais era e é viva e produzida por educandos nativos, sinalizantes
7
, com domínio de sua 

própria língua, assim como há os que aí adquirem a fluência.  

Nesse ambiente rico de trocas, pude registrar o surgimento espontâneo de um 

neologismo, em uma aula em que eu tratava sobre as metrópoles da região Nordeste: um 

novo sinal para o município <FORTALEZA>. O sinal costumeiro, muito facilmente, podia 

(e pode) ser confundido com o sinal do estado <CEARÁ>, pois ambos apresentam apenas 

uma pequena diferença na expressão fácil (a qual nem sempre a pessoa que sinaliza 

expressa) ou pelo acréscimo do sinal <MUNICÍPIO>; <CAPITAL>, ou <ESTADO> 

adicionalmente a <CEARÁ>, formando uma espécie de sinal composto. No decorrer da 

aula, o novo sinal para o município <FORTALEZA> surgiu e fazia alusão ao Forte, pois a 

mão passiva era posta junto ao abdômen, enquanto a mão ativa fazia o movimento de bater 

contra a mão passiva. De acordo com os discentes, essa articulação representava os tiros de 

canhões, outros diziam ser as ondas do mar. O sinal passou a ser utilizado por eles e eu 

                                                      
7
 Surdos cuja língua de interação é, essencialmente, a de sinais, no caso do Brasil a Libras. 
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também o adotei. Entretanto, após um evento ocorrido em uma capital da região sudeste, 

um surdo adulto, participante do evento, ao passar pela sala e observar os estudantes se 

referindo a Fortaleza com o “novo” sinal, os repreendeu, dizendo que a forma anterior 

deveria ser “respeitada”, atendendo aos “surdos do Sul e Sudeste”, que eram acostumados. 

Os estudantes ficaram desconcertados, mas acataram. Esse fato marcou a dinâmica da sala 

de aula naquele período. Assim, é nesse sentido, que tomo os estudos da Sociolinguística 

em minhas práticas acadêmicas e profissionais e, em especial, neste trabalho, os 

ensinamentos da TCT, da Socioterminologia e da Linguística Funcional, pelo valor 

atribuído aos sujeitos e suas diferentes culturas e falas.  

Em 2009, cheguei ao cargo de Diretora Geral da referida escola, após um 

rigoroso processo de seleção, com provas e eleição. Nesse ano, juntamente à nova 

coordenação e à comunidade escolar, fomos dando corpo a sonhos de redimensionamento 

da escola, iniciando com reformulações no Projeto Político Pedagógico (PPP), entre outras 

reformas, inclusive arquitetônicas. Com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará 

(Seduc) conhecendo mais a escola, vários projetos foram desenvolvidos, entre os quais a 

implantação do Ensino Médio, além de cursos com direcionamento dos jovens estudantes 

ao primeiro emprego.  

Minha passagem como Diretora do ICES foi intensa e meteórica. Em menos de 

um ano, precisei deixar a escola, pois, por concurso público, ingressei, na Universidade 

Federal do Ceará (UFC), como professora de Libras. Nesta, passei a investir em projetos de 

extensão: ofertando cursos de Libras (Curso Básico de Libras Vendo Vozes, de 2010 a 

2012); minicursos e oficinas em semanas pedagógicas das escolas (ICES e Instituto Filippo 

Smaldone); Formação de Tutores Bilíngues (Libras-LP), em parceria com o Instituto UFC 

Virtual e Universidade Aberta do Brasil. No Instituto UFC Virtual, teci um caminho que 

abriu portas a professores surdos e ouvintes, assim como a intérpretes, para a atuação no 

ensino superior, por meio da disciplina Libras. Aí, fui inicialmente professora conteudista, 

criando o material didático alocado no ambiente virtual de aprendizagem da UFC, o Solar. 

No Instituto UFC Virtual tenho coordenado os trabalhos dos tutores bilíngues que passam 

incialmente pela Formação Extensionista, acima citada, assim como investi em conhecer a 

realidade dos polos, com a finalidade de perceber a aplicabilidade do material e a recepção 

do grupo e da perspectiva bilíngue e bicultural, que concebemos aos aprendizes surdos, 

além de buscar propagar ainda mais a Libras.  
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Das ações extensionistas acima citadas, uma se destaca em caráter permanente, 

dada a vivacidade da Libras: o “Projeto Rede Surdos: sinalário escolar e acadêmico”, 

registrado em 2015, do qual falarei mais adiante. Nessa perspectiva, passei a focar, mais 

diretamente, em registros do léxico cotidiano para a disciplina Libras e no léxico de área de 

especialidade, focando as escolas.  

Como tradutora e intérprete de Libras-Português (Tilsp) atuei por muito tempo, 

em caráter voluntário, em movimentos sociais e nos movimentos religiosos. Atualmente, 

ainda atuo nessa função através de projeto extensionista, em especial, nos contextos 

educacionais, culturais e políticos. 

Ainda no contexto da educação institucional para surdos, fui membro do setor 

de Educação Especial e de Inclusão na Secretaria de Educação de Maracanaú, município da 

região metropolitana de Fortaleza, no qual era responsável por esse segmento de minha 

especialidade, dando apoio e supervisionando as escolas com surdos. Nesse município, com 

a implantação do Centro de Línguas, fui criadora do curso de Libras e responsável por sua 

instalação, incluindo a organização do material didático inicial junto à Federação de 

Educação e Integração dos Surdos (Feneis-escritório Ceará), entre 2008 e 2009.  

Assim, com essa breve incursão em minha relação com a temática, passo aos 

aspectos constituintes desse estudo. 

O reconhecimento do status linguístico da Libras por meio da Lei federal nº 

10.436/2002 e sua regulamentação com o Decreto nº 5.626/2005 fez com que as pessoas 

surdas pudessem usufruir de espaços que como cidadãos têm direito. Desse modo, conforme 

foram/vão conquistando o seu direito de cidadania nos diferentes espaços sociais e 

educacionais, a sua língua naturalmente também se expande, surgem novos sinais e sinais-

termo a cada momento, visto ser uma língua viva. Nesse contexto, diferentes registros 

lexicográficos e terminológicos vão surgindo, sejam impressos e/ou digitais, alguns dos quais 

elaborados simplesmente para suprir as necessidades imediatas dos contextos a que foram 

criados/produzidos; prova disso são os vários repertórios existentes em canais do Youtube, 

alguns dos quais são carentes de base teórica e pragmática no âmbito da 

Lexicologia/Lexicografia e/ou Terminologia/Terminografia.  

Diante do exposto e considerando as áreas do conhecimento curricular da Educação 

Básica, com vistas à escolarização de surdos, alguns questionamentos surgiram, tais como: 
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1- Que lacunas terminológicas, em Libras, mais pertinentes na lida com conceitos de 

áreas do conhecimento da Educação Básica, são encontradas por professores em 

disciplinas que formem um eixo básico (LP, MAT, CI/BIO, HIS e GEO), no sentido 

do preenchimento, a fim de torná-las amplamente acessíveis à comunidade surda 

sinalizante?  

2- De que modo a confecção de fichas terminológicas, a partir de contextos funcionais e 

tradutórios de uso da língua, possibilitam a análise e organização dos sinais-termo 

coproduzidos, sob o ponto de vista estrutural, semântico e funcional em planos macro 

e microestruturais? 

3- De que forma a sistematização de um processo colaborativo de produção 

contextualizada de neologismos (em Libras), equivalentes a termos extraídos de 

diferentes componentes curriculares/multitransdisciplinares, contribui com a 

escolarização de estudantes surdos, considerando os exames padronizados? 

As respostas às perguntas suscitadas apontam para a construção de um percurso 

teórico metodológico que se desdobra em um produto (lexico)terminológico; pois, para uma 

obra ser reconhecida como lexicográfica ou terminológica é necessário o cumprimento de 

critérios, desde a ação de inventariar à criação e aplicação de neologismos. Nesse sentido, o 

presente trabalho se constituiu como um estudo de Doutorado cujo objetivo geral consistiu 

em analisar os processos (conceituais, metodológicos e linguísticos) implicados na criação de 

sinais-termo em uma perspectiva funcional e bilíngue (Libras-LP), no âmbito da educação de 

surdos. Como desdobramento das questões levantadas e do objetivo geral, os objetivos 

específicos foram delineados, quais sejam: 

 

(1) Identificar lacunas terminológicas em Libras para conceitos de áreas do conhecimento 

curricular da educação básica, de forma a disponibilizar os sinais criados/produzidos 

no repositório em plataforma on-line (disponível em https://redesurdosce.ufc.br); 

(2) Analisar e organizar os sinais-termo coproduzidos, sob o ponto de vista estrutural, 

semântico e funcional em planos macro e microestruturais terminológicos, com ênfase 

em elementos essenciais de fichas terminológicas, situadas em contextos funcionais e 

tradutórios de uso da língua;  

(3) Sistematizar o processo de criação dos neologismos inerentes à emergência dos sinais-

termo extraídos de produção contextualizada, em diferentes componentes 

curriculares/multitransdisciplinares da educação básica destinados à escolarização de 

estudantes surdos; 

https://redesurdosce.ufc.br/
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A investidura nessa pesquisa decorre do fato de haver inúmeras expressões e 

termos ainda sem um correspondente em Libras ou, ainda, quando há se restringem a espaços 

físicos limitados, não chegando ao uso corrente. Por esse motivo, bem como pela busca de 

produção em prol da expansão lexicoterminológica, este estudo visou atender aos ambientes 

educacionais bilíngues, específicos a surdos, assim como os de inclusão.  

Nessa perspectiva, foi realizado o levantamento de expressões junto a professores 

da Educação Básica, numa busca em que se delimitou os repertórios de termos representados 

por empréstimos linguísticos destacados do Enem, dos anos de 2017 e 2018. Assim, a 

hipótese levantada foi a de que a produção de sinais-termo com a participação colaborativa de 

professores pesquisadores surdos e professores ouvintes atuantes em diferentes áreas do 

conhecimento especializado da Educação Básica associada a uma amostra do público–alvo in 

loco como validador e interlocutor neste processo promove: (1) a produção de um consistente 

material linguístico sob as regras de construção lexicoterminológica; (2) a compreensão 

semântico-conceptual dos termos disponibilizados em plataforma acessível via computadores 

e celulares; (3) a ampliação de um vocabulário funcional por parte dos professores; (4) a 

aquisição  terminológica pelos estudantes surdos, em diferentes áreas do conhecimento; e (5) 

a compreensão de questões avaliativas pelos estudantes (por exemplo, em exames do Enem) 

para além da mera “adivinhação” e decodificação de termos.  

A confirmação dessa hipótese pode ser conferida nas seções de análise, assim 

como na metodologia e em depoimentos dos sujeitos, ao final desse trabalho, que resultou em 

“contextualizações” de uso real da língua, elencadas no que foi denominado de “provas 

textuais”. 

Nesse sentido, os resultados dessa tese se convertem em um produto 

disponibilizado gratuitamente em um site hospedado na ambiência da Universidade Federal 

do Ceará, onde se desenvolve juntamente com bolsistas, profissionais da UFC e de outras 

instituições, o projeto “Rede Surdos”, mencionado neste trabalho.  

Entendo que esta pesquisa revela a sua relevância ao contribuir com os diferentes 

espaços escolares e acadêmicos, nos quais se encontrem sujeitos surdos; estes que, de acordo 

com o censo demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE), 

fazem parte de, aproximadamente, 5% da população brasileira
8
. Esta pesquisa, então, se 

                                                      
8
 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, instituição governamental responsável, entre outras 

demandas, pelo Censo Demográfico no Brasil, realizou a última pesquisa em 2010. De acordo com informações 

no site do Instituto, tal pesquisa, que se dá a cada dez anos, está com previsão de próxima coleta para os meses 

de agosto a outubro de 2021, https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-demografico. Em 2020, houve a suspensão 

das atividades de preparação, em virtude de cortes orçamentários, além da pandemia. Vale destacar que 

https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-demografico
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justifica ao se propor à construção de glossários temáticos, que vêm a preencher lacunas 

terminológicas, formando um patrimônio linguístico, se constituindo como uma ferramenta e 

considerável suporte à educação do público em tela.  

Nessa perspectiva, esta tese está dividida em nove seções. A primeira é esta, a 

Introdução, fração do trabalho na qual ressalto a relevância, a delimitação, os objetivos, a 

hipótese e a justificativa, além de apresentar a divisão das partes textuais. 

A segunda seção traz o estado atual da ciência ao alcance, com uma revisão da 

literatura, enumerando obras especializadas na área da Educação de Surdos e de 

lexicoterminologias da Libras, compiladas de plataformas indexadas, assim como de obras 

amplamente divulgadas e de Anais de eventos científicos. Nessa seção, concentram-se, ainda, 

os principais conceitos da área do ponto de vista acadêmico. 

As seções terceira e quarta trazem o respaldo teórico da pesquisa no que diz 

respeito à organização semântica e estrutura das terminologias (neologismos) e aos 

pressupostos que respaldam a pragmática do estudo. A divisão do arcabouço teórico em duas 

seções teve como objetivo evidenciar as diferentes bases e enfoques do estudo. Desse modo, a 

terceira seção destaca os construtos de autores referenciais no âmbito da Terminologia, bem 

como apresenta os mecanismos e fenômenos que são fundamentos na criação de neologismos, 

além de trazer definições importantes no entendimento da linguagem terminológica. A quarta 

seção traça um breve panorama teórico que sedimenta a estrutura contextual do patrimônio 

terminológico do presente estudo. Para isso, traz o respaldo da Abordagem Funcionalista, 

primando pela comunicabilidade e aplicabilidade das unidades terminológicas tratadas ao 

longo da empiria e na ocasião das análises. Assim, são apresentados, nessa seção, os aspectos 

gerais da Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT), tendo, em seguida, a Abordagem da 

Tradução Funcionalista (ATF), em linhas gerais, destacando os encargos e projeto/plano de 

tradução e outros aportes correlatos. 

A quinta seção traz o percurso metodológico constituído de três abordagens: a 

pesquisa-ação crítico colaborativa, a Teoria Comunicativa da Terminologia e ferramentas 

colaborativas da Abordagem Dragon Dreaming. Esta última vem sendo aplicada em diversas 

                                                                                                                                                                      
o Censo representa a principal fonte de informações a respeito da população brasileira e de suas condições de 

vida, em todos os municípios do País e em seus recortes territoriais internos. Seus resultados dão-se por 

amostragem e, mesmo não tendo com exatidão o quantitativo de pessoas com surdez, dados precisos de 

escolaridade, da perda auditiva, de que são sujeitos sinalizantes ou não, entre outras informações pontuais, os 

dados nos permitem deduzir a relevância de se implementar políticas públicas educacionais e linguísticas que 

favoreçam trocas bilíngues e vivências multiculturais aos educandos surdos. Outro estudo, divulgado no site da 

Agência Brasil/Empresa Brasil de Comunicação-EBC, conta cerca de 10,7 milhões de pessoas com deficiência 

auditiva, no Brasil, entre os quais 15% já nasceram surdas. https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-

10/brasil-tem-107-milhoes-de-deficientes-auditivos-diz-estudo. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-10/brasil-tem-107-milhoes-de-deficientes-auditivos-diz-estudo
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-10/brasil-tem-107-milhoes-de-deficientes-auditivos-diz-estudo
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áreas desde a Arquitetura a trabalhos de natureza holística e alternativa, visando a otimização 

comunitária no aproveitamento dos recursos renováveis da Terra e de diversas ambiências. 

Dese modo, a junção das diferentes ferramentas e abordagens foram desenhando um trabalho 

com compromisso coletivo e, ao mesmo instante, com leveza, e com indícios do 

desdobramento de um método colaborativo de ganha-ganha, que denominei “Vida”, 

significando “Vem Interagir e Desenvolver Aprendizagens”. 

A sexta seção apresenta a proposição de uma macroestrutura e de uma 

microestrutura de glossários, trazendo um modelo de preenchimento dos campos 

constituintes de cada verbete, construído a partir de diferentes modelos referenciais de fichas 

terminológicas.  Nesse sentido, destaca o repositório, o site https://redesurdosce.ufc.br, que 

abriga os construtos terminológicos empreendidos, assim como ressalta o seu histórico. 

A sétima seção sistematiza as unidades terminológicas (sinais-termo) criadas nos 

laboratórios de pesquisa e inseridas nos repertórios construídos na empiria. Essas unidades 

terminológicas foram registradas e agrupadas conforme os padrões constituintes, em face de 

suas análises. Essas estruturas foram compiladas, gravadas e inseridas em playlists do 

youtube, cujos links foram também convertidos em QR-Codes, a partir dos quais é possível 

acessar o ator/tradutor surdo pronunciando cada sinal-termo.  

A oitava seção sintetiza o modelo terminológico ora proposto, na qual apresento a 

sistematização empreendida aos contextos funcionais, denominadas “provas textuais”
9
, a 

saber: as definições de cada termo/sinal-termo; a aplicação dos sinais-termo nas questões do 

Enem 2017 e 2018 (enunciados e alternativas, bem como as respectivas resoluções). Desta 

forma, a seção justifica o trabalho no âmbito da Educação e da Linguística, uma vez que, após 

o caminho que parte da Educação, permeia a Linguística, a Terminologia e desta vai à 

Linguística Aplicada, passando pelos Estudos da Tradução, a Educação e a Terminologia, por 

fim, se (re)encontram e sintetizam esse processo como uma Terminologia Pedagógica
10

. 

Assim, a seção encerra com esclarecimentos a professores e educadores, incentivando ao uso 

de glossários/dicionários, assim como traz a “voz” de colaboradores após os encontros de 

laboratórios. Tal seção confirma a concretização da natureza bilíngue proposta, posto que 

                                                      
9
 Contextualizações. Vide conceituação de Pavel e Nolet (2002) e explanação, logo mais adiante. 

10
 Cunho aqui esse termo, tomando o conceito de Lexicografia Pedagógica. Essa vertente pragmática, 

proveniente da Linguística Aplicada e da (Meta)Lexicologia, confere aos dicionários uma funcionalidade 

essencialmente pedagógica; isto é, observa a produção e os usos de dicionários e glossários como objeto de 

estudo, posto que objetivam auxiliar os aprendizes (e professores) nos espaços educativos no estabelecimento do 

aprendizado de línguas estrangeira, materna ou vernácula. Saliento, no entanto, que a menção a essa área de 

estudo não significa prenúncio de aprofundamento de seus desdobramentos nesse trabalho, mas apenas a anuncia 

como mais uma capilaridade que se frutifica no presente estudo. Sobre a Lexicografia Pedagógica vide Dolezal e 

Macreary (1999) e A. Pontes (2008; 2009). 

https://redesurdosce.ufc.br/
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envolve os atores surdos e os ouvintes na execução da interpretação nos vídeos, assim como a 

sinalização das provas textuais, que se apresentam de modo autônomo do Português, mas, 

sem desprezar a segunda língua dos possíveis utentes surdos.  

Por fim, a seção nove traz considerações finais, sintetizando todo o estudo, com a 

perspectiva de contribuir, para além da Educação, com as áreas de estudos afins, as quais 

foram sendo investidas ao longo do processo de consolidação do estudo e do produto 

empreendido, com a proposição do material disponibilizado na plataforma digital da 

Academia.  
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2 A LEGITIMAÇÃO DA LIBRAS EM INVENTÁRIOS: ESTADO DA QUESTÃO 

 

 

Nosso verbo Ser 

É uma identidade. 

(...) 

O neologismo 

É uma palavra 

Que [ainda] não se ouviu [viu]. 

 

Sandra Peres e Paulo Tatit
11 

 

 

As línguas de sinais (LS) foram consideradas durante muito tempo como meras 

gesticulações, sem estrutura linguística e sem capacidade de expressar ideias abstratas. A 

equivocada ideia de “surdo-mudez” criava o mito da língua(gem) oral estritamente 

relacionada ao pensamento, fazendo crer que os surdos não conseguiam falar (oralmente) e 

eram, portanto, desprovidos de inteligência. Com esses mitos, era-lhes negado o direito a 

estudar, casar, adquirir herança, entre outros fatores essenciais.  

A historiografia nos conta que mesmo com o direito adquirido do usufruto de 

alguma herança, em meados do século XIX, era nas mãos de tutores que eram entregues os 

cuidados e o controle de seus bens e de sua própria vida, seja em que idade fosse. Pode-se 

conferir essa medida no primeiro código civil do Brasil, de 1916, assim como em Barcellar 

(1926/fac-símile 2013). Esse tipo de tratamento, no entanto, não faz parte apenas do passado 

longínquo, mas ainda nos inícios deste século XXI, (talvez, em dias atuais), muitos surdos 

ainda eram/são tratados por algumas pessoas como deficientes, incapazes, dada a falta de 

conhecimento de suas potencialidades.  

Do ponto de vista linguístico e relacional, embora a historiografia nos conte a 

respeito do modo eficiente de interações dos surdos no meio social e educacional (LANE, 

1992; SACKS, 1998; LEITÃO, 2003; PIMENTEL-SOUZA, 2008), na atualidade, o senso 

comum ainda desconsidera a riqueza de transmissão de ideias, abstrações e conhecimentos 

advindos da(s) língua(s) de sinais e das narrativas de surdos.  

Nesse sentido, a presente seção traz uma cartografia dos diferentes inventários 

lexicográficos e terminológicos, desde os registros do autor Flausino da Gama à atualidade. A 

finalidade desta seção é apresentar por meio de um minucioso levantamento bibliográfico, 

como se encontra a presente temática no panorama científico atual, buscando transbordar, de 

                                                      
11

 Dupla de compositores e musicistas conhecida por “Palavra Cantada”. 
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algum modo,  

os limites de uma revisão de literatura centrada mais exclusivamente na explicitação 

de teorias, conceitos e categorias. [Isto porque] A concepção proposta requer uma 

compreensão ampla da problemática em foco fundada nos registros dos achados 

científicos e nas suas bases teórico-metodológicas acerca da temática. (NÓBREGA-

THERRIEN; THERRIEN, 2004, p. 7)  

 

Em outras palavras e tomando os ensinamentos de Nóbrega-Therrien e Therrien 

(2004, p. 7) sobre o “estado da questão”, esta seção se traduz no momento fundamental do 

mapeamento bibliográfico que resultou na definição do objeto de estudo e clareou os 

objetivos, norteando, enfim, a delimitação do problema específico da presente pesquisa. 

Nessa perspectiva, convém destacar, em linhas gerais, na subseção seguinte, o 

processo de visibilidade das LS do ponto de vista linguístico nas ciências e na legislação, o 

qual conferiu o status linguístico à(s) língua(s) de sinais. 

 

2.1 O reconhecimento do status linguístico da Língua de Sinais Brasileira  

 

As primeiras evidências, no mundo, que trouxeram o olhar das Ciências Sociais, 

impulsionando ao reconhecimento do status linguístico das línguas de sinais, foram os 

estudos de William Stokoe, os quais serviram de base aos demais estudos nas diversas partes 

do mundo, além de destacar nuances da cultura e do modo de ser das pessoas surdas. Stokoe, 

na década de 1960, publicou o primeiro dicionário da Língua de Sinais Americana – ASL, 

fazendo sua descrição estrutural por analogia às línguas orais. Nesses estudos, o autor propôs 

uma análise fonológica
12

 das unidades mínimas, chamando-as de queremas/quiremas
13

, além 

de explanar sobre a formação morfossintática da ASL e comprovar que tal língua tem léxico, 

sintaxe entre outros aspectos, satisfazendo todos os critérios linguísticos de uma língua 

natural e legítima.  

Nesse contexto, as pesquisas norte-americanas no campo da neurolinguística 

foram primordiais na legitimação de tal status linguístico, posto que os estudos a respeito do 

processamento da(s) LS no cérebro (KLIMA, BELLUGI e HICKOK, 1998; SACKS, 1998; 

RODRIGUES, 1993) comprovaram como são processadas as informações linguísticas no 

hemisfério esquerdo e espaço-visuais no hemisfério direito. Em estudos com surdos 

acometidos por acidente vascular cerebral (AVC), foi detectado que as línguas de sinais, 

                                                      
12

 Mais adiante, são apresentadas as características estruturais da Libras. 
13

 Termo derivado do grego χειρ (cheir/mão), proposto por Stokoe (1960), em analogia ao termo “fonema”. Isto 

é, os queremas são as unidades mínimas, elementares, das línguas de sinais, enfatizando o caráter “manual”, 

assim como os fonemas são as unidades mínimas, elementares, sonoras, das línguas orais. 
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como as línguas orais nos ouvintes, são processadas no hemisfério esquerdo
14

. Os resultados 

de tais estudos mostraram que a ocorrência de um dano diferencial no hemisfério esquerdo de 

surdos sinalizantes
15

 causa prejuízo na produção da LS. Embora não sejam uniformes, os 

danos no hemisfério esquerdo detectados ocasionaram o rompimento em linhas de 

componentes linguisticamente relevantes. Por outro lado, a ocorrência da lesão no hemisfério 

direito não produz afasia de sinais, visto que a sinalização permanece fluente, virtualmente 

livre de erros gramaticais e com boa gama de complexidade (KLIMA, BELLUGI e HICKOK, 

1998).  

Em se tratando do Brasil, a “Língua de Sinais Brasileira”
16

– Libras foi 

reconhecida, em nível federal, pela Lei nº 10.436/2002, da seguinte maneira: 

(...) forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza 

visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de 

transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.   

Assim, em 2005, a “Lei de Libras” (como ficou conhecida a Lei nº 10.436/2002), 

foi regulamentada pelo Decreto nº 5.626, em 22 de dezembro. Esse Decreto, diferente de 

qualquer documento anterior, descarta o termo “deficiência”, trazendo a clara perspectiva 

cultural e linguística dos surdos, já no início, prescrevendo que:  

 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. (Ênfase minha) 

O Decreto nº 5.626/2005 continua suas determinações, ressaltando questões 

relacionadas à difusão da Libras, além da obrigatoriedade de sua inclusão nos currículos dos 

                                                      
14

 Os referidos estudos foram realizados nos Estados Unidos, para os quais o laboratório Boston Diagnostic 

Aphasia Exam foi adaptado para a ASL. Este local tem se dedicado, desde meados do século XX, ao estudo de 

pessoas surdas sinalizantes atingidas por acidente vascular cerebral (AVC) na região esquerda. Nesses estudos, 

foi detectado que tais sujeitos exibem afasia de sinais, fornecendo indícios adicionais sobre a organização 

cerebral para a Língua de Sinais. (PIMENTEL-SOUZA, 2008) 
15

 Pessoas surdas cuja língua (prioritária) de interações é a Língua de Sinais. 
16

 Em 2002, a língua das comunidades surdos do Brasil foi reconhecida pela Lei federal nº 10.436 como “Língua 

Brasileira de Sinais” com a sigla “Libras”, já propagada dos diversos espaços com surdos. No campo dos estudos 

linguísticos, usa-se como forma mais adequada, inclusive de adjetivação, o termo “Língua de Sinais Brasileira”. 

A expressão “Língua Brasileira de Sinais” traz a ideia de o Brasil possuir uma língua (geral) sinalizada. Assim, 

algumas universidades destacam a sigla LSB em suas pesquisas, como a Universidade de Brasília (UnB); outras, 

mesmo concordando com a nomenclatura “Língua de Sinais Brasileira” utilizam a sigla “Libras”, conforme a Lei 

nº 10.436/2002. Utilizo, ao longo do trabalho, a sigla “Libras”, pelo caráter popular já adquirido, por ter o Sinal 

designativo, por me concentrar em Sinais, principalmente, de centros urbanos, além de considerar que, no Brasil, 

há mais de uma língua de sinais, como a língua dos surdos indígenas Urubu kaapor (Maranhão), a LS de Várzea 

Queimada (Jaicós/Piauí), entre outras LS de comunidades surdas minoritárias. Entretanto, na ocorrência da sigla 

LSB por outros autores aqui citados, em respeito às suas escolhas, mantenho, nesses casos de citação, a sigla 

LSB.  
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cursos de formação de professores em níveis médio e superior, de instituições públicas e/ou 

particulares, e nos cursos de fonoaudiologia; estabelece garantias quanto à educação bilíngue, 

quanto ao acesso à educação, à saúde e às informações; assim como garantias quanto à 

realização e correção de provas e concursos, considerando a Libras como L1 e o Português 

como L2; entre outras considerações, conforme dito anteriormente. Das diversas 

recomendações deste Decreto, destaco ainda os Artigos 15, 16 e 25:  

Art. 15.  Para complementar o currículo da base nacional comum, o ensino de 

Libras e o ensino da modalidade escrita da Língua Portuguesa, como segunda 

língua para alunos surdos, devem ser ministrados em uma perspectiva dialógica, 

funcional e instrumental, como: 

I - atividades ou complementação curricular específica na educação infantil e anos 

iniciais do ensino fundamental; e 

II - áreas de conhecimento, como disciplinas curriculares, nos anos finais do ensino 

fundamental, no ensino médio e na educação superior. 

 

 Art. 16.  A modalidade oral da Língua Portuguesa, na educação básica, deve ser 

ofertada aos alunos surdos ou com deficiência auditiva, preferencialmente em 

turno distinto ao da escolarização, por meio de ações integradas entre as áreas da 

saúde e da educação, resguardado o direito de opção da família ou do próprio 

aluno por essa modalidade. 
 

Art. 25.  A partir de um ano da publicação deste Decreto, o Sistema Único de 

Saúde - SUS e as empresas que detêm concessão ou permissão de serviços 

públicos de assistência à saúde, na perspectiva da inclusão plena das pessoas 

surdas ou com deficiência auditiva em todas as esferas da vida social, devem 

garantir, prioritariamente aos alunos matriculados nas redes de ensino da educação 

básica, a atenção integral à sua saúde, nos diversos níveis de complexidade e 

especialidades médicas, efetivando: 

VIII - orientações à família sobre as implicações da surdez e sobre a importância 

para a criança com perda auditiva ter, desde seu nascimento, acesso à Libras e à 

Língua Portuguesa; (Ênfase minha) 
 

 

Diferentemente de qualquer documento anterior ou posterior ao Decreto em 

questão, a condição linguística bilíngue é assegurada nas distintas modalidades – 

visuoespacial (Libras), e a escrita do Português, numa perspectiva dialógica, funcional e 

instrumental (Art. 15), ficando opcional aos discentes a modalidade oral da Língua 

Portuguesa (Art. 16) e conforme os setores e ações integradas. Pode-se perceber, no entanto, 

que, na divulgação do Decreto, a Libras permanece ainda concebida como ágrafa, por sua 

modalidade escrita não ter sido contemplada – o que proporcionaria, no dizer de Stumpf 

(2003), um “bilinguismo pleno”
17

. Posso inferir que isso ocorra, porque, à época, nenhuma 

instituição de ensino havia adotado algum sistema; embora, desde 1998, o sistema signwriting 

                                                      
17

 Esse termo mencionado por Stumpf (2003) é aqui utilizado sem desmerecer ou desqualificar nenhum sujeito 

ou comunidade, que seja falante de uma ou mais línguas distintas, sem, no entanto, escrevê-las. Mas, sim, busca 

dar ênfase ao valor linguístico da escrita da LS por seu(s) sistema(s) de escrita já, largamente, estudado(s) e 

divulgado(s), em especial o sistema signwriting, sobre o qual explano mais adiante.  
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fosse alvo de estudos na UFRGS e de uso em escolas do sul do País, passando a ter grupos de 

estudos, posteriormente, na UFSC e sendo adotado a partir de 2006 nos cursos de Letras 

Libras, entre outros.  

Nesse contexto, é notável, no referido Decreto, a sua originalidade e 

reconhecimento cultural e linguístico aos surdos ao orientar também à área da saúde, pois 

desvia o olhar da surdez como deficiência para a surdez como diferença linguística. Assim, 

recomenda, entre os cuidados clínicos, a orientação dos profissionais da saúde a familiares, 

quanto à importância da aquisição da Libras, desde a mais tenra idade e do aprendizado do 

português, visando uma “inclusão plena” e “atenção integral” à saúde dos surdos. (ART. 25, 

INCISO VIII, BRASIL, 2005) 

A partir dos diferentes documentos referenciais da legislação brasileira, os 

investimentos em estudos linguístico culturais e no âmbito da Educação se intensificaram, na 

busca da promoção da acessibilidade aos cidadãos surdos, através da disposição de ambientes 

e materiais na perspectiva bilíngue. Esses investimentos empreendidos por professores e 

pesquisadores, individual ou institucionalmente, tiveram maior crescimento após o 

desenvolvimento do curso de Letras Libras, na modalidade semipresencial, em 2006, pela 

Universidade Federal de Santa Catarina, com o apoio do Ministério da Educação (MEC) e em 

parceria com instituições federais de ensino superior (IFES) de diferentes regiões do Brasil. 

Os demais cursos de Letras Libras (Licenciatura e Bacharelado) e de Pedagogia Bilíngue 

implantados, posteriormente, nas diversas IES, se somaram na produção de diferentes 

materiais.  

Nessa perspectiva, destaco a relevância do presente estudo sob a base legal, 

fundamentada no Decreto nº 5.626/2005 (BRASIL, 2005), no capítulo IV, artigo 14, §1º, 

inciso VIII, no qual se prevê que as instituições federais de ensino devem “disponibilizar 

equipamentos, acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, bem como 

recursos didáticos para apoiar a educação de alunos surdos ou com deficiência auditiva” 

(Ênfase minha). Além disso, a presente proposta de sistematização de glossários ilustrados, 

funcionais e bilíngues no site “Rede Surdos-CE”, sobre o qual trato mais adiante, se justifica 

na necessidade que se apresenta nas escolas quanto às lacunas terminológicas, assim como 

pelos diversos materiais do gênero, já publicados, em versão impressa e/ou digital, além de 

tornar científico o referido site. Sobre esse aspecto, Faria-Nascimento (2009, p. 4) esclarece 

que: 

Apesar da possibilidade de se reunir um acervo moderado de materiais, com registro 

de léxico da LSB, e de reconhecer a importância que os mesmos representam para a 
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Comunidade Surda, são materiais, em sua maioria, sem preocupação científica. Uma 

diferença começa a ser percebida nos repertórios publicados por Felipe e Lira (2003 

e 2005) e Capovilla (2001), pois estes apresentam um caráter mais científico
18

 que 

os demais, considerando-se que foram elaborados a partir do consenso de 

pesquisadores guiados pelos estudos linguísticos encontrados nos compêndios que 

tratam das línguas de sinais estudadas no mundo, e, especialmente, da LSB. Guiam-

se, também, pelas reflexões a respeito da elaboração de modelos lexicográficos e 

seguem uma metodologia de trabalho mais sistemática para a organização do corpus 

a fazer parte da pesquisa. (Ênfase minha). 

 
É considerando o exposto e experiências pessoais junto às escolas com surdos, 

que a presente proposta busca atender à problemática, que se traduz em lacunas 

(léxico)terminológicas e especificidades na Educação de Surdos, sobre o que a autora 

supracitada alerta: “Urge a elaboração de repertórios lexicográficos monolíngues e bilíngues 

com LSB que possam ser aplicados como recursos didáticos na educação de alunos Surdos – 

tanto na instrução em Língua de Sinais como na instrução na LP como L2”. (FARIA-

NASCIMENTO, 2009, p. 4) 

Nesse sentido, apresento as subseções a seguir que trazem uma visão geral sobre 

algumas obras que compõem os repertórios lexicais e terminográficos em Libras, os quais se 

distinguem por suas abordagens, objetivos, público-alvo, materiais, entre outros aspectos. 

 

2.2 Diferentes repertórios linguísticos da Libras: de Flausino à atualidade  

 

A primeira obra lexicográfica em língua de sinais, que se tem conhecimento, no 

Brasil, intitula-se “Iconographia dos signaes dos surdos-mudos”, datada de 1875, e foi 

produzida por Flausino José da Gama, ex-estudante surdo do, então, Imperial Instituto de 

Surdos-Mudos (atual Instituto Nacional de Educação de Surdos-INES)
19

.  

 

                                                      
18

 A autora destaca que “O caráter científico se opõe ao caráter técnico, ao caráter didático e à natureza prática”. 

(FARIA-NASCIMENTO, 2009, p. 4) 
19

 Em 2011, o fac-símile dessa obra foi publicado pelo INES. 
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Figura 1 – Folha de rosto da obra de Flausino José da 

Gama 

 

Figura 2- Estampa 12 Adjetivos (Obra de Flausino da 

Gama) 

 

Fonte: Flausino da Gama (1875/fac-símile, INES, 2011)  

 

Flausino da Gama (1875/fac-símile, INES, 2011) se inspirou na obra intitulada 

“L‟Enseignement Primaire des Sourds-Muets mis a la portée de tout le mond avec Une 

Iconographie des Signes”, lançada em 1856 e produzida por Pierre Pélissier, um professor 

surdo do Instituto de Surdos Mudos de Paris. Ambas apresentam sinais do cotidiano (à época) 

e eram abrigadas no Museu Nacional até 2018
20

.  

Como o retrato de uma língua viva, vale destacar que da obra de Flausino há 

sinais ainda presentes no vocabulário da Libras, atualmente; alguns com modificações apenas 

em aspectos fonológicos
21

, outros permanecem idênticos.  

A obra de Flausino marcou o seu pioneirismo em publicação de uma iconografia, 

ainda nos tempos do Brasil Imperial, o que contribuiu para um processo de padronização do 

léxico de sinais do território brasileiro. Tal obra mantém a sua relevância, adicionalmente, no 

fato de que, através dela, pode-se conferir a herança linguística da Língua de Sinais Francesa 

(LSF) na constituição da Língua de Sinais Brasileira, na qual se constata sinais do referido 

período e da LSF ainda no léxico atual, como o sinal de <BOM>. Este sinal era usual como 

                                                      
20

 As referidas obras faziam parte do acervo do Museu Nacional (RJ), o qual foi consumido pelo incêndio de 

grandes proporções, em setembro de 2018.  
21

 Mais adiante, é apresentada a caracterização dos parâmetros (configurações de mãos, movimento, ponto de 

articulação/locação, orientação da palma da mão e expressões não manuais), os quais compõem tal nível 

linguístico das LS. 
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<BELO>, assim como também sugere o sinal <AGRADÁVEL>, à época, conforme podemos 

conferir no quadro subsequente que contrasta excertos da obra de Flausino (1875/ fac-simile, 

INES, 2011) e de Capovilla, Raphael e Maurício (2009). 

 

Quadro 1– Excertos da obra de Flausino da Gama (1875) e de Capovilla, Raphael e Maurício (2009) 

 
Figura 3<BELO> (FLAUSINO, 1875, Estampa 9) 

 
Figura 4: <AGRADÁVEL> (FLAUSINO, 1875, 

Est. 11) 

 

Figura 5<BOM> (CAPOVILLA; RAPHAEL; MAURÍCIO, 2009) 

Fontes: Flausino (1875/ fac-simile, INES, 2011) e de Capovilla, Raphael e Maurício (2009) 
 

A relevância da obra de Flausino, contribuindo com uma relativa disseminação e 

padronização da língua de sinais dos surdos brasileiros e seu pioneirismo nos registros, no 

entanto, não deve omitir o fato de ser, na verdade, uma transcrição literal da obra francesa. Ao 

se inspirar na obra de Pierre Pélissier, como dito anteriormente, Flausino, com o apoio de 

Tobias Leite
22

, não apenas se baseou, mas reproduziu uma cópia fiel, conforme corroboram 

Sofiato e Reily (2011, p. 633) sobre a construção de um mito: 

O fato da publicação é real, mas o pioneirismo é mito, já que a obra não pode ser 

considerada original, visto que Flausino a reproduziu fielmente com base num 

exemplar francês. Para o contexto da época em que foi criado isso era comum, 

embora já existissem previsões em lei acerca de plágio. Muitas pessoas envolvidas 

com a área da surdez, por não estudarem de forma mais aprofundada o fato e suas 

implicações, acabaram propagando esse mito, que acabou tornando-se um “mito 

geral”.  

                                                      
22

 Diretor do Imperial Instituto de Surdos Mudos (atualmente denominado Instituto Nacional de educação de 

Surdos – INES), na época da publicação da obra em foco. 
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Nesse contexto, na busca de registros lexicoterminográficos da Libras, é possível 

observar que um longo tempo se passou, desde Flausino, até surgirem novas iniciativas de 

publicações lexicográficas. Temos quase cem anos depois, a obra de Eugênio Oates, o qual  

publicou a “Linguagem das Mãos” (1969)
23

. Esse vácuo na produção de obras lexicográficas 

pode ser atribuído ao período de “repressão” à Comunidade Surda no uso da LS, em todo o 

mundo, em decorrência da Corrente do Oralismo, o qual primava pelo uso da fala da língua 

oral e uso de aparelhos de amplificação sonora, em detrimento da fala
24

 natural dos surdos 

sinalizantes. O Oralismo ganhou força com a realização do Congresso Internacional de 

Educadores de Surdos, realizado em Milão, no ano de 1880, quando a LS, passou a ser 

“proibida” nas escolas e em lares de surdos. (Mais sobre esse aspecto vide LANE, 1992; 

SACKS, 1998; LEITÃO 2003; PIMENTEL-SOUZA 2008).  

A primeira edição da obra de Oates (1969) foi publicada na mesma década do 

lançamento das obras de Stokoe – o primeiro dicionário da ASL –, que consagrou o status 

linguístico da língua de sinais dos surdos norte-americanos. É importante notar que Oates, em 

sua obra, apresenta diversos sinais da Libras, mas ainda a considerando sob o ponto de vista 

de “linguagem”.  

Mais adiante, na década de 1990, em caráter mais didático e acadêmico, Ferreira-

Brito publicou seus estudos sobre a gramática da Libras, voltando o olhar às comunidades de 

surdos dos centros urbanos (FERREIRA-BRITO, 1990, 1995, 1998). As obras desta autora 

contribuíram, sobremaneira, com os estudos acadêmicos, de então, sobre a Libras e sobre a 

Educação de Surdos. 

Um material muito utilizado nas escolas, notadamente, na primeira metade da 

década de 2000, mas ainda referenciado nos dias atuais, consiste no “Dicionário da Língua 

Brasileira de Sinais/Libras”, produzido por Felipe e Lira, em CD-ROM, também 

disponibilizado no site Acessibilidade Brasil. Esse material, publicado nas versões 1.0 (2001), 

2.0 (2005) e 2.1 (2008), permite a busca por três maneiras: (1) sinais por ordem alfabética ou 

digitando a palavra em língua portuguesa, (2) por assunto e (3) pelo aspecto fonológico das 

configurações de mãos (CM). Assim, apresenta um exemplo do item lexical, em contexto, por 

uma frase em Português, o sistema de transcrição de língua(s) de sinais proposto por Felipe 

                                                      
23

 OATES Eugênio (1969, reeditado e publicado posteriormente, exemplo em 2017, com “atualização” também 

no título “Língua das Mãos”) 
24

 Utilizo o termo “fala”, conforme os preceitos saussureanos, compreendendo que a “fala” consiste na “língua 

em uso”, e considerando ainda toda a conceituação abstrata e real, que tal expressão carrega, independendemente 

da modalidade ou do canal de expressão. Utilizo, de igual modo, as expressões sinaliza, sinalização ou 

sinalizante significando “fala”, falante”, acreditando não constituir nenhum prejuízo conceitual ou cultural, mas 

ao contrário, sedimenta que a expressão do pensamento se dá, linguisticamente, tanto por via visuoespacial 

quanto oral-auditiva. 
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(2001), bem como a execução do sinal, em vídeo, por uma representante surda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acessibilidade Brasil <www.acessobrasil.org.br> 

 

O Dicionário Acessibilidade Brasil se configurou como um marco pela inovação e 

suporte eletrônico oferecido, na primeira metade dos anos 2000, sob uma diversidade de 

elementos, mas nem todos evidentes, como as abas “Origem” e “Exemplo em Libras”. A 

primeira aba, Origem, intenta destacar o local de surgimento, registro ou uso do Sinal. 

Entretanto, apresenta, em geral, a palavra “Nacional”. A segunda aba, Exemplo em Libras, 

foca o sistema de transcrição proposto por Felipe (2001) que, embora, importante à época, se 

apoiava na escrita do Português, sem deixar muito clara a informação; isto é, a frase; em 

virtude das características fonológicas e morfossintáticas da Libras. Sobre esse aspecto, 

Nascimento (2016, p. 86) corrobora, ressaltando que: “[a] parte denominada origem é uma 

função que não está clara no glossário. E o exemplo em LSB, por glosa, também é 

problemático, uma vez que a transcrição se utiliza da Língua Portuguesa e, por isso, não se 

tem a certeza de que sinais seriam usados em LSB”. 

Foi a partir da oficialização da Libras, em 2002, que os estudos e repertórios 

lexicais se intensificaram, mas ainda em escala menos veloz do que as publicações de 

pesquisas dos últimos dez anos. A promulgação da Lei de Libras, então, impulsionou mais 

estudos gramaticais a respeito da Libras (QUADROS; KARNOPP, 2004), bem como outros 

repertórios linguísticos, que se tornaram referência, em especial, o Dicionário Enciclopédico 

Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira (2001) elaborado por Fernando César 

Figura 6 – Imagem do Dicionário da Língua Brasileira de Sinais Acesso Brasil 
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Capovilla e Walkíria Duarte Raphael. A reedição desse último foi ampliada e rendeu um 

repertório com um total de quase 6.000 sinais, o “Novo Deit-Libras: Dicionário Enciclopédico 

Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira”, de Fernando César Capovilla, Walkíria 

Duarte Raphael e Aline Cristina L. Maurício (2009). O material lexicográfico desses autores 

foi produzido a partir de ampla pesquisa, realizada por colaboradores sob a coordenação dos 

mesmos, em todo o Brasil, junto a uma equipe mista de profissionais surdos e ouvintes, 

técnicos em desenvolvimento de sistemas, uma linguista e uma revisora de Língua 

Portuguesa. O material apresenta textos fundamentais no âmbito da Educação de Surdos e da 

escrita de sinais, representada pelo sistema Signwriting, além de prefácios por autores de 

referência. A figura subsequente apresenta o exemplo de um verbete do Deit-Libras. 

 

Figura 7 – Verbete EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA do Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Libras – 

Deit-Libras (2009) 

 

Fonte: Capovilla; Raphael; Maurício (2009, p. 873) 

 

 

A publicação do primeiro dicionário de Capovilla e Raphael teve apoio do MEC, 

sendo distribuído em instituições de ensino, servindo de consulta a pesquisadores, educadores, 

a surdos, ouvintes e pessoas interessadas, pertencentes a nichos profissionais diversos. Os 

registros impressos, no entanto, não apresentam todas as nuances expressas pela língua de 

sinais, principalmente, por se tratar de uma língua visuoespacial tridimensional
25

, cujos 

fonemas necessitam da visualidade clara de seus parâmetros (configurações de mãos, 

movimentos, ponto de articulação ou locação, orientação da palma, expressões não-manuais). 

Ainda na perspectiva de dicionário na versão impressa com descrições da 

execução de Sinais, é possível verificar a dissertação de Cialdine-Arruda (2009), que 

                                                      
25

 Quadridimensional, no dizer de Sacks (1998). 
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apresenta uma proposta de microestrutura para dicionário semibilíngue, visando uma 

produção lexicográfica terminológica em Biologia. O autor buscou contemplar as 

necessidades de aprendizagem de estudantes surdos do Ensino Fundamental do ICES quanto a 

terminologias existentes nos livros didáticos de Ciências. Desse modo, compôs uma amostra 

de 17 sinais, que foram avaliados por duas turmas. De acordo com a pesquisa, os sujeitos 

ressaltaram a presença dos recursos visuais dispostos em tal estudo e a densidade 

terminológica das informações em língua portuguesa. 

Em um âmbito mais abrangente, as oportunidades de acesso à internet foram 

ampliando-se, abrindo espaço para trabalhos de ordem digital
26

, assim como os estudos das 

primeiras turmas do curso de Letras Libras semipresencial (UFSC), espalhadas pelas 

diferentes regiões do Brasil. Essas oportunidades e recursos foram impulsos fundamentais no 

aprofundamento e divulgação de pesquisas lexicográficas e terminológicas, notadamente, a 

partir de 2010. Destas, ressalto o Glossário de Letras Libras/UFSC (2010), o Manuário 

Acadêmico e Escolar do INES (MANDELBLATT; FAVORITO, 2018) e os Glossários de 

Libras do IFSC, Campus Palhoça. 

No âmbito do Curso de Letras Libras, um trabalho terminológico de referência no 

Brasil inteiro, consistiu no “Glossário Letras Libras” da Universidade Federal de Santa 

Catarina, criado em virtude da necessidade de ampliação do léxico da Língua de Sinais 

Brasileira, principalmente nas áreas de Linguística e Educação. A necessidade foi evidenciada 

nos processos de tradução de textos acadêmicos em grande escala para as disciplinas 

curriculares, desde a abertura da primeira turma do Curso Letras-Libras, em 2006, fruto da 

parceria entre a UFSC e outras 18 instituições federais de ensino superior (IFES) e o apoio do 

MEC. Assim, a UFSC agrupa uma equipe de profissionais que, ao longo dos anos, vem 

investindo no aprofundamento de investigações a respeito da língua e na consolidação da 

equipe de tradutores surdos como grupo de pesquisa, possibilitando intensa criação de 

neologismos para atender a especificidades tradutórias dos textos técnicos. Essa iniciativa da 

UFSC, tomou corpo de Portal, a partir da parceria, em meados dos anos 2010, com 

professores de diferentes IFES brasileiras e abriga os diferentes trabalhos produzidos nos 

âmbitos da Linguística, dos Estudos da Tradução e da Educação. As produções na UFSC 

contam com pesquisas desde Leite (2008), que destacou a segmentação de caracteres da 

Libras, entre eles a Prosódia, a partir de conversação espontânea de sujeitos surdos; os de J. 

Oliveira (2015), que analisou a estrutura das unidades terminológicas do Glossário Letras-

                                                      
26

 www.ines.org.br/libras; http://www.glossario.libras.ufsc.br  

http://www.ines.org.br/libras
http://www.glossario.libras.ufsc.br/
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Libras; aos estudos atuais, considerando a Linguística de Corpus. Um aspecto em destaque no 

Portal da UFSC encontra-se no sistema de busca baseado nos parâmetros da Libras 

(fonologia), objetivando facilitar o atendimento às especificidades visuais espaciais dos 

utentes surdos sinalizantes. A figura seguinte ilustra as páginas digitais iniciais de tal material 

lexicoterminológico. 

 

Figura 8 – Obras lexicoterminológicas da UFSC 

 

 

Fonte: http://www.glossario.libras.ufsc.br/ 

 

Por outro lado, o INES, por ocasião da criação do Curso de Pedagogia Bilíngue, 

em 2012, duas professoras idealizaram a criação de um dicionário bilíngue e bidirecional, o 

qual foi intitulado Manuário Acadêmico. Posteriormente, notando a necessidade de expandir o 

grau de abrangência do Glossário, a fim de atender às demandas dos egressos do Curso, o 

projeto envolveu o universo do Colégio de Aplicação do INES (CAP-INES) e o nome do 

produto lexicográfico passou a ser Manuário Acadêmico e Escolar, cujo objetivo geral visa a 

construção de um dicionário terminológico acadêmico multidisciplinar, digital e disponível 

on-line, referente aos diferentes campos curriculares que compõem o curso de Pedagogia do 

DESU/INES e o Colégio de Aplicação do INES (CAP-INES), com entradas e verbetes nas 

duas línguas: Português e Libras. Tal projeto, no entanto, não organiza os sinais ou termos em 

http://www.glossario.libras.ufsc.br/


57 

 

fichas terminológicas (FTs) e, mesmo se propondo bilíngue, não aborda nenhum sistema de 

escrita da língua de sinais. 

 

 

Figura 9 – Página inicial da obra lexicoterminológicas do INES 

 

Fonte: http://www.manuario.com.br 

 

Criado em 2017, o grupo de pesquisa “Desenvolvimento de Objetos de Ensino e 

Aprendizagem Bilíngues” do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 

Catarina (IFSC), campus Palhoça Bilíngue, lançou uma ferramenta web colaborativa para a 

construção de um glossário em Libras. Trata-se de uma plataforma vinculada às redes sociais 

e destinada à busca e organização de verbetes, a qual foi denominada de “Glossário Libras”. 

O projeto conta com a parceria da Associação de Surdos da Grande Florianópolis (ASGF) e 

do Projeto Surdos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), somando-se ao IFSC. 

As figuras subsequentes ilustram a organização do referido material. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.manuario.com.br/dicionario-onomastico
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Figura 10 – Página com entradas de Glossários IFSC – Campus Palhoça 

 

http://www.palhoca.ifsc.edu.br 

 

Figura 11 – Página do Glossários de Química IFSC – Campus Palhoça 

 

 

Fonte: http://www.palhoca.ifsc.edu.br/glossario_quimica/descricao.php# 

 

http://www.palhoca.ifsc.edu.br/glossario_quimica/descricao.php
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Dos trabalhos mais recentes, vale destacar ainda o estudo de doutorado do 

pesquisador surdo Messias R. Costa (2021), o qual tratou de terminologias em Libras na área 

de Ciências Naturais, especificamente sobre os sistemas do Corpo Humano. Seu foco se deu 

nos sistemas cardíaco, respiratório e reprodutor, como pode-se conferir na figura que segue. 

 

Fonte: Costa (2021, p. 53) 

 

Em sua proposta, Costa (2021) trouxe à luz conjuntos de sinais-termo, sobre os 

quais nota-se uma característica peculiar de desmembramento de um determinado sinal, em 

partes menores, mantendo uma base em sua execução, como, por exemplo, o de 

<CORAÇÃO>. Às partes em que constatou a ocorrência de “acoplamento” à base do sinal, o 

autor denominou “Morfema-base conectado”. Desse modo, Costa (2021) destaca os sinais-

termo que se conectam entre si e a outros elementos da estrutura, de modo a compor o 

“significado desejado”. Ao morfema-base do sinal-termo <CORAÇÃO>, por exemplo, foram 

agregadas novas UTs, permitindo a representação de novos significados dos componentes e 

órgãos nas proximidades do coração. Assim sendo, o autor explicita que a novidade de seu 

estudo: 

[...] é que não se tem somente a representação de um morfema-base único. O primeiro 

morfema-base vai-se associando a novos morfemas-base aos quais denominamos 

“morfemas-base conectados”, os quais levam à ampliação dos morfemas, que vão-se 

combinando com as configurações de mão detalhadas e combinadas, de acordo com a 

própria estrutura de cada órgão dentro do corpo humano.[...] Muitas das vezes, 

quando se produz um sinal relacionado ao peito, ao tórax, ele acaba por se confundir 

com o próprio sinal de coração, precisando aprofundar o conhecimento das 

configurações de mão, dos morfemas-base, que demonstram esses conceitos de 

forma tridimensional e detalhadamente. Com sinais conectados mostra-se, também, 

de forma específica, cada órgão, cada funcionamento, cada parte do corpo humano. 

(COSTA, 2021, p. 53) 

Além dessa contribuição, o autor traz uma abordagem teórica sobre a gramática 

das línguas de sinais, denominada Visologia Corporal. De acordo com Costa (2021) tal 

Figura 12 - Processos conceituais de órgãos humanos por Costa (2021) 
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abordagem se configura em uma leitura visual do corpo e da mente do emissor, o que 

influencia decisivamente nas escolhas lexicais e terminológicas, a partir de um cenário 

tridimensional. O resultado do referido estudo possibilitou, como apresentou o autor, a criação 

de um material enciclopédico digital contextualizado, amparado em tecnologia visual, 

denominado “EncicloSigno em contexto”. 

As obras apresentadas até aqui marcaram/marcam os estudos linguísticos e a 

Educação de Surdos. Parte das obras foi impulsionada pela Lei nº 10.436/2002. A partir do 

desenvolvimento dos trabalhos com o Curso de Letras Libras, organizado de modo central 

pela UFSC, outras obras nesse sentido foram surgindo. Desse modo, anuncio a próxima 

subseção, a qual destaca diferentes estudos e publicações, de 2010 a 2018, que comprovam a 

produtividade da Língua de Sinais do Brasil e que, pelo tipo de material ou canal pelo qual se 

apresentam, seus conteúdos serviram, de algum modo ou aspecto, como fator gerador de 

análise e de comparativo quando na composição do presente trabalho.   

 

2.3 Elaborações terminológicas em Libras no Brasil de 2010 a 2018: revisando a 

literatura de obras acadêmicas 

 

Revisitando a literatura específica e páginas de busca de trabalhos acadêmicos, em 

especial, dissertações e teses na internet (SciELO, Google Acadêmico e Google)
27

, verifiquei 

uma gama de materiais de registros das LS no mundo. Entretanto, no presente estudo, importa 

destacar os repertórios produzidos no território nacional brasileiro. Nesse sentido, por se tratar 

de uma área relativamente nova e em desenvolvimento no Brasil – a Terminologia e 

Terminografia de Língua de Sinais –, foram elencadas as palavras-chave sob três campos, no 

intervalo de 2010 a 2018
28

: (1) por efeito de filtragem,  os canais de indexação SciELO e 

Google Acadêmico foram aglutinados; (2) Google, para uma visão geral; e, pelo grau de 

relevância e concentração de trabalhos, (3) as pesquisas científicas apresentadas no I 

Congresso Internacional de Lexicologia, Lexicografia, Terminologia e Terminografia em 

Línguas de Sinais e nas discussões do II Fórum Internacional sobre Produção de Glossários e 

Dicionários em Línguas de Sinais, realizados em Brasília-DF, em agosto de 2018. Esses dois 

eventos foram um marco por estabelecer ricas discussões e concentrar os diversos trabalhos e 

                                                      
27

 Não foi possível tomar a plataforma da Capes como base, no período desse levantamento, em virtude de 

problemas na conexão. 
28

 Esse intervalo foi escolhido em decorrência da conclusão da primeira turma de Letras Libras, promovida em 

nove polos distribuídos pelo Brasil, numa parceria da UFSC com outras IFES do país (2010), a aplicação das 

vídeo-provas do Enem 2017 e 2018, além da organização textual do projeto de tese para a primeira qualificação 

do Doutorado, que ocorreu em 2018. 
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publicações da área no Brasil e outros países participantes
29

, dos quais esta revisão de 

literatura seleciona aqueles que mais se aproximam do estudo em questão. As palavras-chave 

foram: Sinais-termo, Sinalário
30

 digital, Sinalário semibilíngue, Glossário semibilíngue, 

Terminologia/Terminografia em Libras, Terminografia Funcional em Libras. Essas palavras-

chave apresentaram um panorama diversificado, cujos filtros se deram conforme os trabalhos 

que apontavam para o trato de conteúdos curriculares dos âmbitos escolares e acadêmicos. Os 

dados numéricos são os seguintes: 

 

Tabela 1– Dados da busca inicial por publicações sobre a temática em tela 

Palavra-chave/Descritor Google Google Acadêmico e SiELO 

 

Fórum Internacional sobre 

Produção de Glossários e 

Dicionários em LS e I 

CILLTTLS 

Quantitativo 

de publicações 

Quantitativo 

de 

publicações 

Publicações 

com 

proximidade 

ao tema 

Quantitativo de 

publicações 

Publicações 

com 

proximidade 

ao tema 

Sinais-termo 33.300.000 31 8/10  

 

 

 

 

47 

03 

Sinalário 

digital 
10.800 15 05 02 

Sinalário 

semibilíngue 
74 02 02 01 

Glossário 

semibilíngue 
30.100 22 15 05 

Terminografia 

em Libras 
2.530 58 -- 01 

Terminografia 

Funcional em 

Libras 

1.810 38 5 01 

Fonte: Dados coletados por mim em 2018 e 2019 

 

À guisa de ilustrar a seleção e categorização, visando sistematizar os achados, os 

Quadros 2 a 4 apresentam os trabalhos consultados que mais se aproximam do presente 

estudo de Doutorado, dispostos de acordo com a palavra-chave, enumerando-se os autores e 

respectivo título e ano de publicação:  

 

Quadro 2 – Levantamento de estudos publicados sobre pesquisas e produção de Sinais-Termo na base de dados 

                                                      
29

 Participaram pessoas de países da América e da Europa. 
30

 Stumpf (2005, P. 36) define Sinalário como o conjunto de expressões que compõe o léxico de uma 

determinada Língua de Sinais. Tal termo foi tomado, de acordo com a definição de Stumpf, na ocasião do 

Projeto de Extensão, que inspirou a este estudo de tese, por tratar de unidades lexicográficas (ULs) de área de 

especialidade e da língua geral. Nesta pesquisa, no entanto, tomo o termo “Glossário” de acordo com os 

trabalhos científicos, em especial, dissertações e teses. Ao tratar das unidades terminográficas (UTs) em Libras, 

adoto o termo cunhado por Faulstich (2012), qual seja, Sinal-termo. Sobre essa última nomenclatura, tratarei 

mais adiante. 
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Google Acadêmico e SciELO (2010-2018). Fortaleza /CE, 2019 

Autor(es)/ Ano Título 

1. COSTA, M.R. (UnB, 

Dissertação, 2012) 
Proposta de modelo de enciclopédia visual bilíngue juvenil: 

Enciclolibras 

 

2. CASTRO JÚNIOR, G. 

(UnB, Tese, 2014) 

Projeto varlibras 

3. LOBATO, M.J.S. (UFRN, 

Dissert., 2015) 

Educação bilíngue no contexto escolar inclusivo: a construção de 

um glossário em Libras e Língua Portuguesa na área de 

Matemática 

4. DOUETTES, B.B. (UFSC, 

Dissertação, 2015) 

A tradução na criação de sinais-termos religiosos em Libras e 

uma proposta para organização de glossário 

terminológico semibilíngue 

5. NASCIMENTO, C.B. 

(UnB, Tese, 2016) 

Terminografia em Língua de Sinais Brasileira: proposta de 

glossário ilustrado semibilíngue do meio ambiente, em mídia 

digital 

6. CAVALCANTE, P.F. 

(UFSC, Dissertação, 2017) 

Glossário Jurídico em Libras: Direito Constitucional 

7. FELTEN, E.F. (UnB, Tese, 

2016) 

Glossário sistêmico bilíngue Português-Libras de termos da 

história do Brasil 

8. CARDOSO, V.R. (UnB, 

Dissertação, 2017) 

Terminografia da língua brasileira de sinais: glossário de Nutrição 

9. SANTOS, P.T. (UnB, Tese, 

2017) 

A terminologia na Língua de Sinais Brasileira: proposta de 

organização e de registro de termos técnicos e administrativos do 

meio acadêmico em glossário bilíngue 

10. MARTINS, F.C. (UFSC, 

Tese, 2018) 

Terminologia da Libras: coleta e registro de sinais-termo da área 

de Psicologia 

Fonte: Elaboração própria 

 

Dos diferentes trabalhos dispostos nas plataformas de busca, entre aqueles que 

utilizam a palavra-chave “Sinal-Termo” em seu corpus, destaco os supracitados, pela 

proximidade do objeto desta pesquisa. Tratam-se de dissertações e teses produzidas, em sua 

maioria, na Universidade de Brasília. Esta, na atualidade, tem se destacado nos estudos 

terminológicos, com seus Laboratórios de Lexicologia/Lexicografia e 

Terminologia/Terminografia em Língua(s) de Sinais, assim como a Universidade Federal de 

Santa Catarina. O termo <SINAL-TERMO> (palavra-chave do Quadro 2) surgiu por 

Faulstich, em 2012, por ocasião da dissertação de Costa (2012), que expandiu o sinal da 

Libras para tal conceito. Ao propor um protótipo de uma Enciclopédia em Libras – a 

Enciclolibras, Costa (2012) apresentou sinais-termo específicos de partes do corpo humano, 

distintos de sinais utilizados na língua geral
31

, estabelecendo um material relevante pela 

natureza da visualidade e inovação. Um exemplo de sinal-termo estudado e proposto por 

Costa (2012) é do órgão <CORAÇÃO>, como demonstrado a seguir. 

                                                      
31

 A distinção entre os conceitos de língua(gem) geral e língua(gem) específica será tratada mais adiante.  

http://repositorio.unb.br/handle/10482/17728
https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/20448
https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/20448
https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/20448
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/160764
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/160764
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/160764
http://repositorio.unb.br/handle/10482/21851
http://repositorio.unb.br/handle/10482/21851
http://repositorio.unb.br/handle/10482/21851
http://repositorio.unb.br/handle/10482/21493
http://repositorio.unb.br/handle/10482/21493
http://repositorio.unb.br/handle/10482/31522
http://repositorio.unb.br/handle/10482/23754
http://repositorio.unb.br/handle/10482/23754
http://repositorio.unb.br/handle/10482/23754
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Fonte: COSTA, M. R. (2012) 

 

A partir de tal estudo, o autor supracitado expandiu a investidura na proposição de 

sinais-termo para difentes órgãos do corpo humano, como visto na subseção anterior. 

Castro-Júnior (2014), por sua vez, na proposta que intitulou de “Varlibras”, 

apresentou um repertório de neologismos das áreas do conhecimento, como a Química, 

Física, História, Biologia, Matemática e Português, identificando algumas variações presentes 

nas cinco regiões geográficas do Brasil e analisando especialmente as questões relacionadas 

aos parâmetros.  

Em 2015, Lobato, discutindo alguns aspectos relacionados à educação inclusiva, 

em Natal/RN, propôs um glossário, em Libras e em LP, cujo corpus foi extraído de livros 

didáticos de Matemática do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.  

Na maioria dos trabalhos impressos, o que se pode notar na execução dos sinais é 

a falta de clareza devido à imagem estática e plana. Por outro lado, os verbetes apresentados 

por Lobato, que propõe um modelo bilíngue, revelam mais informações em LP do que em 

Libras. A imagem seguinte ilustra um dos verbetes da obra de Lobato (2015): 

 

  

Figura 13 – Diferença entre o Sinal CORAÇÃO e o Sinal-termo CORAÇÃO – 

Obra Enciclolibras 
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Figura 14 – Representação do sinal-termo BIMESTRE 

 
Fonte: LOBATO, M. J. (2015) 

 

Em 2016, a pesquisadora Nascimento desenvolveu um glossário ilustrado 

semibilíngue da área de “Meio Ambiente”, com vistas à escolarização de surdos do Ensino 

Fundamental II, disponibilizando em meio digital
32

. Nesse mesmo ano, Felten (2016) se 

debruça na proposta de sinais-termo para três fases da “História do Brasil”, quais sejam: 

“América Portuguesa, Império e República”. Tal obra é interessante por trazer detalhes das 

UTs distribuídos em fichas terminológicas. 

Em 2017, Cavalcante propôs a elaboração de um glossário terminológico em 

Libras/LSB, com a coleta de sinais de uso corrente, bem como através da criação de novos 

sinais relacionados à área de “Direito Constitucional”, tendo o olhar à legislação e as políticas 

públicas no âmbito da acessibilidade aos surdos. Também em 2017, Cardoso propôs um 

glossário bilíngue Libras/Português em “Nutrição”, representado por repertórios 

lexicográficos já existentes na língua de sinais e ressaltando os sinais-termo em língua 

                                                      
32

 No período de realização da presente pesquisa, o acervo de Nascimento (2016) encontrava-se indisponível. 
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portuguesa e na Escrita das Línguas de Sinais (ELiS)
33

. Santos (2017), por sua vez, constituiu 

um glossário bilíngue (LSB/LP) de termos técnicos e administrativos do meio acadêmico no 

âmbito da UnB. A autora buscou em seu trabalho demonstrar que o termo e o sinal-termo são 

unidades terminológicas específicas que apresentam formas de registro e organização 

distintas. Um diferencial no trabalho dessa autora é o mapeamento com sinal-termo para 

ambientes da referida universidade, buscando localizar espacialmente os utentes surdos. 

Numa revisão da literatura específica, é possível notar na verificação dos 

diferentes canais indexados, que para os descritores “Sinalário Digital”, “Sinalário Bilingue”, 

“Glossário Bilíngue”, as pesquisas se repetiam no menu apresentado, posto que apresentavam 

similaridade em algum aspecto. Assim, foram aglutinados, em um agrupamento, os trabalhos 

sob o descritor “Sinais-Termo”. Da lista de trabalhos com a palavra-chave “Sinalário”, no 

entanto, foram destacadas as pesquisas de Douettes (2015) e de F. C. Martins (2018). Esta 

última (F. C. MARTINS, 2017) documentou os sinais-termo utilizados por psicólogos surdos 

brasileiros, enquanto que Douettes concentrou suas reflexões no processo de tradução de 

léxicos do Português para a Libras no âmbito de Religião, observando a interferência cultural 

de três contextos: da igreja católica apostólica romana; da igreja evangélica Batista, e das 

testemunhas de Jeová. 

Nas temáticas das pesquisas relacionadas ao descritor “Terminologia Funcional 

em Libras”, busquei verificar as que trazem reflexões sobre o uso dos glossários produzidos, 

destacando aquelas cujo produto culminou em artefato digital, em especial, as que se 

nortearam pela abordagem (sistêmico) funcional, comunicativa. Isto é, se os repertórios 

atentaram para a aplicabilidade dos sinais-termo em contextos, seus tipos e quais as 

condições. Nesse sentido, o olhar foi voltado às microestruturas/verbetes funcionais e suas 

entradas. Após verificar as diversas obras, chamou-me à atenção os cinco trabalhos 

apresentados no quadro a seguir. 

  

                                                      
33

 Sobre esse sistema de escrita de sinais falarei sucintamente mais adiante.  
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Quadro 3 – Levantamento de estudos publicados sobre pesquisas e produção de TERMINOGRAFIA 

FUNCIONAL EM LIBRAS na base de dados Google Acadêmico e SciELO (2010-2018). Fortaleza /CE, 2019 

Autor(es)/ Ano Título 

1.  MEDEIROS, F.R.B. de. 

(UECE, Dissertação, 2012) 

Elementos para a microestrutura de um glossário semitrilíngue dos 

termos da audiodescrição 

2. KLIMSA, S.B.F. (UFPB, 

Tese, 2015) 

Proposta de dicionário infantil bilíngue Libras/português 

3. SOUSA, S.M.M. (UnB, 

Dissertação, 2015) 

Sinais lexicais dos termos cinematográficos: a perspectiva da língua de 

sinais no cinema 

4.  SANTOS, P.T. (UFSC, 

Artigo, Periódico, 2015) 

Proposta de organização de verbete em glossários terminológicos 

bilíngues-Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa 

5. FERNANDES, L.A.; 

XAVIER, V.R.D. (2017) 

Estudo da toponímia no "dicionário ilustrado de libras": análise da 

microestrutura 

Fonte: Elaboração própria 

 

O quadro supracitado traz a obra de Medeiros (2012) com sua proposta de 

estruturação da microestrutura de um glossário semitrilíngue constituído por termos da 

Audiodescrição (AD), com base no corpus e no programa WordSmith Tools. Medeiros, então, 

concentra seus resultados visando contribuir com o público-alvo formado por pesquisadores, 

profissionais e interessados em AD no Brasil.  

A tese de Klimsa (2015) se enquadra nos estudos lexicográficos, os quais não são 

diretamente objeto do presente estudo, mas o material proposto pela autora chamou a atenção 

por dois motivos que considerei diferenciais: (1) não pertencer às regiões tidas como centros 

de pesquisas na área de Lexicologia e Terminologia de Línguas de Sinais, e (2) por se 

constituir em um material que vem complementar o leque de opções de consultas do léxico da 

Libras. Além disso, representa uma fonte interessante de análise, por destinar-se ao público 

infantil em processo de alfabetização. Tal processo se constitui em um grande desafio não 

somente aos professores e aos próprios discentes surdos (seja na mais tenra idade ou não), em 

virtude dos fatores imbricados no processo de aquisição de Libras e de aprendizagem do 

português por educandos surdos
34

.  

 

                                                      
34

 O ensino da Língua Portuguesa (LP) ainda se constitui em um desafio na Educação de Surdos, embora haja 

trabalhos na literatura específica trazendo ideias, como Salles et al (2004) e Quadros e Schimiedt (2006), bem 

como os PCNs-Língua Estrangeira (BRASIL, 1998, p. 23) apontando a LP como a segunda língua (L2) dos 

surdos e dos indígenas. Nesse sentido, as aulas devem ser ministradas pelos professores nessa linha de 

abordagem (do Português como L2). Entretanto, na maioria dos casos, ocorre o contrário, as aulas se dão como 

se o Português fosse a língua nativa dos surdos. Outro fator complexo é que a maioria das crianças surdas chega 

à escola sem o uso fluente ou nenhum conhecimento da língua que lhe é de aquisição espontânea, a Libras, pois 

são provenientes de famílias ouvintes. Estas, por não se comunicarem com a criança surda através da LS, tornam 

tardia tal aquisição, o que traz complicações no processo de aprendizagem deste público. 

http://www.uece.br/posla/wp-content/uploads/sites/53/2019/11/FranciscaRafaelaBezerradeMedeiros.pdf
http://www.uece.br/posla/wp-content/uploads/sites/53/2019/11/FranciscaRafaelaBezerradeMedeiros.pdf
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/11628
http://repositorio.unb.br/handle/10482/19043
http://repositorio.unb.br/handle/10482/19043
https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/view/41218
https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/view/41218
http://200.137.217.156/bitstream/ri/17126/5/Artigo%20-%20Leandro%20Andrade%20Fernandes%20-%202017.pdf
http://200.137.217.156/bitstream/ri/17126/5/Artigo%20-%20Leandro%20Andrade%20Fernandes%20-%202017.pdf
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Figura 15 – Exemplo do item lexical <IGUAL> na proposta lexicológica de Klimsa (2015) 

 

Fonte: Klimsa (2015, p. 150) 

 

A tese de Klimsa (2015) propõe um modelo de dicionário infantil bilíngue 

Libras/Português destinado a crianças surdas, em processo de alfabetização inicial no 

primeiro ano do Ensino Fundamental. Ao observar a microestrutura
35

 das unidades lexicais de 

tal tese, nota-se, no entanto, que cada uma traz a imagem da pessoa executando o sinal, mas as 

demais informações, que são essenciais, como as definições e exemplos de uso em contexto, 

se encontram em Português, provavelmente não compreensível às crianças da faixa escolar 

dita em foco no referido estudo. O trabalho em tela contribui com a aprendizagem das 

crianças, mas, como material didático, parece ter o foco nos/nas educadores/as, como público-

alvo. Isto significa dizer que a significação e a compreensão poderão ser estabelecidas apenas 

na dependência de alguma pessoa ouvinte alfabetizada ou de educadores, em especial se 

                                                      
35

 Os Dicionários e Glossários são constituídos por dois segmentos: a macroestrutura e a microestrutura. Sobre 

esse assunto, abordo logo mais adiante. 
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forem fluentes em Libras, visto que os contextos e descrições não são apresentados em tal 

língua. Vale salientar que os dicionários ampliam o vocabulário de consulentes, se estes já são 

detentores de, ao menos, uma das línguas em foco. 

S. Sousa (2015) toma a área cinematográfica em Língua Portuguesa e na Língua 

de Sinais Brasileira, como objeto de estudo, apresentando diversos sinais-termo, 

perspectivando a acessibilidade de conhecimentos da área do cinema ao público-alvo 

composto tanto por espectadores surdos quanto ouvintes.  

Figura 14 – Exemplos de UTs de Filmes e Personagens Icônicos, Saulo Santos (2015) 

 

Fonte: S. Sousa (2015; p. 107, 108
36

, 109) 

 

Santos (2015), por outro lado, se atém, em um artigo científico, à composição de 
                                                      
36

 Nota-se um pequeno equívoco na descrição do Sinal nº 8 <HARRY POTTER>. Nesta, a mão ativa apresenta a 

CM (P), nº 46, e não a CM (D), como descreve o autor. 
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verbetes em um estudo de sinais-termo evidenciados em discursos políticos e educacionais, 

notadamente, nos eventos e conferências nacionais. Fernandes e Xavier (2017), por sua vez, 

analisam os signos toponímicos apresentados no Dicionário Ilustrado de Libras sob a 

perspectiva também da microestrutura, a partir das informações presentes em seus 

“microparadigmas”, consoante ao modelo de Faulstich (2010). 

Nesse sentido, os trabalhos do Quadro 3 diferenciam-se da presente proposta tanto 

nos aspectos relacionados à perspectiva da usabilidade, quanto na composição funcional das 

microestruturas, público-alvo e apresentação das temáticas. 

No quadro subsequente, apresento alguns trabalhos compartilhados por ocasião do 

I Congresso Internacional de Lexicologia, Lexicografia, Terminologia e Terminografia das 

Línguas de Sinais, realizado em 2018. Dos Anais deste evento, destaco 13 trabalhos, no 

quadro subsequente, elencados de acordo com os descritores da Tabela 1 e os Quadros 1 e 2.  
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Quadro 4 – Estudos publicados em Anais do I CILLTTLS (2019) com indícios de aproximação com a área 

estudada. 

Autor(es) Título 

1. DAWES, T.; SAVEDRA, 

M. M. G.; FAVORITO, W. 

(Re)construção de um glossário científico de Biologia e a 

contribuição do Spread The Sign Sudeste na UFF 

2. ARAUJO, N.R.; 

ADINOLFI,V.T.S.  

A escassez de terminologias em Libras na área de ciências da 

natureza e o impacto na formação científica de alunos Surdos: uma 

reflexão 

3. BARRETO, L.C.S.; CÉSAR, 

M.M.M.; SANTOS, M.C.; 

BORGES, T.C.N.  

Análise conceitual de terminologias das disciplinas de Biologia e 

Química em Libras – língua brasileira de sinais 

4. MOREIRA, F.S.R.  

 

Ensino de português como segunda língua para surdos: estudo da 

criação de sinais-termo na perspectiva dual do léxico e da 

gramática da língua brasileira de sinais (Libras)  

5. SILVEIRA, L.C.; 

CAMPELLO, A.R.S.  

Glossário em Libras e a aquisição dos conteúdos programáticos de 

Ciências pelos alunos surdos 

6. ALBUQUERQUE, T.R.  

 

Glossários em Libras na web: um estudo sobre as preferências de 

acesso e uso 

7. MORENO, G.M.; SANTOS, 

E.C.A.; CORDOVA, B.C.  

Identificação e criação de sinais em Libras no contexto do ensino 

de Biologia 

8. CASTRO JÚNIOR, G.; 

PROMETI, D.; MOTA, V.H. O.; 

OLIVEIRA, M.C.C.  

Inventário nacional de sinais-termo do campo do patrimônio 

artístico, cultural e histórico em Libras 

9. CARVALHO, A.G.; COSTA, 

M.R.; GARCIA, R.R.O.  

Língua Brasileira de Sinais (Libras): desafios e avanços na 

construção de dicionários como instrumentos de disseminação da 

língua pelo Brasil 

10. CHAVES, M.M.; LOBATO, 

H.K.G.; SILVA, L.F.R. 

O nome de lugares na língua de sinais brasileira e a análise de três 

localidades do estado do Pará 

11. CARNEIRO, C.A.G.; 

PÁDUA, F.L.C.; LIMA, V.L.S.  

 

Signweaver: plataforma digital para criação de dicionários 

terminológicos em Libras 

12. MACHADO, T. 

 

Terminologia dos ambientes virtuais: a elaboração de um glossário 

bilíngue de Português e Libras de termos da educação a distância 

13. PIMENTEL-SOUZA, M.M. 

 

“Rede Surdos-CE – sinalário escolar e acadêmico”: um suporte 

didático a ambientes educacionais com surdos 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os trabalhos nas linhas 1, 2, 3, 6 e 8 do Quadro 4 apresentam propostas na área de 

conhecimento de Ciências, notadamente, no campo da Biologia. No trabalho da linha 1, as 

autoras Dawes, Savedra e Favorito (2019) propõem uma (re)construção do Glossário de 

Biologia disposto na plataforma Spread The Sign
37

. Nesse sentido, visam identificar e discutir 

os sinais terminológicos científicos da área em foco ausentes no repertório da plataforma on-

line para, então, inseri-los. Tal plataforma consiste na cooperação internacional entre pessoas 

surdas e ouvintes, pertencentes a 28 países, as quais se debruçam na alimentação dos 

repertórios lexicais e terminológicos das diferentes regiões e áreas de conhecimento. O artigo 

apresentado propõe um repertório da Universidade Federal Fluminense (UFF). No trabalho da 

                                                      
37

 Sobre essa plataforma, vide SpreadTheSignhttps://www.spreadthesign.com.   
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linha 2 do Quadro 4, as autoras Araújo e Adinolfi (2019) fazem uma reflexão a respeito da 

escassez de sinais-termo da área de Ciências da Natureza, enquanto que Barreto et al (2019), 

linha 3, fazem uma análise conceitual de sinais da Libras existentes nos campos científicos de 

Química e Biologia, buscando verificar se os sinais criados, que tiveram acesso, 

proporcionam qualidade na interpretação e compreensão de conceitos científicos.  

Ainda no campo da Biologia, Moreno, Santos e Cordova (2019), linha 8, a partir 

de investigação e descobertas da evidência de sinais-termo nas temáticas de Genética e 

Química, em escola da rede pública do Distrito Federal, propõem neologismos relacionados à 

Citologia, Reprodução e Genética. Silveira e Campello (2019), linha 6, por sua vez, propõem 

um glossário composto por 35 sinais para termos específicos de Ciências abordados nos anos 

6º ao 9º do Ensino Fundamental, a ser disponibilizado on-line. Na composição de tal trabalho, 

as autoras submeteram o repertório de neologismos a um público constituído por 10 discentes 

surdos e 20 professores. 

Nesse contexto de análise dos materiais dispostos nos Anais em tela, categorizei 

três trabalhos que perspectivaram a aplicabilidade dos sinais-termo em contextos. Moreira 

(2019), linha 5, propõe um estudo da criação de sinais-termo observando o caráter dual do 

léxico e da gramática da Libras, visando o ensino de Português como L2. Respaldando-se no 

aporte da Socioterminologia, sistematizado por Faulstich, o autor se debruça nas estruturas 

sintáticas a partir de contextos reais de interação dos surdos.  

Albuquerque (2019), linha 7, em seu trabalho, objetivou identificar o(s) tipo(s) de 

glossário(s) em Língua Brasileira de Sinais (Libras) na Web de maior preferência de acesso e 

de uso a partir de análises de glossários em que o design apresenta fotografias ou imagens 

estáticas contendo setas e outros elementos gráficos indicativos de movimento, imagens 

animadas em formato GIF; sinais em formato de vídeo hospedados no YouTube, e sinais 

escritos em SignWriting. Assim, constatou em um quantitativo de 302 participantes usuários 

da Libras (155 pessoas surdas e 147 ouvintes), o destaque às imagens em GIF.  

Por outro lado, Chaves, Lobato e Silva (2019), linha 11, consideraram as 

características (culturais e imagéticas) definidas nos estudos da toponímia da Libras (LSB) em 

suas análises dos Sinais (topônimos) de três cidades do Pará. Curioso nesse estudo é o 

procedimento de validação do glossário proposto se concentrar sob o olhar de apenas um 

surdo, mesmo com as características qualitativas destacadas – professor, falante da LSB, 

idade 45 anos e graduado em curso superior e detentor de certificação do Prolibras. Seria de 

fundamental relevância a constituição de um grupo, possibilitando a discussão e consequente 

validação dos candidatos a neologismos por um número maior de nativos da Língua de Sinais 
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Brasileira.  

Nessa visão geral de análise das obras do Quadro 4, categorizei os trabalhos 9, 12 

a 14 por aproximação de proposta digital terminológica. Castro-Júnior et al (2019), 

perspectivando a formação de estudantes de graduação e pós-graduação, propõem um 

inventário de sinais-termo do patrimônio cultural em Libras no aplicativo Portal do 

Patrimônio, o qual, por meio da interação social e comunicativa com a comunidade surda, 

possa permitir a acessibilidade aos surdos quanto às informações relacionadas ao campo do 

patrimônio cultural em Libras. O referido projeto teve início no Rio de Janeiro e permitiu o 

seu desenvolvimento na região do Centro-Oeste, notadamente, nas cidades de Brasília (DF) e 

Alto Paraíso (GO), em virtude da viabilidade técnica, considerada pelos autores do referido 

trabalho.  

Carneiro, Pádua e Lima (2019), por outro lado, tomam para análises a plataforma 

digital, SignWeaver, na criação de “dicionários terminológicos” em Libras, os quais 

contenham definições de conceitos técnicos das áreas de conhecimento da Ciência, 

Tecnologia, Engenharia e Matemática (CTEM).  

Machado (2019), por sua vez, explora a terminologia da Educação a Distância 

(EaD), objetivando construir um glossário bilíngue de Português-Libras, reunindo 

termos/sinais-termos dessa área, notadamente, os que são utilizados nos ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA). O corpus deste trabalho (linha 13) se deu por meio da extração de 

conteúdo textual das páginas web, mais especificamente da plataforma Moodle, disposto por 

cinco universidades, uma de cada região brasileira: UnB, UFSC, UFPA, UFC e USP. Na 

ausência dos sinais-termo da área aí pesquisados, a autora considerou a possibilidade de 

criação de neologismo, com o auxílio de pesquisadores de Libras no Laboratório de 

Linguística de Língua de Sinais (LabLibras), pertencente ao Centro de Estudos Lexicais e 

Terminológicos (Lexterm), da UnB. Não ficou claro se a autora buscou, em cada 

universidade, a presença de grupos já constituídos, que se debruçam a este trabalho de 

laboratórios lexicoterminológicos, de modo que justifique porque se deteve no grupo do 

Lexterm da UnB. Como coordenadora do grupo extensionista com trabalhos voltados a 

terminologias, bem como da área de Libras em EaD no Instituto UFC Virtual, lamentei junto 

ao grupo, não nos ter chegado nenhum contato por parte de tal pesquisa, assim como não 

tivemos notícias do devido contato junto ao Departamento de Letras Libras e Estudos Surdos 

(Delles/UFC). 

No referido evento e, portanto, nos Anais em tela, tive a oportunidade de 

apresentar as fases do Projeto de Extensão Universitária, desenvolvido no âmbito da UFC e 
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em escolas da capital e interior do estado do Ceará, na alimentação e aplicação de glossários 

on-line. O referido projeto foi responsável por inspirar ao desenvolvimento da presente 

pesquisa, o qual é apresentado em seção, logo mais adiante.  

Participar dos eventos em questão, foi preponderante no direcionamento dos 

caminhos que buscava na cientificação dos repertórios terminológicos do grupo Rede Surdos-

CE/UFC, por ocasião dos investimentos acadêmicos na pesquisa da tese do Doutorado.  

As obras supracitadas, enfim, contribuem para a padronização do léxico da Língua 

de Sinais Brasileira, assim como para as pesquisas e propagação desta língua. No entanto, 

diferentemente da presente tese, a grande maioria se concentra mais nos componentes 

estruturais da ULs/UTs do que na pragmática, bem como ainda não contempla nenhum 

sistema de escrita de Língua(s) de Sinais ou falta o olhar à macro e microestrutura ou não se 

debruça à pragmática, em especial, ao grupo juvenil. Quanto à escrita da LS, Capovilla (2004) 

corrobora sobre o quão fundamental é tratar uma língua em suas distintas dimensões, 

destacando a importância da escrita de sinais (Signwriting
38

), ante a situação constante de 

descontinuidade linguística a que os surdos são submetidos. Assim, Capovilla (2004, p. 258) 

ressalta que: 

[…] a criança surda encontra-se numa situação peculiar de descontinuidade entre os 

sistemas primário e secundário de representação linguística entre a sinalização 

interna visual e quiroarticulatória com que ela se faz o processamento interno, e o 

sistema de escrita alfabético fonológico com que se espera que ela se expresse. 

De fato, a criança surda é exposta a um ambiente linguístico complexo, no qual 

nem sempre lhe é favorecida a proficiência em sua língua nem na modalidade visual 

sinalizada, muito menos na escrita, em Signwriting, posto que as obras e estudos priorizam o 

“falar” em Libras, e ainda se espera que ela interaja no meio social, em geral, na língua 

portuguesa, completamente distinta da sua, seja na modalidade “oral” ou escrita. A adoção e 

inserção do SW se constitui em um dos diferenciais contemplados no site Rede Surdos, desde 

que iniciou em 2015.
39

  

A respeito da carência de materiais, notadamente, nos que foquem as 

particularidades dos surdos, Faulstich (2007, p. 155) ressalta que “um lexicógrafo que deseje 

elaborar materiais em Libras deverá fundamentar a teoria lexicográfica em concepções 

linguísticas que não sejam as mesmas para os usuários ouvintes, porque, acima de tudo, o 

ensino e a aprendizagem da(s) língua(s) se dá de forma diferenciada”. Nesse sentido, 

                                                      
38

 No Brasil, o Signwriting começou a ser adaptado para a Libras no período de 1996 a 2001, sob a orientação do 

Prof. Dr. Antônio Carlos da R. Costa, da Universidade Católica de Pelotas – RS. Marianne Stumpf pesquisa e 

divulga esse sistema gráfico desde então (STUMPF, 2003; PIMENTEL-SOUZA, 2008). 
39

 Esse sistema é abordado logo mais adiante. 
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acrescento que, entre educadoras e educadores, há de ter esse olhar diferenciado aos 

aprendizes surdos e às línguas que permeiam os ambientes educativos, pondo em relevo a LS, 

as estruturas linguísticas, os modos de se expressar (sinalizar/escrever) e de ensinar.  

É nessa perspectiva e área de estudo que a presente tese busca contribuir ao trazer 

um olhar à estrutura interna, conceitual e contextual de termos/sinais-termo, assim como à 

formação continuada do professor (quando ofereceu um curso de Terminologia aos docentes 

de áreas de conhecimento especializado juntamente com professores surdos), além de abrir 

reflexões a respeito da Libras nos diferentes contextos e aspectos, a que essa pesquisa 

direciona o olhar. Ao modo de ilustrar, a figura subsequente apresenta uma vista panorâmica 

do que representa este estudo, tomando uma árvore como ilustração metafórica: 

 

Figura 16 - Árvore ilustrativa do produto de tese GFB Rede Surdos 

 

Pimentel-Souza (2021) com apoio na edição pela colaboradora Aldenisa Peixoto 
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Sinteticamente falando, a macroestrutura é a parte em que se acomodam e 

sustentam os verbetes (microestrutura) e as UTs, partes marcadas pela visualidade dos sinais-

termo em sua forma sinalizada e escrita, as quais fluem para a contextualização (pragmática).  

Assim, o presente estudo de Doutorado, contando com o engajamento de todo um 

grupo de participantes, em uma pesquisa-ação, capilariza contribuições no âmbito da 

Educação, em especial, aos ambientes com aprendizes surdos, seja em escola específica ou 

regular. Tal contribuição se dá por meio da disponibilização de material digital como suporte 

didático e terminológico, bilíngue e funcional, sensível ao aspecto cultural da visualidade dos 

educandos surdos, além de pensar no acesso facilitado por conexão seja em computadores ou 

celulares. Desse modo, o presente estudo vem se multiplicar em caráter intertransdisciplinar 

ao permear/aproximar, além dos componentes curriculares da Educação Básica, as áreas 

científicas de estudos da Educação, Tecnologias da Informação e Comunicação, Informática, 

Linguística, Linguística Aplicada, Terminologia e Estudos da Tradução, somente para citar 

alguns.   

Nessa perspectiva, conhecido o panorama de estudos e obras acerca da temática 

em foco, apresento a seção subsequente que trata de uma fundamental base teórica do 

presente estudo.  
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3 LEXICO... TERMINO... O QUÊ?: DESVENDANDO UM APORTE LINGUÍSTICO 

NA EDUCAÇÃO (PRESSUPOSTOS TEÓRICOS I) 

 

 

No início de todas as coisas, Deus criou os céus e a Terra. [...] A 

Terra estava pronta, mas Deus resolveu criar o homem. Do pó da 

Terra, Deus criou Adão. [...] Adão estava sozinho, sem alguém para 

conversar. Foi até a lagoa e viu seu rosto refletido na água. Feliz, 

começou a sinalizar para sua imagem, que só reproduzia aquilo que 

sinalizava. [...] Deus comoveu-se com a tristeza de Adão e resolveu 

criar outra pessoa. [...] Adão estava sentado e, de repente, alguém 

tocou o seu ombro. Ele olhou, e alguém começou a fazer sinais. [...] 

Feliz, Adão tinha agora com quem conversar. Estavam felizes no 

Paraíso e começaram a criar sinais para todas as coisas que viam. 

Do encontro de Adão e Eva [surdos], surgiu a Língua de Sinais do 

Paraíso (LSP).
40

 

 

Fabiano Rosa e Lodenir Karnopp (2005) 

 

 

A epígrafe desta seção, de início, pode parecer uma estranha citação em se 

tratando de um trabalho de tese de Doutorado. Entretanto, busca ressaltar uma adaptação da 

Literatura Surda ao texto bíblico, a qual ilustra, de modo lúdico, o processo linguístico 

peculiar de nativos surdos, em uma perspectiva similar ao processo linguístico natural de 

qualquer ser humano.  

É próprio de seres humanos, quando conhecem mais detidamente outros pares, 

outros seres, objetos, fenômenos e fatos, estabelecerem um contato com a atribuição de 

nomes, classificando-os, categorizando-os. Essa nomeação da realidade se converte como 

“uma etapa primeira no percurso científico do espírito humano de conhecimento do universo” 

(BIDERMAN, 2001, p. 13; grifos meus). Vale destacar, no entanto, que a vivacidade de uma 

língua não se constitui em uma história romântica. Na verdade, sua constituição reflete traços 

culturais e políticos da comunidade de falantes nativos em contato entre si, além de traços de 

contatos com outras línguas, outras culturas – contatos estes, por vezes, conflituosos – bem 

como traços das produções in vitro, além daquelas in vivo
41

. 

Nesse sentido, objetivando delinear questões pertinentes ao processo de criação de 

sinais/sinais-termo e alguns desdobramentos, apresento esta seção com um passeio pela 

literatura especializada, iniciando pelos conhecimentos teóricos quanto às áreas científicas 

que fundamentam tais processos – Lexicologia, Lexicografia, Terminologia, Terminografia.  

                                                      
40

 Grifos meus. 
41

 Sobre a emergência e produção de neologismos in vivo e in vitro, vide Calvet (2007). 
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De modo geral, o respaldo se sedimenta essencialmente nos conhecimentos de Vilela (1979), 

Faulstich (1995; 2007; 2012); Pavel e Nolet (2002); Faria-Nascimento (2009); A. Martins e 

V. Martins (2019), entre outros.  

 

 

3.1 Lexicologia e Lexicografia 

 

Tradicionalmente, as disciplinas que estudam o léxico são a Lexicologia e a 

Lexicografia. A Lexicologia se constitui numa ciência linguística das mais antigas, na qual os 

lexicólogos se ocupam da problemática da formação das palavras, com o foco na morfologia, 

dita lexical. É, portanto, a partir dessa perspectiva que um dos focos deste estudo é o da 

criação de novos sinais-termo/palavras (criação terminológica), ou seja, os neologismos. 

Em meados do século passado, a partir dos anos 1950, as pesquisas do campo da 

Lexicologia passaram a se dedicar a uma área que se denominou Estatística Léxica ou Léxico-

estatística, a fim de extrair resultados no âmbito do ensino e aprendizagem do vocabulário das 

línguas, além da busca da origem e filiação de “famílias linguísticas”, ciência que se chamou 

Glotocronologia (BIDERMAN, 1998). Vale ressaltar outras áreas, como a Dialetologia, a 

Sociolinguística e a Etnolinguística, com seus estudos relacionados à língua e cultura; além da 

Psicolinguística, Neurolinguística, sobre o processamento da língua, memória e estocagem de 

vocabulários, as quais são ciências afins do campo da Lexicologia. 

Quanto à Lexicografia, esta é também uma atividade tradicional, tida como a 

ciência dos dicionários, os quais tratam do léxico geral da língua e de estruturas 

extralinguísticas. 

Em tempos idos, embora precursores, os glossários medievais latinos se 

constituíam basicamente em “listas de palavras explicativas para auxiliar o leitor de textos da 

Antiguidade Clássica e da Bíblia na sua interpretação” (BIDERMAN, 1998, p. 17). Os 

dicionários monolíngues e bilíngues (latim-línguas modernas), por sua vez, tiveram 

elaboração iniciada nos séculos XVI e XVII. Quanto aos dicionários técnico-científicos 

(terminológicos), em se tratando da Língua Portuguesa, apenas no século XX, iniciaram-se os 

estudos, e ainda são incipientes (BIDERMAN, 1998). No caso da(s) Língua(s) Sinais, os 

estudos e produção de dicionários e glossários, com a disposição de Sinai/Sinais-termo, a 

escassez é mais sentida, pois esse tipo de material muito contribui com as áreas de 

conhecimentos específicos, em especial, nas escolas, eventos, no cotidiano acadêmico, enfim, 

nos diversos espaços educacionais, sociais e científicos, como, por exemplo, nas áreas da 

educação, saúde e jurídica. 



78 

 

Nesse sentido, vale ainda ressaltar que, para se falar da Lexicologia e 

Lexicografia, é necessário destacar o seu “radical”, o léxico. Entende-se por léxico o conjunto 

de unidades linguísticas básicas
42

 próprias de uma língua. Essas unidades são as que em 

dicionários encontram-se, em geral, dispostas por ordem alfabética. Dito de outro modo, essas 

unidades são as palavras, e o léxico, o conjunto de palavras de uma língua, sobre o qual 

podemos também dizer que é a competência lexical do falante/utente, nativo ou não, de uma 

língua.  

De acordo com Vilela (1979, p. 9-10),  

o léxico duma língua identifica-se com a noção de “dicionário de língua” e/ou 

inventariação dicionarística das entradas lexicais: ou melhor, equivale ao conjunto 

dos morfemas duma língua (lexicon de Bloomfield) ou ao conjunto das palavras 

duma língua (minimum free forms). Neste caso, as relações semânticas (como 

hiponímia, antonímia, sinonímia, homonímia, polissemia, etc) e as relações 

sintagmático-semânticas (como isotopia, compatibilidade, solidariedade lexical ou 

congruência semântica) são apresentadas e resolvidas de forma prática (por meio de 

exemplos). (Ênfase minha) 

 

Nessa perspectiva, em uma concepção do léxico (dicionário) é fundamental que o 

utente tenha conhecimento prévio da gramática e de sua funcionalidade na língua, portanto, 

competência lexical. Sobre esse aspecto, Vilela (1979, p. 10) destaca que: 

 

[...] o léxico entendido como competência lexical representa um sistema de 

possibilidades, no locutor/ouvinte ideal, que abrange as palavras reais [...] pautadas 

pela norma (documentadas) e ainda as palavras possíveis (com base nas regras de 

formação). Tendo em conta a função representativa da linguagem 

(Darstellungsfunktion), o léxico é o conjunto das unidades léxicas (as unidades que 

correspondem à representação da realidade extralinguística), ou, a totalidade das 

palavras (lexemas). (Ênfase minha) 

 

Assim como a definição do léxico toma diferentes vieses, vários são os termos 

utilizados para designar a sua unidade, tais como: palavra, palavra léxica, palavra semântica, 

palavra derivada, palavra composta, sintagmema, sintagma, sintagma fixo, expressão 

idiomática, morfema, morfema livre e morfema preso, entrada lexical, item lexical, lexema, 

monema, semema, arquilexema e arquisemema; nomenclatura que poderá variar conforme o 

contexto (VILELA, 1979, p. 15). Importa aqui entender, seja em que viés for, a relevância do 

conhecimento quanto a esses conceitos, para o empreendimento em registros lexicográficos 

e/ou terminológicos e na criação de neologismos, quando na ausência de unidades lexicais da 

língua comum (Lexicologia), ou da língua de especialidade (Terminologia). Daí a investidura 

no presente estudo de Doutorado. 

                                                      
42

Morfemas, palavras e locuções. (VILELA, 1979) 
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Nesse contexto, em virtude da proposta aqui empreendida tratar de um conjunto 

de Glossários Terminológicos, tomo, mais especificamente, os termos unidade terminológica 

(UT)
43

, sinal-termo/palavra ou termo/lexema, ao fazer referência às unidades do repertório 

linguístico que trata o presente estudo, considerando o aspecto conteúdo-expressão ou 

conteúdo e expressão (separadamente) à luz dos aportes aqui abordados, como os de Vilela 

(1979). 

Assim, conhecidas as noções do campo da língua geral/comum (língua cotidiana), 

em síntese, visto que não se constitui foco deste trabalho, anuncio a próxima subseção que 

trata mais diretamente do campo da língua de especialidade, seara na qual se concentra o 

presente estudo. 

 

3.2 Terminologia e Terminografia 

 

De acordo com Cabré (1993), a Terminologia (com “T” maiúsculo) consiste em 

uma disciplina que se ocupa dos termos especializados. Ao ser concebida como disciplina ou 

ciência, significa dizer que possui suas vertentes teóricas e aplicadas bem delimitadas, além 

de um objeto de estudo definido. Assim, a Terminologia Aplicada se diferencia da 

Lexicologia Aplicada por sua metodologia, fundamentalmente, no que se refere aos seguintes 

elementos: dados, métodos de recopilação, o tratamento dos dados e sua forma de 

representação. 

Desse modo, este estudo concebe e aplica o termo “Terminologia”, em caráter 

polissêmico, conforme Cabré (2005) e A. Martins e V. Martins (2019), o qual nos remete a 

três noções: (a) à noção de ciência, disciplina ou campo de estudos teóricos e aplicados. Na 

referida vertente, grafa-se Terminologia com “T” maiúsculo; (b) a noção de metodologia, de 

prática; e (c) de produto, gerado por tal prática, isto é, o vocabulário aí produzido, o conjunto 

de termos de um campo específico; noções cuja grafia se dá com “t” minúsculo.  

De modo geral, a Terminologia trata de termos científicos e técnicos de áreas 

distintas, como a Linguística, Educação, Ciências em geral e Políticas, Biologia, Medicina, 

entre outras. Do ponto de vista metodológico, essa distinção facilita o fazer terminológico. 

Entretanto, um item terminológico/lexical pode transitar em áreas diferentes e na linguagem 
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 Um termo/sinal-termo ou unidade terminológica (UT) em uma língua de especialidade se distingue de uma 

palavra ou unidade lexical (UL) da língua geral por sua relação unívoca com o conceito especializado que 

designa (fenômeno denominado monossemia) e pela estabilidade dessa relação entre a forma e o conteúdo em 

textos que tratam desse conceito (fenômeno denominado lexicalização). Posteriormente é a frequência de uso e o 

ambiente contextual (coocorrência) relativamente fixo, assim como os indicadores tipográficos (cursiva, negrito, 

aspas, etc.) que explicitam a situação do termo (PAVEL; NOLET, p. 19). 
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geral, sem prejuízos; mas, apresentando certo grau de produtividade linguística. Sobre esse 

assunto, Krieger (2011) cita a palavra “balanço”, como exemplo típico, a qual em contexto 

comum significa “brinquedo”, enquanto no âmbito da Contabilidade denomina “a ação de 

verificar contas comerciais”. Outros casos são, por exemplo, “biruta” e “planta”. No primeiro 

caso (biruta), no âmbito da língua comum (Lexicologia), trata-se de “aquele que é inconstante 

e/ou amalucado; insensato, leso, tresloucado” (MICHAELIS, 2019). No âmbito da língua de 

especialidade (Terminologia), como no contexto da Aeronáutica e da Geografia, por exemplo, 

significa um “Saco cônico de tecido, adaptado a um mastro, que ao inflar indica a direção do 

vento nos aeroportos” (MICHAELIS, 2019). Quanto à palavra “planta”, no contexto comum, 

trata-se de um vegetal que pode servir para ornamentação ou para fins terapêuticos e 

medicinais; enquanto que no contexto da Engenharia, Cartografia e Arquitetura, significa um 

“desenho representativo de todas as particularidades de uma construção, de um objeto, de um 

terreno etc., projetadas em uma superfície horizontal” (MICHAELIS, 2019).  Vale ressaltar 

que o lexema “planta” também pode ter uma referência metafórica e irônica, quando se diz 

que uma pessoa se apresenta inerte, ociosa ou prostrada (Lexicologia), ou ainda, ao se tratar 

como “vegetal específico” nas áreas terapêuticas, medicinal ou da Agronomia, passa a ser do 

âmbito da língua de especialidade (Terminologia). De acordo com Krieger (2011, p. 444), 

essa “fronteira diferenciadora entre léxico especializado e léxico comum define-se 

basicamente pelo plano semântico da unidade lexical e não por sua parte formal designativa”. 

Historicamente falando, a Terminologia surgiu com os trabalhos de Wuster, em 

Viena, nos fins dos anos 1930. Na busca por uma linguagem sem ambiguidades, o autor 

propôs a normalização das unidades de comunicação de áreas técnicas, inicialmente, a 

Eletrotécnica. Nessa perspectiva unívoca e prescritiva, surgiu a Teoria Geral da 

Terminologia (TGT).  

Destacando o caráter polissêmico e interdisciplinar dos termos na língua em uso, 

diversos cientistas da linguagem propuseram outras vertentes teóricas da Terminologia, tais 

como: a) a Terminologia Textual, proposta em 1987, por Hoffman; b) a Socioterminologia
44

, 

por Gambier (1993) e Gaudin, (1993, 2003), a qual propõe uma Terminologia mais social, 

fundamentada nos parâmetros da Sociolinguística; c) a Teoria Comunicativa da Terminologia 

(TCT)
45

, proposta por Teresa Cabré (1993) e seu grupo IULA, como uma teoria do termo e 

                                                      
44

 No Brasil, temos Faulstich (1995) como representante dessa vertente da Terminologia. A autora distingue a 

Socioterminologia como prática do trabalho terminológico e como disciplina descritiva. A primeira se 

fundamenta na análise das condições de circulação do termo no funcionamento da linguagem; enquanto 

que a segunda trata do termo sob a perspectiva linguística na interação social. 
45

 Trago mais sobre a TCT, adiante, na seção que trata da perspectiva funcionalista deste estudo. 
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que leva em conta seu caráter poliédrico; d) a Terminologia Sociocognitiva, por Rita 

Temmerman, em 2000, na Alemanha, pautando o termo, no centro das análises, como 

“unidade de compreensão”, em que o valor comunicativo é contextualmente atualizado. Com 

base na teoria do protótipo, a autora põe em relevo uma perspectiva social e diacrônica, e na 

descrição dos termos e definição dos conceitos; e) a Terminologia Cultural, proposta por 

Marcel Diki-Kidiri (2000), no Senegal, a qual destaca que a cultura de uma comunidade 

humana é o ponto chave da análise terminológica.  

De um ponto de vista histórico, A. Martins e V. Martins (2019, p. 20) ressaltam 

que: 

Com a globalização no século XIX, que impulsionou as comunicações 

internacionais e a internacionalização das ciências e dos saberes, cientistas passaram 

a se preocupar com a questão da comunicação científica internacionalmente unívoca 

e, portanto, mais eficiente. Eles passaram a estabelecer padrões terminológicos, a 

prescrever regras de formação dos termos específicos para determinadas áreas, de 

acordo com um padrão sistêmico de cunhagem que os distinguisse das palavras de 

uso comum. (Grifos meus). 

 

Na atualidade, as mais recentes vertentes de estudo da Terminologia se constituem 

em uma área teórica e aplicada, cujas diretrizes e atividades são regidas por diferentes 

objetivos e interesses sociais. Assim, é dada a ênfase ao caráter pragmático da linguagem, ao 

reconhecer e recuperar o termo, levando em consideração a análise de seu contexto real. Essa 

perspectiva é um dos nortes do presente estudo. 

A título de esclarecer, A. Martins e V. Martins (2019, p. 24) destacam três pontos 

de discussão, quanto às diferentes perspectivas da Terminologia, seja como Ciência ou 

Disciplina:  

 

[1] Há um posicionamento que a considera como disciplina autônoma e 

autossuficiente, absolutamente original, com seus próprios fundamentos teórico-

metodológicos. [É o caso da TGT]; [2] Um segundo posicionamento a define como 

disciplina não autônoma, integrante de outra disciplina, como a linguística, a 

filosofia, por exemplo, dando a ela um status de apêndice de outra disciplina, 

[Terminologia Moderna, 1931, Eugen Wuster, depois que publicou sua tese em 

Viena]; [3] Há outro posicionamento que a considera como disciplina não autônoma, 

de caráter interdisciplinar, que se utilizando de elementos de outras disciplinas, 

construiu seu próprio fundamento científico.  

 

Nesses pontos de discussão, Cabré (2005) assume o terceiro posicionamento, 

tratando a Terminologia como uma interdisciplina. A autora toma essa posição ao observar 

uma série de características que coincidem entre as unidades utilizadas em diferentes tipos de 

situações comunicativas. Isto significa, em suas suposições, que as unidades terminológicas 

compartilham muitos elementos com outras unidades lexicais da linguagem comum e de 
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outros sistemas simbólicos não linguísticos. Essas observações levaram a pesquisadora a 

generalizar sua descrição e idealizar uma teoria terminológica mais ampla, a TCT, a qual traz 

em seus fundamentos um caráter sociocultural. 

De modo geral, a Terminologia consiste em uma ciência que se preocupa, além da 

estrutura léxica (código linguístico), com a correlação desta com a estrutura conceitual 

(estrutura geral do conhecimento). Isto significa dizer que se ocupa com subconjuntos do 

léxico, com repertórios linguísticos de áreas específicas. De acordo com Cabré (1993, p. 32-

33): 

A teoria geral da Terminologia baseia-se [...] na natureza do conceito, nas relações 

conceptuais, na relação termo-conceito e a atribuição de termos aos conceitos 

ocupam uma posição chave [nessa ciência]. Esse enfoque do conceito ao termo 

distingue o método de trabalho da Terminologia daquele que caracteriza a 

Lexicografia. Os terminógrafos, que são os práticos da Terminologia, têm por objeto 

a atribuição de denominações aos conceitos: atuam, pois do conceito para o termo 

(processo onomasiológico); os lexicógrafos, práticos da Lexicografia, partem da 

denominação, que é a entrada de dicionário, e a caracterizam funcional e 

semanticamente: movem-se na direção contrária, do termo para o conceito (processo 

semasiológico). 

 

Nesse contexto, a referência enquanto tópico fundamental na Terminologia 

propõe um modelo cognitivo que permite descrever, relacionar e classificar os conceitos. 

(BIDERMAN, 1998, p. 19). Levando em consideração que o princípio central é a pertinência 

dos termos a áreas temáticas classificadas de acordo com os conhecimentos específicos, cada 

especialidade apresenta um rol, um sistema de áreas, denominadas “árvore temática”, que, 

segundo Pavel e Nolet (2002), devem ser evidenciados em qualquer fundo de terminologia 

coerente. Nesse sentido, essas autoras ressaltam que: 

Os sistemas de classificação documental, as enciclopédias, os manuais e as bases de 

dados destinadas a transferir conhecimentos oferecem ao terminólogo iniciante o 

marco necessário para estabelecer ou adotar um sistema de classificação para a área 

na qual efetuará a pesquisa terminológica. (PAVEL; NOLET, 2002, p. 1) 

 

 Importa saber que, nesse contexto documental de áreas de especialidade, a função 

“referencial da linguagem mapeia um repertório discreto e enumerável de símbolos – o 

léxico” (BIDERMAN, 1998, p. 20) 

Nesse sentido, conhecidos os aspectos gerais das ciências/disciplinas que se 

ocupam da formação das palavras e termos, apresento a subseção seguinte com distinções 

necessárias a respeito da tipologia relacionada à composição de repertórios linguísticos. 
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3.3 Tipologia de obras lexicográficas e terminológicas: algumas distinções necessárias  

 

Para entender alguns conceitos já mencionados nesta tese, convém descrever 

algumas distinções necessárias. As definições seguintes são baseadas em Faulstich (1995): 

 

3.3.1 Dicionário 

 

Grosso modo, este é definido por Faulstich (1995), como um repertório de 

unidades lexicais que contém informações de natureza fonética, gramatical, conceitual, 

semântica e referencial. Nesse sentido, a pesquisadora discrimina diferentes tipos de 

dicionários, dos quais destaco: 

 Dicionário ilustrado – Dicionário cujos verbetes comportam ilustrações 

[ou são descritos somente por ilustrações]. 

 Dicionário multilíngue – Dicionário cujas unidades são apresentadas e 

por vezes descritas em duas ou mais línguas. 

 Dicionário terminológico – Dicionário que apresenta a terminologia de 

um ou de vários domínios. (Nota do Vocabulaire: um dicionário 

terminológico de um só domínio comporta geralmente um alto grau de 

exaustividade.) 

3.3.2 Vocabulário 

 

Esse é um tipo de repertório que se divide em:  

 Vocabulário alfabético – vocabulário apresentado em ordem alfabética 

com ou sem remissivas. 

 Vocabulário sistemático – vocabulário apresentado em ordem 

sistemática e geralmente acompanhado de um index. 

 Vocabulário unilíngue – vocabulário que repertoria os termos de uma 

única língua. 

 Vocabulário multilíngue – vocabulário que repertoria os termos 

acompanhados de seus equivalentes de uma ou várias línguas. 

 

3.3.3 Glossário 

 

Faulstich (1995) distingue os repertórios terminológicos dos Glossários, como: 
 

 Repertório que define termos de uma área científica ou técnica, dispostos em 

ordem alfabética, podendo apresentar ou não remissivas.  

 Repertório em que os termos, normalmente de uma área, são apresentados em 

ordem sistemática, acompanhados de informação gramatical, definição, 

remissivas podendo apresentar ou não contexto de ocorrência. 

 Nota: os glossários em ordem alfabética e os em ordem sistemática podem 

também conter sinonímia, variante(s) e equivalente(s). 

 Repertório em que os termos são apresentados em ordem alfabética ou em 

ordem sistemática seguidos de informação gramatical e do contexto de 

ocorrência. (Ênfases minhas) 

Nota da autora: este tipo de glossário é útil para tradutores e intérpretes. 

Elabora-se, normalmente, a partir de bases textuais informatizadas.  
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Vale destacar, neste momento, que os repertórios lexical e terminológico do site 

Rede Surdos-CE, em sua maior parte, encontram-se organizados por ordem alfabética, bem 

como, em algumas áreas de conhecimento, divididos por temáticas, como a Genética e 

Citologia, da disciplina Biologia, por exemplo. No que se refere aos repertórios constituídos 

nesta Tese, temos ainda a disponibilização dos Glossários Funcionais Ilustrados Bilíngues-

Rede Surdos (doravante GFIB-Rede Surdos), distribuídos por temáticas através de remissivas 

presentes nos verbetes e/ou pelos filtros de busca, além da organização por ordem alfabética, 

conforme menção na seção 5. Nesse sentido, este trabalho buscou compor um viés 

onomasiológico (e semasiológico), tomando por base os estudos de Pavel e Nolet (2002) e 

Faria-Nascimento (2009), posto que esse tipo de repertório se organiza do conteúdo para a 

forma, por ideias, por ordem remissiva.  

Nesse contexto, é fundamental compreender que a emergência de neologismos 

não se dá aleatoriamente, pois requer o atendimento a padrões internos, por menores que 

sejam, como orienta o arcabouço teórico aqui empreendido e como se pode conferir, mais 

adiante, nas subseções referentes ao processo de formação de palavras/termos. Na 

oportunidade, trato também a respeito dos aspectos gramaticais relacionados aos constituintes 

internos, ao lexicon. Assim, passo à subseção seguinte que apresenta considerações sobre os 

processos de “novas” unidades. 

 

3.4 O Neologismo na nominalização científica de termos: os sinais-termo  

 

A dinâmica de renovação lexical/terminológica envolve processos geradores 

(neologia fonológica, semântica, sintagmática e alogenética) e variações linguísticas 

(diacrônicas, diatópicas, diastráticas e diafásica). Atualmente, tratar sobre esses processos no 

âmbito da Terminologia da Libras é mencionar um termo específico à unidade terminológica 

(UT), que foi cunhado por Faulstich, em 2012, ao orientar os trabalhos de Costa (2012), o 

Sinal-Termo. 

 

3.4.1 O Sinal-Termo  

 

No âmbito das línguas orais, a palavra “termo” remete a uma unidade 

lexicográfica (UL) especializada de uma área técnica e científica, ou, mais diretamente, 

dizemos unidade terminológica (UT), a qual tem como objeto a análise da Terminologia 

descritiva e o registro pela Terminografia (KRIEGER, 2001). No âmbito da Terminologia da 
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Libras, temos a UT denominada “Sinal-Termo”, a qual, de acordo com Faulstich (2012), trata-

se do: 

(1) Termo da Língua de Sinais Brasileira que representa conceitos com 

características de linguagem especializada, próprias de classe de objetos, de 

relações ou entidades. (2) Termo criado para, na Língua de Sinais Brasileira, 

denotar conceitos contidos nas palavras simples, compostas, símbolos ou 

fórmulas, usadas nas áreas especializadas do conhecimento e do saber. (3) 

Termo adaptado do português para representar conceitos por meio de palavras 

simples, compostas, símbolos ou fórmulas, usados nas áreas especializadas do 

conhecimento da Língua de Sinais Brasileira. 

A autora ainda distingue Sinal-termo de Sinal, do léxico comum, salientando que 

aquele consiste em uma unidade terminológica de uma área técnica ou científica, o que 

significa dizer que o seu uso é específico e inerente a uma área especializada do 

conhecimento; enquanto que este último, o Sinal comum ou “unidade lexical comum”, 

encontra-se no uso corrente, no cotidiano. Nascimento (2016), por sua vez, tomando os 

apontamentos de Faulstich (2012), acrescenta mais uma definição, ressaltando que Sinal-

termo “é, também, um termo emprestado de outras línguas de sinais com ou sem adaptação 

fonológica e morfológica da língua receptora” (NASCIMENTO, 2016, p. 25). 

Desse modo, pode-se perceber que os estudos no campo da Terminologia, seja em 

línguas orais ou de sinais, podem, adicionalmente, servir de base à implementação de políticas 

linguísticas no sentido de nortear, regular e normatizar trabalhos de campos de especialidade e 

ser suporte à área da Educação, como um todo. Sua relevância se mostra na emergência de 

UTs/sinais-termo que surgem para o preenchimento de lacunas existentes em áreas 

específicas, assim como para dirimir a polissemia desenfreada e os processos sem base 

linguística, no surgimento de neologismos.  

Nesse sentido, a subseção seguinte trata da dinâmica de renovação lexical 

evidenciado na emergência de neologismos: os processos geradores e as variações 

linguísticas.  

 

3.4.2 Processos geradores  

 

Na emergência de neologismos, podemos identificar quatro processos, elencados 

a seguir, conforme Barbosa (1998): 

 

a)  o “neologismo fonológico resulta de um recorte cultural, instaurado por uma 
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grandeza-signo, constituída de expressão e conteúdo inéditos, uma nova função 

semiótica” (Grifos da própria Autora). Esse processo se divide em dois subtipos: o 

neologismo fonológico específico e o complementar. O primeiro subtipo parte de 

uma combinatória inédita de fonemas, enquanto o segundo envolve uma 

combinatória inédita de morfemas. É importante entender esses dois subtipos 

porque nos processos primários/específicos se evidencia a derivação ou a 

composição na nova organização fonológica, ao passo que nos 

secundários/complementares ocorre a mutação fonológica que dá origem a 

formações morfo-fonológicas (BARBOSA, 1998, p. 40). 

b) o neologismo semântico ocorre diferentemente do fonológico, pois é gerado a 

partir de uma grandeza-signo, conservando-se a expressão do “signo-base” 

(morfema-base), ao qual segundo Barbosa (1998) se atribui um novo conteúdo, 

relacionado a outro recorte cultural inédito. Assim, essa dinâmica revela um 

complexo sistema de relações inter-conteúdos. Nesse sentido, o processo em foco 

(neologia semântica) revela-se mais frequente e produtivo na dinâmica de 

expansão lexical/terminológica. “Isso explica o fato de ser a polissemia a regra, e 

a monossemia, a exceção, no amplo conjunto dos lexemas que integram o 

Universo Léxico”. (BARBOSA, 1998, p. 41) 

c) o neologismo sintagmático se apresenta como produto da derivação e 

composição de ULs/UTs, resultando de um segmento da frase ou mesmo da frase 

para vocábulos autônomos. O processo ocorre da integração em forma de lexia – 

UL memorizada disponível para atualização. 

d) o neologismo alogenético consiste em uma UL nova, emprestada de outro 

sistema linguístico e sociocultural e podem ser classificados em 4 subtipos: (i) 

palavra estrangeira (aparecendo apenas no discurso que a toma como 

empréstimo); (ii) peregrinismo (UL que se acha na primeira fase de sua inserção, 

evidenciando uma relação temporal); (iii) xenismo (UL que não chega a 

apresentar adaptações sofridas, nem no plano de conteúdo nem de expressão, mas 

surge frequentemente nos discursos); (iv) empréstimo (UL/UT advinda das fases 

(i) e (ii), passa a ocorrer em alta frequência e distribuição regular nos discursos, 

sofrendo mutações nos planos da expressão e de conteúdo.  

 

Nessa perspectiva, além dos processos supracitados, ocorrem as variações 

linguísticas sobre as quais a subseção seguinte explicita. 
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3.4.3 Variações linguísticas  

 

Esse processo inerente aos neologismos evidencia o caráter relativo e não 

absoluto quando em sua emergência, dado o caráter migratório de termos seja por período, 

região geográfica, grupo social ou áreas de especialidade. Nesse sentido, tal processo pode ser 

classificado em:  

a) diacrônica, ocorre em uma determinada etapa da língua, para o qual, se 

quisermos analisar o provável período de determinada UL/UT é necessário 

inventariar estabelecendo parâmetros para a análise dos discursos a partir de, por 

exemplo, jornais, revistas, vídeos, ou mesmo com pesquisa experimental com 

registros de conversações entre pares pertencentes a grupos de mesma faixa etária;  

b) diatópica, ocorre em âmbito regional, a partir do qual um termo considerado 

arcaico em uma região migra para outra, no contato entre seus falantes, e é aí 

incorporado como neologismo;  

c) diastrática, é estabelecido na relação entre membros de diferentes estratos 

sociais; isto é, enquanto em uma camada social um vocábulo torna-se 

desneologizado, em outra é tomada como neologismo;  

d) diafásica, muito evidenciado nas áreas de especialidade e pode migrar de uma 

área a outra sendo tão produtiva, com seu impacto semântico, quanto foi em sua 

área originária.  

 

Vale ainda ressaltar que, no processo acelerado das dinâmicas, um vocábulo pode, 

em nível individual, tornar-se desneologizado no falar concreto de um utente/falante e assumir 

um caráter neológico para outro falante. Enfim, seja um vocábulo em um tempo, grupo, 

região ou área específica, já absorvido no uso (desneologizado), em outro é adquirido como 

inédito, trazendo em si todo o impacto semântico, cultural e social da novidade 

lexical/terminológica. 

É válido saber sobre o processo de neologismo e de diferenças linguísticas, pela 

ocorrência ou emergência de possíveis terminologias (glossários e vocabulários) distintas em 

cenários/regiões diferentes, dadas as características inerentes a esses aspectos supracitados. 

Nessa perspectiva, é importante compreender o esquema de formação dos 

neologismos, sobre o qual a próxima subseção apresenta. 
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3.4.4 Esquema de formação do neologismo  

 

Observando-se as características dos processos de surgimento de uma UL/UT 

nova, discriminadas anteriormente, bem como o arcabouço de Faria-Nascimento (2009) e de 

Faulstich (2012), esboçados ao longo desta seção, podemos perceber um caráter de 

hibridização bastante recorrente na expansão terminológica da Libras, seja por empréstimos; 

termos construídos; e termos „reconstruídos‟ e ampliados (FARIA-NASCIMENTO, 2009). 

Esta autora (Faria-Nascimento) esquematizou esse processo no seguinte quadro: 

 

Quadro 5 – Esquema de formação do neologismo 

 
Fonte: Faria-Nascimento (2009, p. 92) 

 

Sobre o esquema acima, a autora ensina que tal constituição terminológica pode 

ser compreendida pela “possibilidade de construção de um termo com fragmento de termo 

„emprestado‟ da língua na qual o conhecimento é originalmente transmitido” (FARIA-

NASCIMENTO, 2009, p. 92). Desse modo, aponta construções com fragmentos na LP 

adicionados (submetidos) às regras de construção lexical e terminológica da língua que o 

abriga, no caso, a Libras, resultando em “neologismos terminológicos”. Nesses processos de 

“empréstimos”, a autora destaca o caso da ocorrência da transliteração datilológica da letra 

inicial (com estatuto morfológico) do termo em Português, ou mesmo a transliteração 

lexicalizada (total ou parcial), que se associam a outra base (morfema-base), gerando o novo 

termo.  

Quanto a novos termos, Faria-Nascimento (2009, p. 91-92) destaca ainda que  

“um termo pode derivar-se a partir de uma base que pode ser constituída de uma unidade 

lexical simples ou de um termo básico sobre os quais são acrescentados afixos
46

. Esse termo 

básico associado a outros termos gera termos construídos por composição”. 

A respeito da dinâmica de processos de construção terminológica, as subseções 

                                                      
46

 Considerando o caráter simultâneo e “bimanual” de algumas UL/UT da LS, Faria-Nascimento (2009) emprega 

nesse assunto o termo Afixo, em virtude da junção morfológica de diversas UL/UT não ser possível evidenciar 

ocorrência de prefixo ou sufixo, isto é, se o outro fragmento morfológico não ocorreu nem antes, nem no meio 

ou no final; pois a informação se deu com o sinal executado com as duas mãos (simultaneamente), como o sinal 

<MORFOLOGIA> exemplificado pela autora. Vale salientar, no entanto, que, em outros casos, a LS registra a 

presença de prefixos e sufixos; em especial, quando o vocábulo é executado primeiramente com uma mão que se 

articula com a outra em movimento posterior, mesmo que seja em curtíssimo tempo. 



89 

 

seguintes abordam seus aspectos separadamente. 

 

3.5 Algumas considerações sobre o processo de formação de sinais/palavras 

 

Para a composição do material (léxico)terminológico (dicionários e glossários), 

são necessários conhecimentos fundamentais de pressupostos teóricos que embasem a 

estruturação do fundo lexical na constituição das UTs, bem como contemplar a composição 

de macroestrutura e da microestrutura, além da contextualização (pragmática), no sentido de 

não incorrer em repertórios meramente informais e prescritivos. Por esse motivo, o presente 

trabalho contempla esses aspectos e foi desenvolvido com atores nativos juntos a especialistas 

de área, sob a orientação de uma terminóloga atuante
47

. 

Nessa perspectiva, esta subseção esboça a respeito dos processos de 

formação/criação de uma UT (termo/sinal-termo), os quais obedecem a regras básicas em sua 

estrutura léxica e na estrutura conceitual. É importante atentar para esses fatores no sentido de 

evitar as “invenções” agramaticais, ou os “monstrengos lexicais”, no dizer de Biderman 

(1998, p. 21).  

Sobre neologismos que parecem “estranhos” (inicialmente) pela forma híbrida 

que apresentam, Biderman (1998) critica, observando, por exemplo, alguns da área da 

Informática, na qual a dissonância frequentemente é retratada na ocorrência de termos cujo 

radical se apresenta em Inglês e a desinência em Português. Nesse processo, em geral, 

observa-se o surgimento de (novos) verbos, tais como: linkar, clicar, formatar, escanear, 

logar, resetar, deletar, formatar, googlar, entre outros. A autora também critica o que 

denominou de “decalques” e “lexias complexas”, quando, no processo de formação, um verbo 

da Língua Portuguesa serve como suporte, combinando com um termo em Inglês, por 

exemplo, como no caso de: dar um enter, dar um reset, dar uma googlada.
48

 

Assim, no sentido de evitar a produção de termos dissonantes, os “monstrengos”, 

bem como de não se criar inúmeros termos para um só objeto e, consequentemente, cair em 

desuso, Biderman (1998, p, 21) ressalta: 

O que se constata são divergências, às vezes gritantes, na lexicalização dos termos 

na língua, sobretudo quando as terminologias passam ao uso da língua geral. Nessa 

instância os termos assumem frequentemente valores polissêmicos, afastando-se de 

sua monossemia original e muitas vezes adquirindo conotações variadas que 

                                                      
47

 Sobre o processo de construção e resultados vide as seções 5 a 8. 
48

Os termos googlar e dar uma googlada não são mencionados pela autora, fazem parte de “novos” repertórios 

na contemporaneidade globalizada, nos usos das redes sociais, nomeando as pesquisas que se faz em sites de 

busca, no caso, o provedor Google. 
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desvirtuam o seu valor denotativo original. 

É fundamental, portanto, o entendimento da estrutura interna de 

composição/constituição do sinal (assim como no caso das palavras orais), para que os termos 

sejam validados. Para isso, o presente estudo se mostra relevante tanto no seu 

desenvolvimento, quanto na formação do grupo que discutiu e criou as UTs, bem como no 

grupo que analisou e validou os sinais-termo – conforme os passos metodológicos apontados 

na seção 5 – posto que “a criação é o resultado da combinatória de elementos mais simples 

existentes na língua. Desse modo, a criação consiste essencialmente no modo de relação entre 

esses elementos” (BARBOSA, 1996, p. 174).  

Nessa perspectiva, foi primordial realizar a empiria com os laboratórios, 

possibilitando às equipes de criação e de validação o entendimento dos constituintes internos 

(lexicon) das UTs, a partir de base teórica; assim como é essencial a quem se interesse em 

entender essa dinâmica. Essa combinatória de elementos (BARBOSA, sd) é confirmada por 

Faria-Nascimento (2009, p. 110), quando ensina que:  

Esses constituintes combinam-se entre si num processo dinâmico de atualização e 

enriquecimento das línguas, organizam-se de forma a aceitarem ou a rejeitarem a 

proposição de um vocábulo novo, um neologismo. Por esse motivo, é possível dizer 

que nenhum neologismo é arbitrário: parte do lexicon.
49

 

Assim, a apreensão desse processo constitutivo e conceitual facilita na dinâmica 

de composição de neologismos, pois como destaca a mesma autora, o lexicon é formado: 

[...] além dos constituintes, dos recursos que uma língua tem para a construção 

infinita de vocábulos, candidatos ao preenchimento de todas as lacunas lexicais e 

terminológicas dessa língua. Além de oferecer as regras de organização interna do 

léxico e dos termos, também oferece as possibilidades de associação dos termos 

entre si, com todos os componentes gramaticais e restrições que a língua comporta. 

(FARIA-NASCIMENTO, 2009, p. 110) 

Para esclarecer a regra interna de tal processo, a autora ilustra com a metáfora do 

lego, dizendo que cada constituinte do lexicón tem sua regra de “encaixe”, na qual “se encaixa 

[a peça] „x‟, mas não [a peça]„y‟” (FARIA-NASCIMENTO, 2009, p. 110; ênfase minha). 

Nessa perspectiva, a próxima subseção apresenta as “peças” do lexicon da Libras, a fim de 

ilustrar sua ocorrência real. 

  

                                                      
49

 A autora em sua tese discrimina os termos Lexicón e Léxico, apresentando a distinção em exemplos na Língua 

de Sinais Brasileira. (FARIA-NASCIMENTO, 2009) 
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3.6 O Lexicon na Língua de Sinais 

 

O Lexicon
50

, conforme alusão na subseção anterior, é compreendido como a base 

de constituintes e de estruturas linguísticas organizadas internamente, presentes na construção 

lexical de uma língua; isto é, trata-se do fundo lexical. (MILLER, 1991; FARIA-

NASCIMENTO, 2009). Nesse sentido, ao se constituir uma UT (palavra, termo ou sinal-

termo), de modo dinâmico e internamente coerente, são combinados alguns elementos que 

contribuem para o enriquecimento das línguas em geral. Esses elementos podem ser aceitos 

ou refutados, quando na proposição de um neologismo ou quando entra no uso cotidiano ou 

específico (in vivo), ou mesmo na fase de estudos (laboratórios linguísticos/processo in vitro), 

quando estes são realizados.  

Além dos constituintes internos, na dinâmica de proposição de um novo vocábulo, 

encontram-se adicionalmente as possibilidades de associação de termos entre si e com os 

aspectos conceituais, com os diversos componentes gramaticais, além das restrições que uma 

língua demanda. É no sentido de esclarecer sobre a rica e dinâmica combinação interna do 

lexicon que Faria-Nascimento (2009) ilustrou com a “metáfora do lego”, anteriormente citada.  

Nesse contexto, é importante identificar esses “lexicón constituintes” (FARIA-

NASCIMENTO, 2009, p. 111) da(s) Língua(s) de Sinais, notadamente, da Libras, quais 

sejam: (1) os parâmetros; (2) os classificadores; (3) os empréstimos linguísticos de outras 

línguas de sinais ou da LP transliterados; (4) os elementos prototípicos; (5) as metonímias e 

conceitos metafóricos; (6) os ícones linguísticos; e (7) os morfemas-base. 

 

3.6.1 Os Parâmetros da(s) Língua(s) de Sinais 

 

O lexicon, compreendido como o fundo lexical das unidades lexicais e 

terminológicas (FARIA-NASCIMENTO, 2009), é evidenciado no nível fonológico por meio 

dos parâmetros: configurações de mãos (CM); movimentos (M); ponto de articulação/locação 

(PA/L); orientação da palma (Or/OP) e expressões não manuais (ENM). J. Oliveira (2015), 

em seu estudo, se apoia em Klima e Bellugi (1979) e Karnopp (1999), para denominar esses 

elementos constitutivos como “unidades formacionais” ou “formantes”. A autora, porém, 

resgata o termo de Stokoe, chamando o nível fonológico de querológico e argumenta que tais 

                                                      
50

 A grafia desse termo aparece diferente em trabalhos de autores como: Varela (1979, p. 14), com uso de termo 

“Lexicon” sem acento; e Faria-Nascimento (2009, p. 110), uso do termo “Lexicón” acentuado. Tomo a primeira 

grafia, quando destacar esse conceito, respeitando, no entanto, a grafia de Faria-Nascimento, quando em citações 

desta autora. 
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unidades formacionais ocorrem no nível queromorfológico.    

Para compreender do que trata cada unidade constitutiva do fundo lexical das ULs 

e UTs, ilustro, com o quadro de J. Oliveira (2015), as diferentes nomenclaturas para os 

parâmetros apresentadas nos estudos ao longo dos anos, fazendo uma pequena adaptação, 

acréscimo (Pimentel-Souza, 2008). Nesse sentido, apresento, na sequência, a caracterização 

de cada constituinte:          
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Quadro 6 – Principais nomenclaturas propostas para representar aspectos das LS 

Síntese das principais nomenclaturas propostas para representar os 
aspectos dos sinais 

Stokoe 

(1960) 

Designator 
(DEZ) 

Tabula 
(TAB) 

Signation 
(SIG) 

--- --- 

Stokoe 

(1980) 

What acts Where 
it acts 

Its action --- --- 

Battison 

(1974, 

1978) 

Handshape or 

configura- 

tion(s) of the 
hand(s )(H) 

Location 

(L) 

Movement 

(M) 

Orientation 

(O) 

--- 

Frishberg 

(1975) 

Hand 

Configuration 
Location Movement Orientation of 

articulator(s) 

--- 

Friedman 

(1975) 

Hand 
Configuration 

Place of 

articulation 

Movement Orientation --- 

Klima e 

Bellugi 

(1979) 

Hand 

Configuration 

(HC) 

Place of 

articu- lation 
(PA) 

Movement 

(MOV) 

Orientation 

(OR) 
Facial expression 

Liddell 

(1984) 

Hand 

Configuration 

(HS) 

Location 

(Loc.) 

Movement 
 (M) 

Orientation 

(Or.) 
Non-manual 

signals (NMS) 

Contact 
(Con.) 

Hold 
(H) 

Hulst 

(1993) 

Handshape Location 
of the 

hand 

Moveme

nt of the 

hand 

Palm 

orientation 

--- 

Ferreira 

(Ferreira- 

Brito) 

(1995) 

Configuração 

da(s) Mão(s) 

(CM) 

Ponto de 

Articulação 

(PA) 

Movimento 

(M) 

Orientação 

da(s) 

Mão(s) 

(O) 

Expressões não-

manuais ou 

Componentes 
não-manuais 

Quadros e 

Karnopp 

(2004) 

Configuração 

de Mãos (CM) 

Locação ou 

Ponto de 

Articulação‟ 

(L) 

 

Movimento 

(M) 

 

Orientação da 

Mão (Or) 

 

Expressões não-

manuais 

Leite 

(2008) 

Configuração 

de Mãos (CM) 

Localização 

(L) 

Movimento 

(M) 

Orientação da 

Palma da Mão 

ou Orientação 

da Palma 

 

Expressões 

faciais 

Estelita-

Barros 

(2008) 

Configuração 

de Dedos 
(CD) 

Ponto de 

Articula- 
ção (PA) 

Movimento 

(Mov) 

Orientação da 

Palma 
(OP) 

 
---- 

Pimentel

-Souza 

(2008) 

Configuração 

de Mãos (CM) 

Ponto de 

Articulação 

ou Locação 

(PA/L) 

Movimento 

(M) 

Orientação da 

Mão (Or) 

Expressões não-

manuais (ENM) 

Faria-

Nascimento 
(2009) 

 

Configuração 

de Mãos (CM) 

Ponto de 

Articulação 

(PA) 

 

Movimento 

(Mov) 

Orientação da 

Palma 

da Mão 

(OP) 

 

Expressões não-

manuais (ENM) 

Fonte: J. Oliveira (2015) com adaptação de Pimentel-Souza (2021) 

 

Em geral, um dos primeiros elementos estudados (parâmetros primários) são as 

configurações de mãos (CM). Estas apresentam diversas formas e se definem no momento da 
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pronúncia/execução
51

 do(s) sinal(is) a partir de uma mão ou das duas. Sobre esse parâmetro, 

Ferreira-Brito, em 1998, catalogou 46 CMs utilizadas na sinalização de surdos pertencentes a 

centros urbanos do Brasil. Pimentel-Souza (2008) catalogou 73 tipos de CM, baseando-se no 

Dicionário Digital da Libras (Acesso Libras), os quais são apresentados no quadro a seguir:  

Quadro 7 – Diferentes tipos de Configurações de Mãos 

    

 

    

    1     

     
    

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         

11 12 13 14 15 16 17 18 19 

         
20 21 22 23 24 25 26 27 28 

         

29 30 31 32 33 34 35 36 37 

         

38 39 40 41 42 43 44 45 46 

         

47 48 49 50 51 52 53 54 55 

         

56 57 58 59 60 61 62 63 64 

         
65 66 67 68 69 70 71 72 73 

Fonte: Pimentel-Souza (2008, p. 72) 

                                                      
51

 Por tratar de uma língua e de atos de fala, utilizo o termo “pronúncia” no decorrer deste trabalho, ao invés do 

termo “execução”, como vemos em trabalhos ou discursos, em geral, sobre as línguas de sinais. 
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Observando os quadros anteriormente citados, que trazem os parâmetros e a forma 

como diferentes autores os adotam, nota-se que Estelita-Barros (2008), diferentemente dos 

demais autores, substitui o parâmetro configuração de mãos por “configuração de dedos” 

(CD). A autora intentou apresentar, em seus grafemas ao criar o sistema de escrita de sinais 

denominado ELiS, a posição de cada dedo em determinados formatos da mão. Desse modo, 

apresentou dez “visografemas” no parâmetro CD, divididos em: cinco representações do 

polegar, quatro para os demais dedos e uma representação comum. Estelita-Barros (2008, p. 

28), então, esclarece que: 

 
A ELiS [...] privilegia a escrita de quatro parâmetros: Configuração de Dedos (CD), 

Orientação da Palma (OP), Ponto de Articulação (PA) e Movimento (Mov). Cada um 

destes parâmetros é composto por vários visemas, cujas representações gráficas 

denominamos „visografemas‟, e seu conjunto, visograma. Estes termos correspondem 

respectivamente ao conceito aproximado de fonemas, letras e alfabeto em uma LO 

[língua oral]. (ESTELITA-BARROS, 2008, p.28, grifos da autora) 
 

À guisa de ilustrar, o quadro abaixo apresenta alguns visografemas: 

 

Quadro 8 – Configurações de Dedos por Estelita-Barros (2008) 

 Fonte: ESTELITA-BARROS (2008) 

 

 
 

 

Vale ressaltar ainda da proposta de Estelita-Barros (2008), a iniciativa de propor 

termos como “visema” em substituição a “fonema”, destacando o caráter visual da Libras. 

Diferentemente de Stokoe (1960), que destacou o aspecto da emissão (queremas/quirema – as 

mãos), a pesquisadora destaca o campo da recepção (visema – visão, os olhos), mas, de modo 

similar, concorda com a necessidade de analisar os dados das LS a partir de suas nuances 

específicas. Nessa perspectiva, a pesquisadora explica o processo de sua proposta, dizendo 

que: 

  
Sendo o fonema uma unidade sonora de uma LO, visema passa a ser uma unidade 

visual de uma LS. [...] Mudo a raiz de quir- para vis- pois todo o resultado da 

realização das LS é visual e argumento que, mesmo sendo nomenclaturas 



96 

 

equivalentes, visema e fonema, não são iguais e suas diferenças precisam ser 

acentuadas a fim de compreendermos sua verdadeira natureza e seu processamento. 

O fato de um termo representar unidades sonoras e o outro representar unidades 

visuais dá outra dimensão de precisão a partir da qual poderemos ser capazes de 

captar melhor as diferenças semióticas de uma modalidade e outra. (ESTELITA-

BARROS, 2008, p.14-15) 

 

Nesse sentido, enfim, essa visualidade é marcada em um espaço em que ocorre a 

produção do sinal.  

Outro parâmetro básico de suma importância consiste no(s) ponto(s) de 

articulação/locação (PA/L). De acordo com Friedman (1975), o PA/L consiste na “área do 

corpo, ou no espaço de articulação definido pelo corpo, em que ou perto do qual o sinal é 

articulado”; isto é, corresponde ao espaço adiante do corpo ou o “ponto” tocado no próprio 

corpo, onde o sinal é pronunciado. Esse parâmetro pode ser constatado na pronúncia de todos 

os sinais, mesmo que algum sinal enunciado não apresente CM, ou Or/OP ou ainda ENM 

(expressos adiante), como é o caso do sinal <LADRÃO>. Nesse sentido, os “pontos” ou 

locações podem ser: no topo da cabeça, na testa, na bochecha, na boca, na orelha, ombros, 

tórax, cintura, entre outros. Nesse contexto, tem-se um número mínimo de sinais que é 

pronunciado abaixo da cintura, ou seja, abaixo do Espaço de Enunciação da LS. O quadro 

subsequente apresenta a delimitação de tal espaço, bem como o exemplo do sinal 

<FORTALEZA/CEARÁ> com a definição dos três parâmetros que foram descobertos por 

Stokoe, na década de 1960.  

 

 

 
Fonte: Pimentel-Souza (2008, p. 73) 

 

Quadro 9– Espaço de Enunciação e os primeiros parâmetros 

catalogados por Stokoe (1960) 

Figura 17 - Sinal: <FORTALEZA/CEARÁ> 
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À guisa de ilustrar, o quadro seguinte apresenta dois exemplos de PA/L, extraídos de 

Pimentel-Souza (2008, p. 73): 

 

Quadro 10 – Exemplos de dois tipos de Ponto de Articulação 

PA: Torax PA: Espaço Neutro 

Fonte: Pimentel-Souza (2008, p. 73) 
 

Os Movimentos (M), por sua vez, constituem-se em um parâmetro complexo, 

pois podem envolver uma gama de formas e direções, movimentos internos de mão, 

movimentos de pulso, movimentos direcionais no espaço ou ainda um conjunto de 

movimentos em um só sinal (KLIMA; BELLUGI, 1979). Observe-se, nas figuras 

supracitadas e em registros lexicográficos/terminológicos impressos, que as setas 

representam os movimentos realizados na pronúncia dos sinais. Segundo Ferreira-Brito 

(1990), os movimentos podem ser: retilíneo, helicoidal, circular, semicircular, sinuoso ou 

angular. Sobre esse parâmetro, Estelita-Barros (2015), em seu estudo, listou 44 tipos 

diferentes de Movimentos. 

No que se refere à Orientação da(s) Palma(s) Or/OP, como o próprio nome diz, 

trata-se da orientação para onde a(s) palma(s) da(s) mão(s) está(ão) voltada(s), a(s) qual(is) 

pode(m) ser: para cima, para baixo, para frente, para ipsilateral (lateral) ou para medial 

(contralateral). É importante atentar para a distinção entre este parâmetro primário (OP) e a 

Direcionalidade, que se constitui em parâmetro secundário. Este último, estreitamente 

ligado ao movimento, refere-se à direção (vertical, horizontal ou circular) do movimento de 

um sinal. Sobre a Or/OP, Faria-Nascimento (2013) destaca a significação cultural que pode 

agregar na criação de sinais. Estes podem ressaltar o significado positivo, de bom e de 

aceitação, quando a palma se volta para cima; e, ao contrário, com o significado de 

negatividade, rejeição e de ruim, caso a OP se volte para baixo.
52

 

                                                      
52

  Essas significações se coadunam com a Teoria da Metáfora Conceitual de Lakoff e Johnson (1980). Outro 

exemplo encontramos no conceito de FUTURO, representado por um movimento para frente, enquanto o 

PASSADO é representado por um movimento/OP para trás. 

Figura 18 – Sinal: <AMIGO> Figura 19 – Sinal: <FESTA> 
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Nas Expressões Não-Manuais (ENM), as quais compreendem as expressões 

corporais e/ou faciais, temos as variações que dão significados diferentes, tanto no nível 

morfológico quanto no sintático, frente à articulação de determinadas expressões “manuais”. 

As ENM são elementos muito importantes, que, de acordo com Quadros, Pizzio e Rezende 

(2009), podem ser agrupados sob dois aspectos: as afetivas (presentes na enunciação também 

em falantes de línguas orais) e as gramaticais (presentes apenas nas línguas de sinais). Esses 

últimos aspectos marcam, sob o ponto de vista da função sintática, as orações exclamativas, 

interrogativas, negativas, relativas, topicalizações e sinais específicos; bem como, no nível 

morfológico, expressam o grau de tamanho (diminutivo e aumentativo) e de intensidade 

(menos intenso ou mais intenso), além dos aspectos verbais (intermitente, contínuo entre 

outros), ou, simplesmente a expressividade natural de sinalizantes, identificada nas 

conversações entre surdos; uma expressividade nem sempre detectada em diversas obras 

lexicográficas e terminológicas, talvez pelos sinais/sinais-termo aparecerem isolados, sem a 

aplicação em algum contexto.  

Cunho o termo “expressividade natural”, neste estudo, para ressaltar o fluir de 

ENM nas conversações entre falantes das LS, em especial dos nativos (os surdos). Além 

disso, destacar o fato de que, após a realização dos laboratórios terminológicos do presente 

estudo, foram feitos vídeos por estudantes colaboradores (ouvintes), para exibição aos 

estudantes surdos das escolas, no processo de validação. Houve em tal momento, a 

manifestação de críticas e orientações por parte de nativos surdos (professores colaboradores) 

e não compreendidos pelos estudantes, que foram os “validadores”. Por esse motivo, dois dos 

professores surdos, colaboradores, se ofereceram para a filmagem dos sinais depositados no 

site, em caráter oficial, formal, no produto final deste estudo. Sobre essa expressividade 

natural pode-se conferir nos estudos de Leite (2008) ao analisar os aspectos prosódicos na 

Libras.  

Conhecidas as características gerais dos parâmetros (componentes do nível 

fonológico das LS), apresento os demais constituintes de ULs/UTs.  

 

 

3.6.2 Os Classificadores  

 

No que concerne aos classificadores (CLs), estes são fenômenos linguísticos 

presentes nas falas em LS e nos processos de criação de sinais, os quais são constituídos pelos 
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mesmos parâmetros, acima descritos, próprios das ULs/UTs simples, mas que 

agregam/expressam significado complexo. Para Ferreira-Brito (1995, p. 102)  

Os classificadores são morfemas que existem em línguas orais e línguas de sinais. 

Entre as primeiras, as línguas orientais são as que mais apresentam classificadores. 

As línguas de sinais, talvez por serem línguas espaço-visuais, fazem uso frequente 

de vários tipos de classificadores, explorando também morfologicamente o espaço 

multidimensional em que se realizam os sinais. 

De acordo com Quadros e Karnopp (2004, p. 93): 

Os classificadores têm distintas propriedades morfológicas, são formas complexas 

em que a configuração de mão, o movimento e a locação da mão podem especificar 

qualidades de um referente. Classificadores são geralmente usados para especificar o 

movimento e a posição de objetos e pessoas ou para descrever o tamanho e a forma 

de objetos. 

As autoras dão exemplos, destacando a CM em “B”, ao se referirem ao “carro em 

movimento”. Além desse exemplo, há o uso do classificador para pessoa adicionado ao 

movimento de ziguezague, a fim de retratar alguém que se move em um labirinto, conforme 

podemos conferir no Quadro a seguir. 

Quadro 11– Ilustração de classificadores para CARRO e PESSOA 

 

Figura 20 – CARRO-EM-MOVIMENTO 

 
Figura 21 – PESSOA-MOVENDO-SE-EM-ZIGUE-ZAGUE 

Fonte: Arquivo próprio / Edição imagens: Rundesth Nobre 

 

Faria-Nascimento (2009, p. 116), por outro lado, ressalta o padrão gramatical dos 

classificadores, que segundo esta autora, “são um tipo de morfema livre com grande 

informação semântica e que, por isso, representa ora um sintagma nominal, ora um sintagma 

verbal com alto poder de ajuste pragmático” (Grifos meus). Conforme se confere com esta 
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autora, os CLs “são constituintes com função gramatical”.  

É importante destacar que os CLs são constituintes pertinentes a línguas naturais, 

os quais se distinguem nas línguas de sinais com relação às línguas orais pela modalidade, 

pois a primeira se manifesta pelo canal visuoespacial e a segunda pelo oral auditivo.  

Nessa perspectiva, anuncio a próxima subseção que trata de outro constituinte, 

altamente produtivo, mas bastante complexo, tanto nas discussões quanto no uso, que são os 

empréstimos linguísticos.  

 

3.6.3 Os Empréstimos Linguísticos  

  

Podemos perceber em diversas ULs/UTs algum elemento constituído por 

empréstimo, seja da LSF, seja da ASL ou SI
53

, ou ainda, da língua oral, no caso do Brasil, da 

LP. Neste último caso, pode ocorrer a “transliteração”, representada pelo uso do alfabeto 

datilológico, das seguintes formas: de todas as letras ou de alguma parte, ou ainda, da 

primeira letra de uma UL/UT do Português. Faria-Nascimento (2009) classificou os 

empréstimos linguísticos para a Libras (LSB) em: (1) empréstimos por transliteração 

pragmática; (2) empréstimos por transliteração lexicalizada (semi-datilológicos), também 

conhecida por “soletração ritmada”; (3) empréstimos por transliteração da letra inicial; (4) 

empréstimos da „configuração‟ visual dos lábios; (5) empréstimos semânticos; (6) 

empréstimos estereotipados; e (7) empréstimos cruzados. Essa classificação pode ser 

conferida nos estudos da referida autora (FARIA-NASCIMENTO, 2009, pp. 59-69), bem 

como em exemplos de UTs tratadas nos laboratórios terminológicos que o presente estudo 

desenvolveu. São exemplos dos tipos de empréstimos citados os sinais mencionados no 

quadro subsequente: 

  

                                                      
53

 Sinais Internacionais, uma língua “artificial”, criada por surdos de diferentes países, que participam, como 

membros e/ou tradutores intérpretes, em eventos internacionais. 
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Quadro 12– Exemplos de Empréstimos Linguísticos em Libras 

Tipo de Empréstimo  Exemplos
54

 

1. Empréstimos por transliteração pragmática RUA M-A-R-R-O-C-O-S 

2. Empréstimos por transliteração lexicalizada 

(semi-datilológicos) 

P-A-I; P-A-Z; N-U-N/N-U-N-A 

(NUNCA) 

3. Empréstimos por transliteração da letra inicial PROFESSOR@; SOLTEIR@ 

4. Empréstimos da „configuração‟ visual dos lábios CEARÁ (Estado); CASA 

5. Empréstimos semânticos EMOÇÃO; CAIR-O-QUEIXO 

6. Empréstimos estereotipados
55

 “?”; “,” 

7. Empréstimos cruzados COÇARMÃO para „corsa‟ - marca de 

carro da Chevrolet - (Exemplo 

extraído de FARIA-

NASCIMENTO, 2003) 

Pimentel-Souza (2021) 

 

Enfim, importa saber, nessa subseção, que longe do que propaga o senso comum, 

os empréstimos linguísticos em LS não são execuções equivocadas ou “invenções” de pessoas 

ouvintes, retratando uma supremacia destas sobre os surdos – “ouvintismo”, nem das línguas 

orais sobre as de sinais; mas, sim, uma característica natural oriunda de línguas e culturas 

expressas em zonas de contato.  

A seguir outro elemento de considerável ocorrência na composição de ULs e UTs. 

 

3.6.4 Os Elementos Prototípicos  

 

Os elementos prototípicos são ULs consideradas de grande relevância na 

representação de determinadas categorias. A partir dos aportes de pesquisadores, como Faria-

Nascimento (2009), Nascimento (2016) e Santos (2017), destaco os sinais <LEÃO> e 

<MAÇÃ> como exemplo na Libras, os quais são estabelecidos como protótipos da categoria 

                                                      
54

 Utilizo nas exemplificações do quadro em tela e, ao longo desta tese, os sinais/sinais-termo transcritos em LP, 

em forma de glosas, através do Sistema de Transcrição de Língua(s) de Sinais (KLIMA e BELLUGI, 1979; 

LIDELL, 1986; 2003; FELIPE, 2004); um sistema, muito utilizado em trabalhos científicos e/ou materiais 

didáticos. Dessa perspectiva, adoto especificamente os seguintes caracteres: (1) a representação de sinais/sinais-

termo simples transcrito em uma palavra da LP em letras maiúsculas <MULTILINGUISMO>; (2) glosas com 

marcação de gênero pelo símbolo @ <CACHORR@>, <ESCRAV@>; (3) glosas de um sinal (simples) 

transcrito em LP por mais de uma palavra são separadas por hífen <TRIÂNGULO-RETÂNGULO>; (4) 

sinais/sinais-termo compostos, ou seja, os que são representados por mais de um sinal, são transcritos com as 

palavras separadas pelo símbolo “^” <AMA^DE^LEITE>; (4) glosas com cada letra separada por hífen 

representam soletramento, indicando soletração ritmada, nomes próprios ou os empréstimos linguísticos, como 

em <P-A-I>, <D-A-V-I> e <A-R>, respectivamente. 
55

 Caracteres “desenhados” no ar. 
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“animais” e “frutas”, respectivamente. O quadro a seguir ilustra essa característica. 

 

Quadro 13– Representação do sinal LEÃO: protótipo do hiperônimo ANIMAIS 

 

 

Fonte: Exemplos extraídos de Capovilla; Raphael; Maurício (2009, pp. 1163/245) 

 
 

Quadro 14- Representação do sinal MAÇÃ: protótipo do hiperônimo FRUTAS 

 

 

Fonte: Exemplos extraídos de Capovilla; Raphael; Maurício (2009, pp. 1419/1136) 

 

Percebe-se a relevância desse constituinte (elementos prototípicos) na composição 

da macro e microestruturas, visto que aí se evidencia a relação com hiperônimo e produções 
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polissêmicas, requerendo categorizações.  

Importa compreender as representações prototípicas para se organizar as entradas 

dos verbetes/FTs, pois, de acordo com Faria-Nascimento (2009, p. 56) baseada em Carvalho, 

2001) deve-se “considerar que palavras com traço semântico comum devem constituir um 

único verbete, dando-se a elas um tratamento polissêmico, enquanto palavras distantes 

semanticamente devem ser incluídas em verbetes distintos, recebendo, então, um tratamento 

homonímico”. Essa demanda de categorizar os termos por campos semânticos, organizando as 

entradas e caracterizando os repertórios onomasiológicos (temáticos) são retratados 

adequadamente por remissivas. Sobre a organização de verbetes/fichas terminológicas, abordo 

com mais detalhes na seção 6, mais adiante. 

 

3.6.5 Os Conceitos Metafóricos e as Metonímias  

 

Esses constituintes são responsáveis pela motivação das construções lexicais e 

terminológicas de grande parte do léxico das LS, consistindo no emprego de um 

termo/palavra, mas significando ou representando outro/a. De acordo com Lakoff (1987), ao 

decifrarmos uma metonímia, descobrimos o seu referente, isto é, a palavra ou o termo, que 

atende à dupla condição de ocupar uma posição como substituto, além de manter uma relação 

de contiguidade com o referente. Em outras palavras, trata-se de um gatilho empregado para 

retratar uma entidade-alvo. Nesse sentido, para haver a compreensão da metáfora ou 

metonímia, é necessário ao falante encontrar-se imerso em um cenário de uso da língua(gem).  

Exemplos da produtividade metafórica na Libras são as “metáforas 

orientacionais”
56

 em cujo PA evidencia o referente relacionado ao “sentido” dado a 

determinadas partes do corpo do sinalizante. Em outras palavras, os sinais relacionados a (1) 

sentimentos: <AMOR>, <SAUDADE>, <MEDO>, <ÓDIO> realizados no PA-tórax, (2) 

razão/racionalidade: <PENSAR>, <SONHAR>, <REFLETIR>, <INTELIGÊNCIA> 

realizados no PA-cabeça, (3) alimentação/fala oral: <COMER>, <BEBER>, <VÔMITO>, 

<FALAR> realizados no PA-boca >, dentre outros sinais, como mostram os quadros a seguir, 

o qual foram inspirados em Lakoff (1980); Faria-Nascimento (2009) e em vivências 

cotidianas. 

 

 

                                                      
56

 Mais detalhes ver Lakoff (1980) e Faria-Nascimento (2009). 
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Quadro 15 – Exemplos de Metáforas Orientacionais - P.A.: CABEÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto: 

Racionalidade 

 

 

Figura 22 - Sinal <PENSAR> 

 

 

 

 

PENSAR 

 

 

Figura 23 - Sinal <SONHAR> 

 

 

 

 

SONHAR 

 

 

Figura 24 - Sinal <FILOSOFIA> 

 

 

 

FILOSOFIA 

 

Pimentel-Souza (2021) 
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Quadro 16– Exemplos de Metáforas Orientacionais - P.A.: BOCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contexto: 

Alimentação 

e fala oral 

 

Figura 25 - Sinal <COMER> 

 

 

 

 

COMER 

 

 

Figura 26 - Sinal <BEBER> 

 

 

 

BEBER  

 

 

Figura 27 - Sinal <DELÍCIA/DELICIOSO> 

 

 

DELÍCIA / 

DELICIOSO  

 

Pimentel-Souza (2021) 
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Quadro 17– Exemplos de Metáforas Orientacionais - P.A.: TORAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto 

sentimentos 

 

Figura 28 - Sinal <AMOR> 

 

 

 

 

 

AMOR 

 

 

 

Figura 29- Sinal <SAUDADE> 

 

 

 

 

 

SAUDADE 

 

 

Figura 30- Sinal <ÓDIO> 

 

 

 

 

ÓDIO 

 

Pimentel-Souza (2021) 

 

 

No que se refere às Metonímias, Estelita-Barros e Aguiar (2013) identificaram três 

tipos de processos metonímicos na LS, que são: (1) parte pelo todo; (2) ação pelo agente, e 

(3) a combinação parte pelo todo adicionando à ação pelo agente. Esse fenômeno, 

constatado nas línguas orais, apresenta grande produtividade nas línguas de sinais de 

diferentes países. Exemplos de Metonímia na Libras, conforme é possível constatar no quadro 

subsequente, são os sinais <BOI>, <CACHORR@>, <GAT@> e <ELEFANTE> – o primeiro 
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representado pelo chifre, o segundo pelo focinho, o terceiro pelo bigode e o quarto pela 

tromba, caracterizando o processo metonímico da parte pelo todo.  

 

Quadro 18 – Exemplos de Metonímias na Libras – “Parte pelo Todo” 

 

 

 

BOI 

 

 

 

Figura 31- Sinal <BOI > 

 

 

 

CACHORR@ 

 

 

Figura 32 - Sinal <CACHORR@> 

 

 

 

GAT@ 

 

 

Figura 33 - Sinal <GAT@> 

 

 

 

ELEFANTE 

 

 

Figura 34 - Sinal <ELEFANTE> 

Pimentel-Souza (2021) 

Este último <ELEFANTE>, é inclusive, encontrado a partir dessa motivação 

metonímica em línguas de sinais de 19 países (NASCIMENTO, 2016, p 33). 

No que se refere a ocorrência dos demais processos metonímicos, são exemplos 
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para a (2) ação pelo agente o sinal <LIVRO>, isto é, para designar o sinal <LIVRO>, na 

verdade, sinaliza-se a ação [ABRIR-LIVRO]. Do mesmo modo, o sinal <TESOURA> tem 

existência com o movimento CORTAR, como se fosse [CORTAR-COM-TESOURA], caso 

contrário, seria apenas a CM em “V” horizontal. Por outro lado, os sinais <FACA>; 

<BANANA> e <ABACATE> são exemplos de (3) combinação parte pelo todo + ação pelo 

agente
57

. As CMs que formam cada sinal imitam uma parte do referente e somado à ação que 

lhes é peculiar, define o sinal; isto é: (a) em <FACA>, a CM de ambas as mãos representa as 

lâminas esfregando uma na outra, designando a ação de CORTAR; (b) no caso de 

<BANANA> uma mão representa o endocarpo (polpa) da banana, enquanto a mão ativa 

representa a ação de DESCASCAR; (c) no sinal de <ABACATE>, por sua vez, a mão passiva 

imprime a visualidade de uma metade da fruta, enquanto a mão ativa movimenta-se na ação 

de RETIRAR A POLPA. Os quadros, logo a seguir, apresentam os exemplos das ocorrências 

mencionadas: 

 
Quadro 19 – Exemplos de Metonímias na Libras - “Ação pelo Agente”  

Tipo de 

Metonímia  

Palavra-Sinal CM
58

 

 

 

 

 

 

Ação pelo 

Agente 

 

 

 
 

Figura 35 - Sinal <LIVRO> 

 

 

 
CM 2  

 
Figura 36 - Sinal <TESOURA> 

 

 
CM37 

Pimentel-Souza (2021) 

 

                                                      
57

 De minha parte, não incluí <TESOURA> ou <LIVRO> nessa categoria de sinais (parte pelo todo + ação pelo 

agente), por considerar que as CM representam o todo do objeto e não parte dele. 
58

 Todas as CM e a referida numeração utilizadas ao longo deste trabalho podem ser conferidas no Quadro 7, da 

subseção 3.6.1. 
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Quadro 20 – Exemplos de Metonímias na Libras - “Combinação” 

 

 

 

 

 

 

COMBINAÇÃO: 

Parte pelo todo + 

Ação pelo Agente 

 

Figura 37 - Sinal <FACA> 

 

 

 

 

CM 46 

 

 

Figura 38 - Sinal <BANANA> 

 

 

CM 58 

 

 

CM 69 

Ou 

 

CM23 

 

Figura 39 - Sinal <ABACATE> 

 

 

 

CM11 

 

 

Pimentel-Souza (2021) 

 

 

Vale observar a ocorrência de alto grau de iconicidade nos processos metonímicos 

supracitados, os quais partem de uma característica do referente para a produção do sinal, o 
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que se consideraria como expressividade de classificadores do tipo verbais
59

. 

Outro aspecto relevante na formação dos sinais/sinais-termo refere-se à 

iconicidade, sobre a qual a subseção seguinte trata. 

 

3.6.6 Os Ícones Linguísticos (Iconicidade)  

 

Esses são constituintes geralmente motivados pela forma, incorporando-se à 

cognição no momento da sua constituição/execução. De acordo com o arcabouço de Faulstich 

(2007), o ícone linguístico pode ser destacado totalmente de sua forma, pois, mesmo que 

tenha sido motivado por esta, chega a perder a semelhança ou referência com ela, já que, ao 

incorporar o sentido na esfera da cognição, torna opaco qualquer traço físico do objeto que o 

tenha motivado na denominação de determinados sinais.  

Esse fenômeno (iconicidade), no entanto, é tido para outros autores como uma 

manifestação desprovida de arbitrariedade. Neves (1997), por exemplo, compreende a 

iconicidade como “um princípio pelo qual se considera que existe uma relação não-arbitrária 

entre forma e função, ou entre código e mensagem na linguagem humana” (p. 103). Já Wilcox 

(2004) compreende que ambos – arbitrariedade e iconicidade – podem ocorrer 

simultaneamente em uma língua. Faria-Nascimento e Correia (2011), por sua vez, classificam 

os ícones linguísticos nos atributos metáforas e metonímias, conforme é possível conferir nos 

exemplos ilustrados nas figuras das subseções anteriores. De minha parte, considero os 

indicativos destas autoras, assim como os de Wilcox (2004), pela riqueza linguística e 

tridimensional – ou “quadrimensional” – das LS. 

Nesse sentido, a subseção a seguir apresenta um aspecto preponderante do lexicon 

das LS, em especial, dos fundamentos da presente pesquisa. 

 

3.6.7 Os Morfemas-Base  

 

De acordo com Faria-Nascimento (2009) os morfemas-base são constituintes de 

unidades lexicais ou terminológicas sinalizadas, com o estatuto morfológico de radical 

                                                      
59

 Essa temática sobre CL é abordada em seção anterior, assim como na seção de análises desse trabalho. Mais 

detalhes sobre a produtividade e os diferentes tipos de CL, vide Faria-Nascimento (2009). Tal pesquisadora 

exemplifica quanto à ocorrência de CL verbais, os quais constituem predicados completos, seja realizando-se 

sozinhos ou coocorrendo com CL nominais. 
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(significante), “que desdobram sua função e constituem base para formação e construção de 

neologismos, especialmente nas áreas de especialidades” (FARIA-NASCIMENTO, 2009, p. 

111).  Em outras palavras, são ULs ou UTs, livres ou presas, com motivação semântica para a 

derivação de outros sinais em um mesmo campo semântico. Tais constituintes têm 

demonstrado alto padrão de produtividade na construção de sinais nas áreas de especialidade 

(NASCIMENTO, 2016). Nessa perspectiva, os parâmetros CM, PA e Or/OP se estabelecem 

como constituintes dos morfemas-base, conforme aponta Faria-Nascimento (2009), em sua 

tese. 

De acordo com Costa (2012, p. 41/42): 

[as] palavras já constituídas na LSB [Libras], tanto no domínio da língua comum 

quanto no domínio da linguagem de especialidade, podem se transformar em base 

para a produção de novas palavras e, consequentemente, para o preenchimento de 

lacunas lexicais e terminológicas em LSB. Esse mecanismo morfológico é bastante 

produtivo na expansão terminológica.  

 

À guisa de ilustrar, apresento como se dá esse mecanismo, no quadro 

subsequente. 
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Quadro 21 – Exemplos de sinais derivados do significante/morfema-base do Sinal UFC
60

 

 

Morfema-base 

PRODUTOS (Expansão lexicografica/trerminológica) 

 

Figura 40 - Sinal <UFC> 

 

Figura 41 - Sinal <ADUFC>
61

 

 

Figura 42- Sinal <SECRETARIA-DE-ACESSIBILIDADE-

UFC-INCLUI> 

 

Figura 43 - Sinal <RESIDÊNCIA-

UNIVERSITÁRIA UFC> 

Pimentel-Souza (2021) 

 

Conforme se pode notar, do ponto de vista da formação dos sinais/sinais-termo, 

temos construções que nos remetem ao ideário saussuriano, a partir dos processos de 

generalização, nos quais são evidenciadas em suas formas visualmente representadas as duas 

partículas do signo linguístico: o significado e o significante. 

Convém mencionar, no entanto, que construções como as supracitadas são 

classificadas por diferentes lexicógrafos(as) (FELIPE, 2006; FARIA-NASCIMENTO, 2009; 

NASCIMENTO, 2016), como exemplos de formação por Aglutinação, nos quais há a 

                                                      
60

 Universidade Federal do Ceará. 
61

 Adufc-Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará (Universidade Federal do Ceará-UFC; 

Universidade Federal do Cariri-UFCA e Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira-

Unilab). Vale ressaltar que os sinais das universidades UFCA e Unilab apresentam o mesmo morfema-base. 
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presença de um morfema-base (representado pela mão passiva) e de um morfema 

especificador (mão ativa). Por outro lado, J. Oliveira (2015), diferentemente das anteriores, 

apresenta outro conceito, o de Aglomeração. Esta autora, ao analisar a estrutura das unidades 

terminológicas do Glossário Letras-Libras, retomou os termos “querema” e “querologia”, 

propostos por Stokoe, em 1960, objetivando identificar e descrever os elementos nos níveis 

“querológico” e morfológico de unidades terminológicas em Libras. Desse modo, a autora 

apontou um processo intermediário entre composição e derivação, como um continuum, ao 

qual denominou “Aglomeração” (J. OLIVEIRA, 2015, p. 277). Mais adiante, a seção 7, com 

as análises das UTs, faz nova menção a tal conceito, em contraste à perspectiva adotada nesta 

tese. 

Devo ressaltar que no presente estudo, tomei como respaldo os construtos a 

respeito de morfema-base, como em Faria-Nascimento (2009, 2011) e Nascimento (2016), os 

quais diferenciam-se da perspectiva defendida por J. Oliveira (2015). 

Nesse sentido, conhecido o aporte teórico no âmbito da Terminologia e dos 

constituintes gramaticais dos sinais-termo, apresento a seção seguinte que trata da perspectiva 

teórica comunicativa funcionalista dos Glossários do presente estudo, do GIFB-Rede Surdos. 
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4 FUNCIONALISMO LINGUÍSTICO: UM PILAR COMUNICATIVO AOS 

GLOSSÁRIOS (PRESSUPOSTOS TEÓRICOS II) 

 

 
Ai dos feitores de traduções literárias que, ao 

traduzir cada palavra, enfraquecem o sentido! Este 

é bem o caso em que se pode dizer que a letra mata 

e o espírito vivifica. 

Voltaire 

 

Tratar de repertórios e propostas bilíngues é perpassar e adentrar em duas línguas; 

processo que envolve uma língua fonte e uma cultura fonte (língua alvo e cultura alvo/meta), 

além dos aspectos que ligam as duas. Essa ligação requer coerência vivaz de sentido e de 

significado, conforme anuncia a epígrafe desta seção, quanto à tradução, e é assim que tomo a 

Abordagem Funcionalista/Funcional, pelo que esta suscita.  

A proposta deste estudo, como dito ao longo do texto, se constitui em um 

Glossário Ilustrado Funcional Bilíngue (GIFB), o qual como o nome sugere, leva em 

consideração dois aspectos importantes e imbricados nesse tipo de material linguístico: a 

estrutura gramatical e a situação comunicativa como pressupostos básicos; ou seja, é dado o 

destaque à estrutura gramatical, mas não de modo isolado, e, sim, aplicada ao “propósito do 

evento de fala, seus participantes e seu contexto discursivo” (NEVES, 2004, p. 3). Em outras 

palavras, primei pelo estabelecimento de um caráter híbrido, considerando, como salientou 

Modesto (2006), que a adoção de uma perspectiva “funcionalista de uma língua natural 

sempre tem como objetivo verificar como se obtém a comunicação com essa língua, ou como 

os usuários dessa língua, dela se utilizam para se comunicar entre si de maneira eficiente”. 

(MODESTO, 2006, s/p). Todos esses aspectos foram focados no âmbito da Educação e áreas 

afins, emergindo um produto que se coaduna com a Terminologia/Terminografia 

Pedagógica.
62

 

Esta seção, portanto, tem o objetivo de traçar um breve panorama teórico que 

sedimenta a pragmática, isto é, a estrutura contextual do patrimônio terminológico do presente 

estudo. Para isso, traz o respaldo da Abordagem Funcionalista, primando pela 

comunicabilidade e aplicabilidade das unidades terminológicas tratadas ao longo da empiria e 

na ocasião das análises.  

Nesse contexto, a presente seção está dividida em duas subseções, nas quais a 

primeira subseção trata sucintamente da Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT), 
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 Considerações sobre esse termo vide nota de rodapé nº 10. 
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seguida de outra subseção, em linhas gerais, sobre a Abordagem da Tradução Funcionalista 

(doravante ATF), destacando os encargos e o projeto (plano) de tradução, além de outros 

aportes correlatos. 

 

 

4.1. Ancorando numa Perspectiva Comunicativa e Funcional  

 

Do ponto de vista histórico, a literatura específica (A. MARTINS, 2011; A. 

MARTINS; V. MARTINS, 2019; entre outros) nos conta que a Terminologia, desde os seus 

princípios, em 1906, teve início com a primeira tentativa de padronizar um vocabulário 

eletrotécnico internacional através da International Eletrotcnical Comission (IEC). Mais 

adiante, em 1938, tornou-se um trabalho pensado para servir de referência a pessoas que 

trabalhavam na área de eletrotécnica. Nessa tentativa de normalização e univocidade se 

constituiu a Teoria Geral da Terminologia (TGT), conforme menção em seção anterior. 

Foi apenas nos finais do século XX, que se ampliou o investimento em estudos 

terminológicos, seja como ciência/teoria, metodologia ou produto, transportando em si a 

relevância do desenvolvimento de pesquisas e sistematização nas várias áreas. Entretanto, 

ainda hoje, se observa a carência de mais pesquisas, no sentido de atender: (a) aos estudantes 

de diferentes cursos, desde os técnico-tecnológicos a universitários, diante da necessidade de 

dominar o vocabulário específico de seus campos profissionais e de se apoderar dos 

respectivos conhecimentos através da linguagem; (b) a outros profissionais das diversas áreas 

do conhecimento, tais como: tradutores, intérpretes, documentalistas, redatores técnicos, 

comunicadores, lexicógrafos e terminólogos, dentre muitos outros profissionais – entre estes, 

os educadores e professores –, os quais veem no domínio dessas terminologias uma 

ferramenta útil no auxílio de suas profissões. (A. MARTINS; V. MARTINS, 2019, p. 21-22) 

Como visto em seção anterior, a Terminologia tem como objeto a compilação, a 

descrição e a organização dos termos científicos e tecnológicos de áreas do conhecimento 

especializado; isso quando a consideramos como disciplina, ciência, teoria. Do ponto de vista 

do produto, o objeto da terminologia é o termo, isto é, a “palavra especializada que denomina 

os conceitos inerentes às diversas matérias especializadas. Trata-se da linguagem da 

comunicação profissional, especializada” (A. MARTINS, 2011, p. 1597).   

Para o desdobramento de ações nesse âmbito do conhecimento, os diferentes 

olhares ao mesmo tipo de objeto, constroem os diversos repertórios linguísticos. Conforme 

menção anterior, o prisma deste trabalho perspectiva uma construção funcional, pois trata da 



116 

 

aplicabilidade dos termos na esfera educacional e, por isso, prima pelo sentido da 

comunicabilidade que os termos/sinais-termo podem promover aos utentes, por meio dos 

repertórios linguísticos, propostos nesse estudo. 

Nessa perspectiva, pensava, quando o grupo era apenas extensionista, em 

promover uma relativa padronização de termos a serem utilizados nas escolas e meio 

acadêmico, um viés da TGT, abordagem aludida anteriormente. Com esta pesquisa-ação de 

modo colaborativo, passei, com o grupo, a focar as reflexões e ações voltadas, principalmente, 

à função pragmática, comunicativa, isto é, tomando os termos em textos e contextos. Sobre a 

importância desse enfoque, A. Martins e V. Martins (2019, p. 48) corroboram, quando dizem 

que: 

Com este entendimento, analisar o comportamento das terminologias em textos, 

passou a ser mais produtivo, pois não é mais recomendável reconhecer os termos 

desvinculados de seus textos. A fundamentação linguística situou a linguagem 

especializada no campo das línguas naturais, devido aos seus aspectos regulares e 

comunicativos. 

Assim, o presente estudo se sedimenta no embasamento científico, que enfatiza a 

interação/comunicação, consolidando, portanto, uma abordagem híbrida teoricamente. Tomo, 

em particular, as premissas de estudos sobre interações, os da TCT e da ATF, ao mesmo 

tempo em que considero as várias vozes aqui envolvidas: a voz daqueles que trouxeram o 

corpus carente de denominação; daqueles que compuseram, criaram, os itens 

lexicoterminológicos nos encontros de laboratórios temáticos; daqueles que validaram a 

produção in vitro; bem como as vozes de futuros utentes, visto que uma obra dessa natureza é 

essencialmente social.  

 

4.1.1 A Teoria Comunicativa da Terminologia 

 

Apresentando-se como uma área teórica e aplicada, a Terminologia traz diretrizes 

e atividades que respondem a diferentes objetivos e interesses sociais e que têm sido 

delineadas ao longo de seu desenvolvimento. Nesse sentido, o trabalho terminológico aqui 

empreendido se desenvolveu à luz de uma abordagem híbrida, do ponto de vista estrutural, 

semântico e funcional, a fim de responder a diferentes perspectivas comunicativas e demandas 

de tratamento de termos, seguindo um caminho de Cabré (1993) que, ao considerar a 

realidade comunicativa da linguagem, propôs a Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT). 

A referida autora examina a Terminologia sob três campos teóricos – o cognitivo, o 
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linguístico e o comunicativo. Sobre esses aspectos A. Martins (2011, p. 1602) ressalta que: “A 

TCT, do mesmo modo que a Socioterminologia, inclui em sua análise a variação linguística 

no nível conceitual e denominativo, enfocando as dimensões comunicativa e discursivo-

textual”. 

Nessa perspectiva da TCT, A. Martins e V. Martins (2019, 58-59) indicam como 

as unidades terminológicas são tratadas nos três campos, cuja síntese é apresentada no quadro 

a seguir: 

 

Quadro 22 – Componentes teóricos da TCT 

Componente Cognitivo 

1. Dependentes de um contexto temático; 

2. Ocupam um lugar preciso na estrutura conceptual; 

3. Seu significado específico é determinado por seu lugar nessa estrutura; 

4. São fixadas, reconhecidas e disseminadas com a ajuda da comunidade de especialistas; 

Componente Linguístico 

1. Unidades lexicais; 

2. Podem ter estrutura sintática e lexical; 

3. Formalmente, podem coincidir com unidades pertencentes ao discurso geral; 

4. Seu significado é discreto dentro de uma área de especialidade; 

5. Quanto à classe de palavras, ocorrem como substantivo, verbos, adjetivos e advérbios ou 

estruturas complexas com os mesmos valores. 

Componente Comunicativo 

1. Ocorrem em discurso especializado; 

2. Dividem o discurso especializado com unidades pertencentes a outros sistemas 

simbólicos; 

3. São adquiridas através de um processo de aprendizagem e por isso são manuseadas por 

especialistas em seus campos; 

4. São fixadas, reconhecidas e disseminadas com a ajuda da comunidade de especialistas 
Pimentel-Souza (2021) baseada em A. Martins (2011) 

 

Nesse contexto, então, destaco da proposta teórica de Cabré (2005), a unidade 

terminológica (UT) como o principal objeto da Terminologia sob o ponto de vista funcional, 

formal e semântico, adicionado, ainda, ao eixo de reflexão no âmbito da Socioterminologia. 

Esta última, segundo Gaudin (1993), concebe a Terminologia à luz da problemática da 

interação, da negociação e da produção do sentido. 

Vale ressaltar ainda outros componentes que se apresentam com frequência em 

obras lexicográficas e terminológicas, quais sejam: os acrônimos, as siglas, as abreviaturas e 

as fórmulas. Estes, por seu domínio, podem ser consideradas “verdadeiros termos técnicos 

[...] chegando ao ponto, às vezes, de os usuários esquecerem o vínculo dessas estruturas com 

os sintagmas ou termos que elas representam, vindo a se tornarem termos plenos”. (A. 
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MARTINS; V. MARTINS, 2019, p. 100). Estas unidades baquigráficas (do grego: braqui = 

breve, conciso), também conhecidas por unidades ideográficas (KOCOUREK, 1991), 

ocorrem regularmente em línguas de especialidades, podendo se apresentar de diferentes 

formas, seja por letras, símbolos, números e elementos não linguísticos ou combinação de 

destes, configurando formas reduzidas e abreviadas, (L. BARROS, 2007). Sobre esses 

aspectos, A. Martins e V. Martins (2019, p. 100) ensinam que: 

A acronímia resulta da economia descritiva em que as inicias de um termo composto 

formam um outro termo, geralmente são pronunciados em uma única palavra. A 

sigla resulta de uma formação em que a letra inicial de cada palavra de um termo 

composto forma uma única palavra; geralmente, as siglas são soletradas, isto é, cada 

letra é pronunciada separadamente. Mas há siglas que são pronunciadas como se 

fosse uma única palavra, assim como há soletrado. 

 

Essa economia descritiva, na qual são pronunciadas as iniciais de termos que se 

juntam como se fossem um único termo, pode ser dada como exemplo, considerando os 

neologismos apresentados neste estudo e tomando ainda a regra dos empréstimos linguísticos, 

o termo CATETOS, uma forma de plural apresentada na seção 7.  

Nesse contexto, considerando os aspectos aludidos até aqui, perspectivando o 

tratamento das UTs, apresento a próxima subseção, que trata da perspectiva funcionalista da 

tradução, posto que foi fundamental no tratamento das provas textuais, uma aplicabilidade 

dos sinais-termo nos contextos tratados.  

Convém ressaltar que não intento apresentar com profundidade a Abordagem da 

Tradução Funcionalista, posto que a presente tese não trata especificamente de Tradução. No 

entanto, essa passagem se faz necessária por ter sido um dispositivo epistemológico tomado 

na construção da pragmática do repertório tratado, já que todo o trabalho se coaduna com as 

premissas do funcionalismo sistêmico, desde os passos da empiria com foco comunicativo, 

por exemplo da TCT, às decisões tomadas e propósitos tradutórios traçados nas provas 

textuais, para que o público-alvo
63

 possa perceber a aplicabilidade dos sinais-termo. 

 

4.1.2 Aportes teóricos da Tradução Funcionalista 

 

Como dito anteriormente, o tratamento da aplicação contextual das UTs nesse 

estudo se baseou nos princípios da Tradução Funcionalista, notadamente, nas premissas de 

Christiane Nord. De acordo com tal Abordagem, a tradução se efetiva conforme um 
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 Esse estudo considera como principal público-alvo os estudantes, mas se constitui extensivo a professores(as), 

profissionais da Educação e áreas afins, tradutores(as) intérpretes e quaisquer consulentes que se interesse pelo 

material. 
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“propósito” específico do tradutor a partir da “intenção” do cliente. Nessa perspectiva, 

prioriza-se o texto-alvo (TA) e a cultura-alvo (CA) através de seus sujeitos, isto é, o público-

alvo, o “leitor”, mesmo que se considere a relevância de manter a lealdade ao texto-fonte 

(TF).  

Nesse sentido, a década de 1970 representa um período que marcou a difusão da 

ATF. Seus principais representantes são Katharina Reiss, Hans J. Vermeer, Justa Holz-

Mänttäri e Christiane Nord, os quais mudaram os rumos dos Estudos da Tradução (PONTES; 

PEREIRA, 2017; SARNOWSKA, 2017). Reiss e Vermeer (1996, p. 89/104) apresentaram 

seus conceitos basilares, apontando que:  

(a) a translação
64

 se constitui em função de seu skopos (objetivo, finalidade);  

(b) a translação é uma oferta informativa em uma cultura alvo e em sua língua 

sobre uma oferta informativa procedente de uma cultura fonte e de sua língua;  

(c) a oferta informativa de uma translação se apresenta como transferência que 

reproduz uma oferta informativa de partida. Tal reprodução, segundo os autores, não é 

reversível de maneira unívoca. 

Nesse sentido, a tradução é entendida como um evento comunicativo, visto que 

ocorre em um tempo e espaço (lugar), permitindo a “inter-ação” entre dois ou mais 

interlocutores, com um propósito definido, firmando uma tradução funcional (funcionalista). 

Essa visão se desprende do ideário puramente linguístico (formalista) para contemplar 

aspectos culturais, contextuais e interacionais no ato tradutório. Isto é, nessa perspectiva 

teórica, “não se traduz palavras, mas funções comunicativas” (PONTES; PEREIRA, 2017, p. 

2129). Na prática, isso significa dizer que para atingir seu propósito (objetivo), o(a) 

tradutor(a) deve analisar previamente o texto, a fim de compreender de maneira adequada os 

aspectos inerentes, escolher estratégias e, enfim, traduzí-lo. Essa análise textual pré-

tradutória é proposta por Nord (2012) por meio de um modelo de análise translativo, no qual 

sugere a observância de aspectos extra e intratextuais do TF e do TA, quais sejam:  o emissor, 

a intenção, o receptor, o meio, o tempo, o propósito e a função (aspectos extratextuais); bem 

como, o tema, o conteúdo, as pressuposições, a estruturação, o léxico, a sintaxe e o efeito do 

texto (aspectos intratextuais). Podemos conferir os referidos aspectos na representação do 

quadro a seguir.  
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 Reiss e Vermeer (1996) especificam a “translação” de um modo mais global. Esse termo é também utilizado 

por Nord (2012), nesse mesmo sentido; isto é, abrangendo tanto a tradução escrita quanto à interpretação 

(tradução oral). Optamos por utilizar, nesse estudo, os termos “tradução” e “translação”; “traduzir” e 

“transladar” como sinônimos.   
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Quadro 23-  Modelo de Análise Pré-Translativo de Nord (2012) 

 Perfil do texto 

fonte 

Transferência Perfil do texto 

alvo (meta) 

Aspectos extratextuais 

Emissor    

Intenção    

Receptor    

Meio    

Lugar    

Tempo    

Motivo    

Função    

Aspectos intratextuais 

Tema    

Conteúdo    

Pressuposições    

Composição    

Elementos não 

Verbais 

   

Léxico    

Sintaxe    

Suprassegmentais    

Efeito comunicativo 

Efeito    

Fonte: Nord (2012, p. 155). 

 

Para evidenciar a discriminação desses aspectos, na subseção logo adiante, 

apresento um dos planos tradutórios do presente estudo, como exemplo do quadro supracitado 

preenchido. Grosso modo, os planos/projetos tradutórios das provas textuais deste estudo 

foram baseados no quadro de Nord (2012), mas com a supressão da coluna referente à 

“Transferência” por estabelecerem o foco no público-alvo (no TA), mantendo a lealdade ao 

TF, como a própria Tradução Funcionalista destaca. Ressalto, no entanto, que tal coluna, 

quando enfatizada, busca apresentar os aspectos referentes a equívocos que possam ocorrer 

em uma translação. Sobre os erros de tradução, notadamente, no âmbito da didática da 

tradução, Nord (1996) os categoriza, hierarquicamente, da seguinte maneira: (a) erros 

pragmáticos: são aqueles que prejudicam o objetivo ou a função do texto alvo ao desrespeitar 

as instruções pragmáticas do encargo tradutório (situação comunicativa); (b) erros culturais: 

são aqueles que interferem de forma indireta na função do texto alvo, ao não cumprir as 

normas e/ou convenções gerais ou genéricas da cultura alvo no tocante a aspectos estilísticos 

de formato, de cortesia, etc. (c) erros linguísticos: são as faltas gramaticais, lexicais, 

ortográficas, sintáticas, de pontuação, entre outros. 

Vale salientar, de acordo com a Tradução Funcionalista, que na elaboração do 
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Plano de Tradução é fundamental saber as intenções a que um texto, seja o TA ou o TF, pode 

apresentar. Essas intenções são classificadas em: (a) Intenção de Apresentação (quando o 

emissor quer informar sobre um fato ao destinatário); (b) Intenção de Expressão (quando o 

emissor quer comunicar algo sobre si mesmo e sobre sua atitude em relação às coisas); (c) 

Intenção de Apelação (quando o emissor quer mover o receptor a uma determinada atitude ou 

ação); (d) Intenção Fática (quando o emissor pretende apenas estabelecer ou manter contato 

com o receptor).  

Na prática, é possível considerar que em uma translação pode ocorrer mais de 

uma intenção com “pesos diferentes” no emissor. Sobre esse aspecto, Nord (1991, p. 55) 

destaca que: “Por razões pragmáticas, o peso para o texto alvo [texto de chegada] pode ser 

diferente do que aquele usado para o texto fonte [texto de partida]”
65

. Embora ocorra a 

diferença de peso entre o texto fonte e o texto alvo, é fundamental atentar para o fato de que 

tal ocorrência não foge ao princípio da lealdade, pois, conforme ainda ensina Nord (1991, p. 

55): “A intenção também tem relevância no que diz respeito ao princípio da lealdade; mesmo 

que a função do texto seja alterada, o tradutor não deve violar a intenção do emissor” 

(ênfase minha). Na translação de enunciados e alternativas, como as questões do Enem, por 

exemplo, é possível inferir que, embora pareça que a intenção do tradutor seja a de levar o 

receptor a uma determinada atitude ou ação (Intenção de Apelação), a Intenção primária é a 

de “informar” o conteúdo que a questão traz (Intenção de Apresentação), conforme a intenção 

que o Iniciador/Emissor espera, posto que a ação de responder (ou não) já consiste (em tese) 

no objetivo do(a) candidato(a) que se submete a avaliações e exames. Isto significa dizer, que 

não cabe ao profissional tradutor intérprete “mover” o(a) candidato(a) a nenhuma resposta em 

específico, mas, sim, tornar clara a apresentação da mensagem, por isso a importância de sua 

formação e proficiência bilíngue, podendo lançar mão de recursos suprassegmentais. 

No que diz respeito às funções, aspecto destacado no quadro anterior, Nord (2016, 

p. 82) baseada em Reiss e Vermeer (1984) nos ensina que “A função comunicativa de um 

texto deve ser considerada no âmbito das funções comunicativas transculturais, possivelmente 

universais, da linguagem em geral”. Nesse sentido, a autora, combinando os modelos de 

Buhler (1934)
66

 e Jakobson (1960)
67

, destaca as quatro funções básicas de comunicação, que 

são: (a) função referencial,  também conhecida por denotativa ou cognitiva, aquela que 

aparece focada no referente ou no contexto ao qual trata o texto; (b) a função expressiva ou 
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 Für den ZT kann die Gewichtung aus pragmatischen Gründen anders ausfallen als für den AT”. 
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emotiva, aquela voltada para o emissor, suas emoções ou sua atitude para o referente; (c) a 

função apelativa, também denominada operativa, conativa, persuasiva ou vocativa, a que 

aparece centrada na orientação do texto para o receptor; (d) a função fática, que serve para 

“estabelecer, para prolongar ou para suspender a comunicação entre o emissor e o receptor, 

para verificar se o canal funciona, para atrair a atenção do interlocutor ou para confirmar ou 

manter sua atenção permanentemente”
68

. De acordo com Nord (2016, p. 82/83), “a função 

fática é também responsável pelo desenvolvimento do relacionamento social entre o emissor e 

o receptor”. Em suma, a autora destaca sobre as funções que “Além do espaço, do tempo e da 

cultura, é a influência de tais funções básicas que se constitui o mundo do texto” (NORD, 

2016, p. 82/83). 

Nesse contexto, a subseção seguinte apresenta as principais características do 

encargo e plano/projeto tradutórios, aspectos importantes que nortearam a fase de 

aplicabilidade (pragmática) dos neologismos produzidos nesta pesquisa. 

 

4.1.3 O encargo (e projeto/plano) tradutório norteando a ação tradutória 

 

A tradução com o olhar no público-alvo, isto é, na cultura-alvo a que é destinado 

o texto a ser transladado, requer, como dito antes, uma análise textual pré-translativa e uma 

esquematização do conteúdo. Esses procedimentos irão nortear o leque de opções tradutórias 

e de vocábulos, otimizando o tempo, o espaço, o conteúdo e a própria tradução que se 

constitui funcional e sistêmica.  

Na tradução funcionalista, é fundamental ao(à) tradutor(a) ter de antemão algumas 

informações, as quais o ideal é que sejam repassadas pelo cliente (também chamado de 

iniciante), quais sejam: “a quem se destina o texto-alvo?”; “quando?”; “onde?”; “por 

que?”; e “qual a função textual?”. Isto significa dizer que é fundamental ao(à) tradutor(a) 

saber sobre o receptor, tempo, lugar, propósito e a função textual da comunicação a ser 

transladada, conforme aludido anteriormente. Esse conjunto de informações, de acordo com 

Nord (1997), constitui a situação comunicativa, isto é, o encargo tradutório (ET).  Nesse 

sentido, o ET se relaciona com o Emissor/Cliente e o Tradutor/Produtor Textual, conforme 

ilustra o quadro a seguir:  

                                                      
68

 Jakobson (1960, p. 355). 
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  Quadro 24 – Relação entre Emissor, Encargo Tradutório e Tradutor/Produtor Textual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hablamos Juntos (2009)  
 

Com as informações do ET, o plano/projeto é traçado. De acordo com Nord 

(1991), o projeto de tradução se diferencia do processo tradutório, posto que este segundo é 

uma parte inerente ao primeiro, se referindo especificamente ao translado de um texto na LF 

para um texto na LA. Do seu lado, o projeto de tradução destaca os aspectos “independentes” 

do tradutor, que compreende o ET recebido do cliente (iniciante) da tradução.  

Dessa forma, Nord (2016, p. 28) esclarece que: 

O processo de ação tradutória é iniciado porque o iniciador precisa de um 

instrumento comunicativo especifico: o texto alvo. Isso pressupõe que o iniciador 

necessita desse texto-alvo para um determinado propósito. A recepção do texto-alvo 

pelo iniciador, ou por qualquer outra pessoa a qual o texto-alvo possa ser passado, 

depende desse propósito, que determina os requisitos que devem ser preenchidos 

pela tradução. 

 

Como se pode notar, um projeto de tradução (Translations vorgang) deve 

contemplar, pelo menos, três participantes, que são: (1) o Iniciador ou Iniciante/Cliente, 

aquele que, como o nome sugere, dá início ao processo; (2) o Tradutor que, efetivamente, 

executa o processo tradutório (Translations prozess) de um TF, de um modo crítico, para um 

TA. Este deve possuir competência tradutória, isto é, ser proficiente nas duas línguas e, de 

preferência, ser bicultural; e (3) o Receptor do TA, pessoa que lê ou toma conhecimento da 

informação produzida por um autor ou por um Emissor (que pode ser o próprio tradutor) do 

TF. (NORD, 1991)  

De modo prático, pode-se conferir a aplicabilidade dos aportes até aqui 

explanados no quadro subsequente, o qual traz as informações suscitadas de um Plano e do 

Encargo Tradutório (ET) do de uma das provas textuais do estudo em tela (uma questão de 

Enem), em acordo com os quadros anteriormente citados. Em geral, os planos tradutórios das 

questões escolhidas para este estudo foram elaborados após o tratamento dos termos/sinais-

Emissor 
Conhecimento 

do contexto, 

do propósito 

pretendido e as 

utilidades para 

a tradução 

Encargo Tradutório  

Recurso de especificação 

dos pressupostos inseridos 

no TF. Há a verificação da 

viabilidade do projeto de 

tradução e é proporcionada 

uma orientação para 

tradução, estabelecendo os 

critérios de qualidade.  

Tradutor/produtor 

textual 

 

Conhecimento do 

público, da língua e 

da CA  
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termo das sessões de laboratórios terminológicos, quando na preparação dos vídeos 

definitivos, visando a aplicabilidade dos sinais-termo em contexto. Desse modo, foi 

confirmado que a elaboração do Plano em cada prova textual
69

 facilitou a análise pré-

translativa e cada fase do processo tradutório. O quadro subsequente apresenta como amostra 

o Plano Tradutório do estudo em foco (Glossários Ilustrados Funcionais Bilíngues-GIFB 

Rede Surdos), referente à Questão 117, do caderno azul do Enem 2018, da área de 

conhecimento das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, especificamente de disciplina 

Biologia, no qual a ação tradutória do grupo de tradutores se guiou. Vale salientar que, para a 

construção dos Planos Tradutórios, foram analisados os aspectos referentes às provas do 

Enem, tanto na versão em LP, quanto nas videoprovas em Libras, como norte da 

sinalização/tradução das provas textuais (contextualizações) desse estudo. 

Quadro 25 - Quadro ilustrativo do Plano Tradutório GIFB Rede Surdos da Questão 117 Bio caderno azul 

                                           TEXTO-FONTE: TEXTO-ALVO: 

FATORES EXTERNOS 

(1) EMISSOR  

(Quem?) 

Trata-se da pessoa ou instituição, 

que utiliza o texto para alcançar 

algo no destinatário). 

Inep, 2018 Laboratórios de Terminologia em 

Libras - Rede Surdos/UFC (Lab-Termilis 

Rede Surdos-UFC, 2020) 

(2) INTENÇÃO 

(Para que?) 

 

Informa o que o emissor pretende 

fazer com o texto em foco (no 

receptor). Classificam-se em quatro 

tipos, os quais podem aparecer 

mais de uma intenção em um texto, 

quais sejam: intenção de 

apresentação, expressiva, de 

apelação e fática.  

Apresentar uma questão de 

prova (Questão 117, caderno 

Azul, Enem 2018), com suas 

respectivas alternativas 

(múltipla escolha), que traz as 

informações sobre a Célula e 

sua produção de energia, 

metabolismo e características 

morfológicas da célula 

contextualizando com uma 

situação hipotética de 

laboratório com células de 

animais. 

Apresentar uma questão de prova (Questão 

117, caderno Azul, Enem 2018), com suas 

respectivas alternativas (múltipla escolha), 

empregando os sinais-termo específicos a 

cobrir lacunas terminológicas; questão, 

que traz as informações sobre a Célula e 

sua produção de energia. A 

contextualização contempla a situação 

hipotética de laboratório com células de 

animais 

(Obs: na prova textual “Resolução” há 

dupla intenção: Apresentação e Apelação) 

(3) RECEPTOR  

(Para quem?) 

 

Trata-se do público para o qual o 

texto é direcionado. 

Candidatos do Enem 2018  Educandos surdos, professores surdos e 

ouvintes, Tilsps, pré ou pós candidatos 

do Enem e/ou outras avaliações de 

escolares, acadêmicas ou de larga 

escala, surdos que não tem proficiência 

em LP e professores da área de 

especialidade.  
(4) MEIO (Por qual meio?) 

Refere-se ao meio pelo qual o texto 

será veiculado. A natureza do meio  

nos permite inferir sobre a intenção do 

emissor e o propósito, bem como dá 

pistas locais de época, pois a paisagem 

ou imagens podem apresentar 

mudanças históricas, além de 

diferenças culturais específicas e 

notórias.) 

Cadernos de provas-Enem 

(Azul)  

Tese Pimentel-Souza (2021) e site 

https://redesurdosce.ufc.br   

Continua... 
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(5) LUGAR 

(Em qual lugar?) 

Através de dados sobre o emissor e 

o receptor podemos saber 

informações sobre a pragmática 

local, bem como sobre o meio e, 

possivelmente, sobre o propósito.  

 

Brasil Brasil e outros locais que tenham 

interesse.  

(6) TEMPO  

(Quando?) 

Esse aspecto traz, frequentemente, 

um importante sinal de estado da 

linguagem histórica. 

 

2018 2020/2021 

(7) PROPÓSITO  

(Por que?) 

 

O conhecimento da ocasião pode 

permitir fazer inferências e tirar 

conclusões sobre a intenção do 

emissor, do receptor pretendido e 

de sua expectativa. 

Apresentar o conteúdo da 

questão (item) 117 (caderno 

azul), Enem 2018, relativa à 

produção de energia, 

metabolismo e 

características morfológicas 

da célula. 

 

Apresentar o conteúdo da questão, 

aplicando e divulgando os sinais-termo 

referentes à questão em foco, 

preenchendo lacunas terminológicas e 

favorecendo a leiturabilidade das 

informações dadas, de modo a propiciar 

o entendimento do conteúdo 

(compreensibilidade), e o passo a passo 

da apresentação (tradução das 

informações da questão e resolução). 

  

(8) FUNÇÃO TEXTUAL  

(Com qual função?) 

 

Os aspectos anteriores podem 

apontar a Função. Esta divide-se, 

essencialmente, em quatro tipos: 

Referencial, Expressiva/Descritiva, 

Apelativa e Fática. 

 

Referencial, descritiva. Referencial, descritiva. 

 

(Importante: a translação na prova 

textual “Resolução” torna-se relevante 

estabelecer marcas da Função Fática, a 

fim de atrair a atenção do interlocutor 

ou para confirmar ou manter sua 

atenção permanentemente, visto que o 

produto da tese trata de um material que 

busca o letramento terminológico e a 

compreensibilidade dos contextos pelos 

(possíveis) utentes surdos. 
 

FATORES INTERNOS 

(9) TEMA  

(Sobre qual assunto?) 

Esse aspecto pode ser deduzido a 

partir do título ou pela redução das 

macroestruturas textuais a certas 

informações semânticas básicas. 

 

Citologia Citologia 

(10) CONTEÚDO  

(O que?) 

É expresso em sua relação atual, 

sem referência aos fatos ou a 

eventos de uma realidade 

extralinguística, que pode ser 

“fictícia”. 

Enunciado e alternativas da 

questão 117, do caderno 

azul (Enem 2018) cujo 

assunto consiste em uma 

situação hipotética 

laboratorial sobre produção 

de energia celular, as 

características morfológicas 

dos componentes celulares e 

a relação no nível 

metabólico. 

Enunciado e alternativas da questão 

117, do caderno azul (Enem 2018) cujo 

assunto consiste em uma situação 

hipotética sobre produção de energia, 

metabolismo e características 

morfológicas da célula., apresentando 

ainda a resolução comentada, com 

aplicação de neologismos, considerando 

os dados informados na questão. 

 

Continua... 
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(11) PRESSUPOSIÇÕES  

(O que não?)
70

 

 Esse aspecto faz parte do leque de 

informações que o locutor 

pressupõe conhecer sobre o 

receptor ao horizonte do ouvinte. 

Refere-se a informações implícitas 

no TF que devem estar explícitas 

no TA. 

Compreensão da questão em 

foco, utilizando os sinais-

termo e aspectos 

suprassegmentais 

Compreensão da questão em foco, 

utilizando os sinais-termo e aspectos 

suprassegmentais. A resolução é 

apresentada de modo que o(a) possa 

perceber a relação entre os componentes 

da morfologia celular e a produção de 

energia é verificada quanto à presença do 

maior número de organelas, a partir da 

aplicação dos sinais-termo (neologismos) 

no contexto em tela. A validação desse 

fator interno (pressuposição) enfatiza a 

sintaxe, com traços estilísticos 

suprassegmentais.  

(12) ESTRUTURAÇÃO  

(Em qual ordem?) 

Esse aspecto destaca a organização 

textual, bem como aponta os 

elementos não linguísticos ou 

paralinguísticos que acompanham 

o texto, como os elementos verbais 

e não verbais. 

 

Enunciado e Alternativas 

estruturadas como questão 

de múltipla escolha, 

objetiva, contendo gravura 

ilustrativa. Isto é, apresenta 

uma combinação de 

elementos verbais e não 

verbais. 

Introdução/ Enunciado e alternativas 

estruturadas como questão de múltipla 

escolha, objetiva, contendo gravura 

ilustrativa, apresentadas com ênfase nos 

sinais-termo e informações, que a questão 

traz, para através de “tradução” de tais 

dados e aplicação no contexto 

apresentado, chegar à resolução. Em 

suma, traz o Enunciado, as Alternativas, 

adicionando ainda a Resolução da 

questão; todos esses aspectos 

apresentando elementos verbais e não 

verbais. 

(13) LÉXICO  

(Com quais palavras?) 

Todo o texto carrega unidades 

lexicais que resultam em traços 

estilísticos do produtor. (NORD, 

1991) 

 

Texto acadêmico, formal, 

conforme a modalidade 

escrita de questão de múltipla 

escolha em LP, com termos 

específicos de área de 

especialidade em Libras, uso 

de legenda, LP sinalizada.  

Texto acadêmico, sinalizado, em Libras, 

em linguagem formal, com sinais-termo 

(neologismos) do GIFB Rede Surdos 

aplicados ao contexto da questão.  

(14) SINTAXE  
(Com/em quais orações ou 

sentenças?) 

A análise do comprimento médio das 

sentenças e de estruturas com valor 

de sentença [...] trará uma primeira 

visão sobre a sintaxe do texto. Esse 

aspecto indica o conteúdo, o tema e a 

estrutura do texto, bem como as 

características suprassegmentais, 

como ênfase, entre outras.  

Nesse aspecto destaca-se ainda as 

características suprassegmentais de 

entoação e prosódia (com qual 

tom?). 

Simples na modalidade LP 

escrita; estrutura com valor 

de sentença e alternativas, 

com traços suprassegmentais, 

uso de uma imagem. Na 

versão em Libras do Inep, 

além desses elementos, há 

ênfase na estrutura com valor 

de sentença visuoespacial da 

Libras e na imaginação vísuo-

espacial emissor-receptor. 

Uso de datilologia e palavras 

legendadas.  

Mais detalhes informativos, apresentando 

estrutura com valor de sentença 

visuoespacial da Libras, bem como as 

alternativas, com traços suprassegmentais, 

como o uso da imagem (Inep, Enem 2018), 

bem como o uso de neologismos 

específicos do conteúdo científico 

abordado (GIFBRS), aplicados. 

Acrescentar mais caracteres 

suprassegmentais como ENM, na ênfase às 

informações inerentes à temática, 

(re)desenhando visuo-espacialmente cada 

passo para que o público-alvo 

imagine/descubra visualmente os traços 

morfológicos tidos como mais produtivos 

em uma célula. 

(15) EFEITO DO TEXTO  

(Com qual efeito?) 
Considerado em relação ao receptor 

e determinadas expectativas em 

relação ao texto. Resultam tanto da 

análise da situação de comunicação 

quanto de seus conhecimentos 

anteriores. Trata-se, portanto, de um 

conceito global, holístico. 

O receptor, com domínio de 

seu conhecimento, 

perceberá, a partir da 

imagem, a relação com as 

alternativas, e de posse dos 

conhecimentos prévios 

chegar à resolução  

O receptor, com domínio de seu 

conhecimento, perceberá, a partir do 

enunciado, bem como das alternativas com 

o uso de sinais-termo criados para 

elucidar o entendimento da questão; isto é, 

por meio de conhecimentos prévios, o 

público-alvo percebe(rá) pela 

apresentação conceitual (pistas) na 

questão (leiturabilidade), chegando a 

compreender a resolução em Libras 

(compreensibilidade).  

Fonte: Elaboração própria baseada no arcabouço empreendido 
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Observando o detalhamento do quadro supracitado, baseado em Nord (1991, 

2012, 2016) e demais fundamentos da presente seção, é possível conferir que, de posse de um 

projeto/plano de tradução textual, o(a) tradutor(a) evita recorrer a estratégias aleatórias e 

ações meramente instintivas ou intuitivas, durante sua tradução, conseguindo, em tese, 

justificar as suas escolhas, suas decisões e, em especial, suas interferências, já que sua função 

é fazer uma ponte, um translado, entre dois ou mais universos culturais.  

A seção 8, mais adiante, traz a explanação sobre a organização das provas 

textuais, nas quais foram aplicados os conhecimentos aqui abordados. Na prática, os videos 

com o TF produzidos como contextualização dos neologismos, baseados nas questões do 

Enem, além de contar com a apresentação em Libras pelos colaboradores do estudo, trazem a 

legenda em LP, em consonância com esta proposta que se constitui bilíngue. As legendas, 

nesse tipo de trabalho, consistem em um produto de tradução.  

Nesse sentido, conhecidos os aspectos gerais da perspectiva funcionalista deste 

trabalho, apresento a seção seguinte que trata dos passos metodológicos constituídos “co-

labor-ativamente”, através da consulta a respeito das necessidades terminológicas escolares (e 

sonhos), numa perspectiva metodológica desenvolvida por meio de um processo ganha-

ganha.  
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5 METODOLOGIA COLABORATIVA “GANHA-GANHA” 

 

Fazer uma tese significa [...] aprender a pôr ordem 

nas próprias ideias e ordenar os dados: é uma 

experiência de trabalho metódico; quer dizer, 

construir um “objeto” que, como princípio, possa 

também servir os outros. 

Umberto Eco (2009)  
 

 

Elaborar uma tese para contribuir com áreas de especialidade, por exemplo no 

âmbito da Educação e ainda perspectivando disponibilizar um produto (terminológico) a 

falantes de ao menos duas línguas distintas (Libras-Português), é no mínimo uma 

investidura árdua e complexa, posto que trata de nuances culturais dessas duas comunidades 

linguísticas que coabitam o mesmo território, mas que, por vezes, encontram diversas 

lacunas em suas interações. Nesse sentido, é condição sine qua non, além do respaldo 

teórico, o estabelecimento da base e caminho metodológicos, o método e a disciplina, como 

guias em todo o processo.   

Dito isto, destaco o objetivo desta seção que é o de apresentar a(s) 

abordagem(ens) de pesquisa, descrevendo o percurso e o fazer metodológicos, destacando 

cada aspecto que se fez fundamental. Respaldam a seção, os aportes da pesquisa-ação 

critico-colaborativa (BOGDAN; BIKLEN,1994; PIMENTA; FRANCO, 2008; FRANCO; 

LISITA, 2008); a perspectiva funcionalista, em especial, da Teoria Comunicativa da 

Terminologia (PAVEL; NOLET, 2002; CABRÉ, 2005; A. MARTINS; V. MARTINS, 

2019); assim como da Abordagem Dragon Dreaming (CROFT, 2013; 2014). Cada viés 

metodológico será delineado nas subseções logo a seguir. Assim, passemos à primeira 

abordagem metodológica, que diz respeito à pesquisa-ação, propriamente dita. 

 

5.1 A abordagem de investigação e estudo: a pesquisa-ação crítico-colaborativa 

comunitária 

 

A definição do objeto e do caminho metodológico é essencial, pois assim somos 

direcionados ao alcance dos objetivos. Quando se trata de estudos emergentes, a metodologia 

em seus preceitos e passos são ainda mais requisitados. Em se tratando dos processos de 

pesquisa, Vygotsky (1991) nos lembra da estreita relação entre objeto e método, orientando, 

assim, para um caminho com duas vias, o percurso da colocação de um problema de pesquisa 



129 

 

e a definição do seu método investigativo. Em outras palavras, a escolha do percurso 

metodológico depende do problema a ser investigado.  

Nesse contexto, a presente pesquisa se constituiu, como dito antes, em uma 

pesquisa-ação sobre a qual é importante definir seu sentido epistemológico. À guisa de 

ilustrar, Franco e Lisita (2008) baseadas em Grund (1988) destacam três tipos desse viés 

metodológico, enquanto pesquisa-ação, quais sejam: (1) a pesquisa-ação técnico-científica; 

(2) a pesquisa-ação prático-colaborativa, e (3) a pesquisa-ação crítico-emancipatória. As 

autoras sistematizam as diferenciações da tipologia apresentada por Grund, no quadro 

subsequente:  

 

Quadro 26 – Vertentes da Pesquisa-ação por Franco e Lisita de acordo com Grund (1988) 

 Pesquisa-ação técnico-

científica 

Pesquisa-ação prático-

colaborativa 

Pesquisa-ação crítico-

emancipatória 

Base 

filosófica 

Ciências naturais Fenomenologia 

- Hermenêutica 

- Historicidade 

Ciências críticas 

Natureza da 

realidade 

Simples, quantificável, 

fragmentada 

Múltipla/construída/ 

Multirreferencial 

Dialética/social/econômica/ 

Contradições 

Problema Definido a priori Definido em situação Definido em situação com base em 

processos de esclarecimento 

Relação 

sujeito-objeto 

Separada. Objetividade 

Pesquisador é 

pesquisador 

Interacional 

Subjetivista 

Dialógica 

Interacional/crítica/socialmente 

construída 

Foco de ação O problema 

mecanismo dedutivo 

Compreensão 

mútua/sentidos/mecanismo 

indutivo 

Mútua emancipação/práxis/ 

Mecanismo dedutivo/ 

Indutivo 

Conhecimento 

produzido 

Normativo Descritivo Normativo/Descritivo/ 

Crítico 

Duração da 

mudança 

Pequena Relativamente mais longa/na 

dependência dos sujeitos 

Longa estrutural/mudanças nos 

contextos sociais/emancipação  

Natureza da 

compreensão 

Eventos explicados em 

termos de causas e 

efeitos 

Eventos compreendidos/ 

Ressignificados/trabalho 

Reflexivo 

Eventos são criticamente 

compreendidos em termos de 

condicionantes 

econômicos/sociais, com vistas a 

critérios para equalização social 

Propósito da 

pesquisa 

Descobrir leis que 

regem a realidade; 

solucionar um 

problema 

Compreender os contextos 

em que se vive, descobrir os 

sentidos atribuídos 

Analisar criticamente os 

condicionantes da condição de 

hegemonia/superar a falsa 

consciência e produzir mudanças 

sociais emancipatórias. 

Relação entre 

participantes 

A direção da ação é 

impressa pelo 

pesquisador 

O poder da ação é 

partilhado, mas a ênfase 

recai na possibilidade de 

ação individual 

O poder de emancipação resulta 

totalmente do grupo, advém das 

compreensões da práxis, guiada 

por interesses do coletivo 

Fonte: Franco; Lisita (2008, p. 50-51) 

 

Nesse panorama, esta pesquisa se coaduna com a abordagem da coluna 2 com 

características da coluna 3, do quadro citado, aliando-se a mais duas abordagens 
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especializadas (TCT e Dragon Dreaming) – conforme dito antes e apresentadas mais adiante 

– pois se propôs a sistematizar um material terminológico de suporte a ambientes 

educacionais ante a toda complexidade que se apresentou, desde as lacunas linguísticas aos 

desafios encontrados. Desse modo, disponibilizar o diversificado conteúdo já analisado e 

sistematizado, em um site de domínio público na ambiência da UFC, como produto final, ao 

concluir todo o processo de interações em Laboratórios Terminológicos da empiria e análise 

descritiva. Para tanto, foi intenção, mesmo que indiretamente, facilitar aos participantes uma 

cognição metateórica, reflexiva, em análises metalinguísticas, baseadas em um contexto 

sócio-histórico (KINCHELOE, 1997), a partir da delimitação de contextos/textos funcionais e 

necessários, bem como da oferta de um Curso Básico de Terminologia com encontros de 

laboratórios e validação. Sobre os passos metodológicos da empiria, apresento logo mais 

adiante. 

Nessa perspectiva, o corpus foi formado a partir de questões do Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem), dos períodos de 2017 e 2018, das quais foram extraídos os termos 

pertencentes a componentes curriculares da Educação Básica. A partir de tais termos, 

emergiram outros termos/sinais-termo, além de alguns abordados em acréscimo no decorrer 

da pesquisa-ação (ou das análises), em virtude de fazerem parte de um mesmo campo 

semântico; portanto, necessários para a ampliação de vocabulário dos potenciais utentes do 

produto.  

De acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 293) “A investigação-ação
71

 é um tipo 

de investigação aplicada na qual o investigador se envolve ativamente na causa da 

investigação” (Grifos meus). Em outras palavras, os autores dizem que os investigadores se 

preocupam com um determinado “problema social”.  

Nesse sentido, o problema social verificado neste trabalho tomou a premissa de 

que a língua é socialmente construída/constituída e, por isso, o percurso metodológico 

envolveu grupos de pessoas diretamente ligadas a ambientes educativos de/para/com surdos. 

A respeito do caráter social, Thiollent (1998, p. 9) adverte que: 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 

do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.  

Nesse contexto, a decisão por promover um ambiente colaborativo de Formação –  

                                                      
71

 Embora haja autores como Tripp (2005) que diferenciem os termos “pesquisa-ação” de “investigação-ação”, 

orientando que pesquisa-ação é um tipo de investigação-ação, tomo, nesse momento, os referidos termos como 

sinônimos e por tratar-se de uma citação extraída de Bogdan e Biklen (1994). 
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com partilha de conteúdos no Curso de Terminologia, nos laboratórios, no processo de 

validação e no uso das tecnologias, além da aplicação prática – se apoiou ainda nas premissas 

de Golbeck e El-Moslimany, (2013, p. 49), quando esclarecem que:  

A Aprendizagem Colaborativa começa dentro de um sistema social e cultural de 

aprendizagem. Quando dois indivíduos partilham o foco sobre algum aspecto do 

mundo externo eles estabelecem intersubjetividade. Através desse processo de 

atenção mútua e comunicação um entendimento compartilhado é alcançado.
72

 

 

Nesse sentido, Thiollent (1998) corrobora com a perspectiva do presente trabalho 

quando lembra da mútua implicação que envolve todos em um papel ativo para a elucidação 

dos problemas encontrados, passando pelas fases da idealização, realização e 

acompanhamento, chegando à síntese, com a avaliação das ações desenvolvidas pelos sujeitos 

(colaboradores). Cabe aqui ressaltar que a perspectiva colaborativa se compôs desde o início 

de construção do site, fruto do projeto de extensão que, posteriormente, impulsionou ao seu 

aprofundamento através dos estudos do doutorado,
73

 configurando-se neste trabalho.  

Desse modo, para a elucidação do objeto de pesquisa, uma trilha teórico-

metodológica foi seguida, conforme apresenta a subseção 5.2. 

 

5.2 Trilha teórico-metodológica da pesquisa  

 

Antes de explanar sobre a trilha e o(s) esquema(s) de execução investigativo(s), é 

importante ressaltar que a presente pesquisa-ação vincula-se ao desenvolvimento do projeto 

extensionista intitulado “Rede Surdos-CE: sinalário escolar e acadêmico”, como menção há 

pouco referida. Este projeto é coordenado por mim, no âmbito da Universidade Federal do 

Ceará (UFC) junto a escolas, cursos de Libras e faculdades, o que facilitou na composição do 

grupo de colaboradores, compreendido por professores e graduandos da UFC e de outras 

IES
74

, discentes e professores de escolas públicas, além de membros da comunidade surda 

cearense, como tradutores e intérpretes de Libras-Português (Tilsp), entre outros.  

Nesse contexto, a inspiração veio a partir do engajamento junto às demandas das 

escolas, das IES e com famílias de pessoas surdas. Assim, intentei, no estabelecimento de 

parcerias com indivíduos, coletividades e instituições, oferecer um suporte científico 

                                                      
72

“Collaborative learning begins within a system of social and cultural learning. When two individual share a 

focus on some aspect of the external world they establish intersubjectivity. Through processes of mutual 

attention and communication a shared understanding is achieved.”(GOLBECK; EL-MOSLIMANY, 2013, 49). 
73

 Mais adiante, abordo o Projeto de Extensão que impulsionou ao aprofundamento com a realização dessa 

pesquisa. 
74

 IES envolvidas, além da UFC: Universidade Federal do Cariri (UFCA); Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Ceará (IFCE); Centro Universitário Católico de Quixadá (Unicatólica). 
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linguístico e educativo, de referência terminológica e de conteúdos afins, nos diferentes 

espaços (educacionais). Sendo assim, na presente proposta, o caminho metodológico crítico-

colaborativo foi possível a partir dos passos de organização do(s) Glossário(s) com termos 

específicos, perpassando pela fase que chamamos de laboratórios terminológicos até a fase de 

validação, organização de dados e consolidação dos registros no repositório virtual, fase em 

que tive muito apoio do grupo extensionista Rede Surdos.  

Para tanto, visando atingir os objetivos e trilhar os passos dessa pesquisa-ação, 

organizei uma Formação Continuada, como ação de extensão da UFC, intitulada “Curso 

Básico de Lexicologia e Terminologia em Libras com Enfoque Escolar e Acadêmico do Rede 

Surdos-CE”
75

 (doravante Curso Básico de Terminologia), no qual todo o conteúdo seria 

voltado a cinco áreas dos componentes curriculares. Em virtude da real necessidade de 

contributo aos ambientes educacionais, a organização de tal Formação sedimentou-se ainda 

nas orientações de Lustosa (2009, p. 64), a qual ressalta que “A pesquisa-ação comporta 

prioritariamente a característica de ser uma necessidade do campo e, portanto, se dirige a dar 

uma resposta a esta necessidade premente”.  

A propósito de orientar sobre as condições básicas para o desenvolvimento de 

uma pesquisa-ação na perspectiva crítico-colaborativa, com a oferta de uma Formação 

Docente, autores, como Morin (1985); Franco e Lisita (2008, p. 53), destacam que deve ser: 

a. Uma pesquisa que integre, formativamente, os pesquisadores e os 

participantes, comprometida com os processos de emancipação de todos os sujeitos 

que dela participam e vinculada a compromissos sociais com o coletivo, ou seja, ela 

deve emergir da complexidade da práxis; 

b. Uma forma de pesquisa que induza, motive e potencialize os mecanismos 

cognitivos e afetivos dos sujeitos, na direção de irem assumindo, com autonomia, 

seu processo de autoformação; 

c. Uma pesquisa que trabalhe com a complexidade dialética do processo 

formativo: que implique uma flexibilidade criativa; que evolua de acordo com a 

imprevisibilidade do contexto; que ofereça espaço ao não-previsto, ao novo e 

emergente, ao mesmo tempo em que oferece possibilidade de inteligibilidade aos 

conhecimentos que vão emergindo no processo. 

Em outras palavras, trata-se de uma investidura que possibilita aos professores, no 

processo de formação: (1) aprender a dialogar consigo próprios, dando direção e sentido a seu 

desenvolvimento pessoal; (2) aprender a dialogar com a prática docente, quer a exercida por 

eles próprios, quer a exercida por colegas, construindo um olhar crítico e reflexivo sobre elas; 

(3) aprender, também a dialogar com os contextos de sua prática, os condicionantes de sua 

profissão. Essa perspectiva foi vivenciada não apenas por professores, mas também pelos 

                                                      
75

 Nome completo registrado na Pró-Reitoria de Extensão. Doravante abrevio o nome da referida Formação 

como “Curso Básico de Terminologia”. 
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demais colaboradores que interagiram entre si em todo o processo da empiria.  

A respeito dos aspectos supracitados, as palavras de Lustosa (2009, p. 63) 

corroboram a preponderância da pesquisa-ação colaborativa, quando ensinam que “A 

vantagem de tal metodologia é que esta pode constituir rico e significativo espaço de 

formação docente, em razão da possibilidade de reflexão-ação que pode ser propiciada aos 

profissionais da educação nela envolvidos”. Esse fazer pedagógico, reflexivo e social, por 

conseguinte gera novas e diferentes possibilidades, como destaca Ibiapina (2016, p. 28): 

Concernente à pesquisa-ação, os termos ação e mudanças são considerados eixos 

centrais para intervenção com o foco no resultado. Por conseguinte, a força básica 

que dirige o desenvolvimento dessas investigações é a prática social, o pensamento 

com sua lógica interna e que por meio das mediações com as necessidades 

existenciais, conforme particularidades de cada modalidade de pesquisa, partem do 

conhecimento anterior consolidado, nesse caso, possibilidades são criadas para gerar 

novas qualidades. 

Nessa perspectiva, para manter um ritmo de engajamento coletivo dos 

colaboradores, uns com os outros, com a dinâmica e com o conteúdo científico abordado por 

toda a empiria, tomei adicionalmente, como guia, uma Abordagem emergente, desenvolvida 

no âmbito das comunidades sustentáveis, que visa o cuidado coletivo da terra, do meio 

ambiente e que vem sendo utilizada em projetos acadêmicos em contextos organizacionais 

(e.g. SOUZA; PAULA, 2020), de construção civil, na Arquitetura, assim como em trabalhos 

de cunho holístico, o Dragon Dreaming. Nesse sentido, a subseção a seguir apresenta a 

experiência no contexto da presente pesquisa-ação, que se deu com a aplicação de ferramentas 

da abordagem Dragon Dreaming. 

 

5.2.1 Traçando um método à luz do “Dragon Dreaming” 

 

De modo prático, os processos da empiria se consolidaram apoiando-se na 

Abordagem Sistêmica Comunitária denominada Dragon Dreaming (ADD). Isso se deu desde 

o momento em que partilhei cada pensamento referente à realização da pesquisa-ação com os 

potenciais colaboradores, em uma espécie de partilha de sonhos até a culminância no final do 

processo, após os encontros de validação (celebração). A observância de cada fase articulada 

entre si e, por fim, concluídas, apontou traços da emergência de um possível método que 

conduziu toda a caminhada investigativa terminológica. Pelo caráter dinâmico dos trabalhos 

ancorado nas faces e fases da ADD e fundamentado nos preceitos da TCT e da pesquisa-ação 

crítico colaborativa, além de nuances sociointeracionistas (vygotskyanas), passei a chamar tal 

“traçado” metodológico, de “Método (Colaborativo) Vida”, significando “Vem Interagir e 
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Desenvolver Aprendizagens”.  

O Dragon Dreaming (Sonho do Dragão) consiste em uma abordagem 

metodológica sistêmica, que visa orientar os diferentes grupos a descobrirem ou elaborarem 

estratégias e ferramentas para a criação e desenvolvimento de projetos sustentáveis efetivos 

através do engajamento dos participantes. Dito de outro modo, trata-se de uma abordagem 

metodológica de construção comunitária (colaborativa) no enfretamento de problemas em 

projetos e que se revelou um modo eficaz/eficiente/efetivo no andamento de toda a pesquisa-

ação. 

A “sustentabilidade” projetada neste estudo consistiu no fato de que sendo um 

“sonho” compartilhado e desenvolvido no engajamento de todos e de cada um, algum 

incidente que viesse a ocorrer ou mesmo a desistência de algum membro no meio do 

processo, o restante do grupo conseguiria seguir adiante montando, se preciso, novas 

estratégias de organização ou superação, já que cada participante tinha um papel dentro do 

subgrupo escolhido (LP; Mat; Geo; His; Bio) e do grupo maior.  

Se originalmente o Dragon Dreaming pensou na sustentabilidade do meio 

ambiente “natural”; neste trabalho, pensei, particularmente, no meio ambiente “social e 

humano”, nos processos de “inter-ação” que moveriam toda a empiria. Um exemplo de 

incidente foi o ocorrido após o último dia de laboratório terminológico, quando os vídeos com 

neologismos criados e discutidos exaustivamente pelo grupo de Geografia, por todo um final 

de semana, foram apagados do aparelho de celular, que fizera os registros, em uma distração 

de um dos colaboradores. Embora com sensação de desapontamento, mas sem julgamentos, o 

grupo maior, voluntariamente, se dispôs, no grupo de whatsapp, a comparecer à Universidade, 

por dois dias, já em seu período de férias, independente de fazer parte do subgrupo de 

Geografia. Dentre estes, se voluntariaram, inclusive, dois colaboradores extras, que não 

participaram da pesquisa empírica, mas que, por sua formação acadêmica e atuação 

profissional, puderam contribuir, sobremaneira, nesse momento
76

. Enfim, um grupo bem 

engajado, juntamente com uma das professoras consultoras, compareceu para colaborar com a 

reconstituição do material, resgatando memórias das reflexões dos laboratórios ou abrindo 

novas discussões.  

                                                      
76

 Rodrigo Nogueira Machado, professor surdo, então, chefe do Departamento de Letras Libras e Estudos 

Surdos-Delles/UFC, graduado em Geografia e em Letras Libras, doutorando em Letras e Linguística, e 

pesquisador no âmbito da Lexicologia; bem como o Prof. Raniere Alislan Almeida Cordeiro, mestre em 

Linguística, professor do Delles-UFC; ambos, sabendo do incidente de perda de parte do material produzido, 

passaram uma tarde contribuindo com o subgrupo de Geografia, no auditório da Adufc, colaborando com as 

discussões e proposições de novos candidatos a sinais-termo e dos que o subgrupo lembrava. O Prof. Raniere 

Cordeiro, em especial, se engajou ainda mais, participando em outras etapas. 
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Outro momento delicado se deu com o desligamento das três bolsistas, de uma 

única vez, no momento em que deveríamos gravar os vídeos de sinais-termo já validados, os 

quais denominamos de “vídeos oficiais”. Duas se empregaram em escolas e outra se desligou 

por motivo de doença. Ao partilhar a respeito dos entraves, pude contar, mais uma vez, com 

colaboradores participantes e não participantes da pesquisa empírica, assim como o decorrer 

dos dias trouxe duas novas bolsistas, para as quais fui repassando o vivenciado e as engajando 

também.  

Terminada a fase de filmagem dos sinais-termo, viriam as filmagens das provas 

textuais, mas surgiu outro fato jamais esperado – a pandemia de coronavírus
77

 que se alastrou 

e foi decretado o isolamento social. Este foi mais um momento, após uma pausa de três 

meses, que contei com o engajamento de participantes, posto que as filmagens com os 

colaboradores surdos (Profs. Sérvulo Lima e Sandro Quintela) foram realizadas em casa e 

apoio de outro colaborador surdo (Prof. Rundesth Nobre). As demais providências e reuniões 

passaram a acontecer remotamente.  

Nesse sentido, a perspectiva da ADD nos auxilia, assegurando, com o 

engajamento de todos, que nesse trilhar não há posturas “ganha-perde”, mas, 

colaborativamente, as atitudes “ganha-ganha”. Vale ressaltar que, todo o processo, deve 

contar com planejamento, disciplina e envolvimento de quem o gerencia, pois tal abordagem, 

por si só, não realiza o trabalho. 

A ADD foi elaborada a partir do trabalho e da prática da Fundação Gaia da 

Austrália Ocidental por John Croft (2013; 2014), através de estudos de teorias cibernéticas e 

de embasamento de suas próprias experiências. Sua intenção era aplicar em seus projetos, 

uma metodologia que se desenvolvesse através de um processo criativo e colaborativo em 

prol de um sistema pautado na horizontalidade, isto é, em relação não hierárquica, desde o 

início até a finalização.  

Nessa perspectiva, a abordagem (ou sistema) em foco é muito adotada por 

ambientalistas e movimentos sociais, buscando a integração de grupos em uma ética que 

promova: (a) o crescimento pessoal dos indivíduos que participam dos projetos, dirimindo os 

medos (do “Dragão”); (b) a formação de comunidades através de apoio mútuo dos 

participantes e (c) o cuidado e serviços à Terra. Praticado em diversas regiões, desde o 

Canadá ao Congo, do Brasil à China, Rússia, entre outros países, o Dragon Dreaming 
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 Em dezembro de 2019, foi descoberto em Wuhan, na China, um novo tipo de coronavírus, que causa a infeção 

denominada Covid-19 (número relacionado ao ano de descoberta). Já no primeiro trimestre de 2020, foram 

registrados casos de infecção e de mortes de pessoas em todo o Brasil, por isso os decretos e recomendações para 

lockdown.  
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também é conhecido como a ferramenta da “Grande Virada”, ou seja, aquela que busca 

mudanças para uma “nova cultura”, que sustente e preserve a vida no Planeta, em meio a toda 

a sua complexidade. A propósito de informar, tive conhecimento dessa Abordagem, 

participando de um Curso de mesmo nome, no qual o envolvimento de todos os participantes 

no processo transformou vários pontos do local que sediou, otimizando-o, inclusive com 

reparos na estrutura física. Essa dinâmica chamou-me a atenção pelos resultados e 

envolvimento dos participantes. 

A ADD se desenvolve por meio de ciclos, que se configuram em dois eixos: o 

primeiro eixo vai do Indivíduo para o Ambiente (Coletivo), e se move de dentro para fora, 

também descrito como “introvertido”, por um lado, e “de saída”, por outro. O segundo eixo 

vai da Teoria à Prática, do pensamento à ação. A partir desses eixos, surgem as quatro fases 

(quadrantes), que caracterizam um projeto Dragon Dreaming como um todo, quais sejam: (1) 

sonhar, (2) planejar, (3) executar e (4) celebrar.  

De acordo com essa abordagem, todo e qualquer indivíduo é capaz de “sonhar”, 

dedicando-se a uma ideia, a um pensamento e se empenhar em realizá-lo (fase 

introspectiva/introvertida). O “sonho” também pode ser um insight, um “momento-Aha! ”, 

que deve ser compartilhado com outras pessoas, em prol da realização.  

Esses “momentos-Aha”, geralmente, emergem quando descobrimos ou 

compreendemos algo novo. Ocorrem também quando estabelecemos novas conexões entre 

coisas que já conhecemos. Independentemente do modo como ocorre, o momento-Aha conduz 

a uma nova percepção sobre algum aspecto do mundo; e em resultado disso, nos tornamos 

conscientemente atentos. A percepção e a socialização dos momentos-Aha são altamente 

contagiantes e podem ocorrer em qualquer quadrante (do sonhar ao celebrar). Uma pessoa que 

partilhe momentos-Aha aumenta as chances de outros poderem também descobrir algo que 

não sabiam que não sabiam. Partilhar momentos-Aha em grupo pode conduzir a soluções 

criativas para problemas comuns, o que significa dar atenção e valor às manifestações de cada 

membro do grupo. Nessa perspectiva, foram vários os momentos-Aha ocorridos no 

desenvolvimento do Curso Básico de Terminologia, em especial, nos momentos de criação 

dos sinais, quando os participantes discutiam sobre os constituintes internos dos sinais-termo, 

seus significados, a produtividade de cada proposição, entre outros aspectos. Vale destacar 

que é necessário ter alguém na condução do tempo e que essa vivacidade promovida nos 

momentos A-há são primordiais em processos de interações e de aprendizagem. Isso estimula, 

em especial, os ambientes educativos, como os que visam, por exemplo, os estudos 

(estímulos) sobre a zona de desenvolvimento proximal dos preceitos vygotskyanos. Neste 
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estudo, indo ao encontro das metodologias do trabalho terminológico/terminográfico, 

notadamente da TCT, esse quadrante (inicial) foi denominado de despertar, de insight ou 

definitório.  

Na fase do “planejar”, continuamos na abstração, na teoria, mas o fluxo muda; 

pois, a ideia, o sonho, já se dirige ao exterior (fase extrovertida). No 

“Fazer/Realizar/Executar”, provocamos mudanças, intervenções no ambiente (ou tema) em 

que estamos empenhados. Na última fase, “celebrar”, permanecemos ativos, avaliamos, 

validamos e partilhamos os resultados.  

Todas essas fases foram vivenciadas no decorrer da empiria da presente pesquisa-

ação, como um todo e em diferentes etapas, pois, ao mesmo tempo em que são sequenciais, 

são também fractais. A figura seguinte ilustra as diferentes fases e eixos citados:  

 
Figura 44 – Eixos e Fases do Dragon Dreaming 

 
Fonte: https://jorgeaudy.com/2016/02/11/dragon-dreaming-john-croft/ 

 

 

A título de esclarecer, Koglin et al (2012, p. 5) distingue cada uma das fases. 

Partindo da caracterização do quadrante “sonhar”, a autora diz que:  

Cada proyecto se inicia con el sueño de una persona individual. En la mayoría de los 

casos el sueño nace en un momento Ajá, y por lo tanto a partir de una nueva 

consciencia. Para realizar este sueño la persona tiene que ser consciente de lo que 

sueño significa. Después el soñador tiene que compartirlo y desarrollarlo con otras 

personas. En esa fase tiene que morir el sueño individual para renacer como sueño 

https://jorgeaudy.com/2016/02/11/dragon-dreaming-john-croft/
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[colectivo]. [...]. La acción de compartir el sueño con los demás y hacerlo un sueño 

común es muy importante: sólo si la totalidad de los miembros están implicados al 

cien por cien y tienen presente el sueño y los objetivos originales, podrán sacar 

adelante el proyecto. (KOGLIN et al, 2012, p. 5).
78 

 

Esse é o início de tudo, quando ainda é uma ideia (sonho) individual, recente, por 

isso conhecido como passiva. Esse quadrante passa por três movimentos: consciência 

individual – motivação para mudar – colher informações. De acordo com a autora, uma vez 

compartilhados os nossos sonhos e nos tornemos conscientes de maneira positiva, somos 

impulsionados a realizá-los. Assim, nos empenhamos à busca de informações e 

conhecimentos, dedicando-nos e saindo de nossas zonas de conforto, pois entramos em 

“terreno desconhecido”. No presente estudo, essa fase se traduziu na coleta documental e de 

conversa, a partilha do sonho de montar um “patrimônio terminológico científico”, suas 

possibilidades e potencialidades. Nesse sentido, meus sonhos foram socializados desde as 

conversas com a orientadora, com a co-orientadora, com os membros da ação extensionista 

“Rede Surdos-CE: sinalário escolar e acadêmico”, e com os potenciais colaboradores da 

pesquisa, quando nos momentos do convite a participarem do estudo. 

No quadrante “planejar”, o sonho torna-se coletivo; a ideia converte-se em 

pensamento global, passando pelos movimentos: considerar alternativas – desenhar 

estratégias – testar projeto piloto. A respeito do “planejar”, Koglin et al (2012, p. 5) esclarece 

que, nessa fase, deve-se considerar as diferentes alternativas ao discutir com pessoas 

colaboradoras e, inclusive, com adversárias, pois “nadie ayuda tanto a realizar un proyecto 

como los opositores activos”
79

. Desse modo, uma vez estabelecidos os objetivos, dediquei-me 

à organização das estratégias para alcançá-los, o que implicou também o planejamento e 

estudo dos pressupostos e do tempo necessário. Isto feito, Koglin et al (2012, p. 5) ainda 

aconselha a fazermos ensaios em pequena escala, em forma de projetos e protótipos. Assim, 

essa fase foi concretizada, quando ao planejar os laboratórios terminológicos, busquei os 

professores que repassariam os termos lacunosos
80

 extraídos do conteúdo cotidiano da(s) 

disciplina(s) que lecionam. Além do repertório de termos sem sinais correspondentes, os 

professores foram orientados a repassarem tais repertórios aplicados em algum contexto, isto 

                                                      
78

 Cada projeto começa com o sonho de uma pessoa individual. Na maioria dos casos, o sonho nasce num 

momento Aha, e, portanto, de uma nova consciência. Para realizar este sonho, a pessoa tem de estar consciente 

do que significa o sonho. Depois o sonhador tem de partilhá-lo e desenvolvê-lo com outras pessoas. Nesta fase, o 

sonho individual tem de morrer para renascer como um sonho comunitário. [...]. A ação de partilhar o sonho com 

outros e torná-lo um sonho coletivo é muito importante: somente quando todos os membros estiverem cem por 

cento envolvidos e tiverem o sonho e os objetivos originais em mente, poderão fazer avançar o projeto. 

(KOGLIN et al, 2012, p. 5) (Livre tradução) 
79

 “Nada ajuda tanto a realizar um projeto quanto os oponentes ativos”. (Livre tradução) 
80

 Termos sem o equivalente em Libras. 
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é, através de textos de domínio público ou do livro que adotam, ou ainda, por pequena 

produção autoral. Estes seriam trabalhados termo a termo e depois os sinais-termo seriam 

filmados junto à tradução dos textos que receberia desses profissionais, devidamente 

referenciada a fonte/autoria. Essa atividade prévia para o curso, no entanto, não foi executada 

a contento, pois houve quem não enviasse os textos, assim como houve quem enviasse textos 

muito longos e sem coesão, ou ainda, recebi textos de domínio público, mas do gênero 

poema, com extremo sentido metafórico, o que complicaria no entendimento ao público-alvo, 

uma vez que além da conceituação do termo, deveria ser elucidado o sentido metafórico 

subjacente nos referidos textos. Assim, para manter o foco do trabalho e atender aos 

princípios terminológicos de organização de Glossários, tomei as questões dos Enem 2017 e 

2018 para a composição do corpus e como provas textuais a aplicarmos os sinais-termo após 

tratados. Visando, então, a apropriação dos conteúdos pelo grupo, organizei no decorrer do 

curso, oficinas com aplicação teórico-metodológica do estudo, e assim foram elaborados 

pequenos protótipos, dispondo-os no site para acompanhamento, simultâneo e temporário, dos 

participantes. Nesse momento, já nos encontrávamos na fase do “Fazer/Executar/Realizar”. 

Na fase da Execução/Realização, por sua vez, há ações de implementação, 

gerenciamento e monitoramento. Desse modo, enquanto o projeto era implementado, fui 

gerenciando as ações, atenta a cada passo, monitorando o progresso através de reflexões e 

questionando refletidamente quanto aos diferentes aspectos, como, por exemplo, em relação 

aos pressupostos teóricos, aos conteúdos, às estratégias, à adaptação do plano, aos prazos, aos 

gastos financeiros e de tempo, ou ainda, verificando se estávamos, de fato, realizando os 

nossos “sonhos” (meus e do grupo) ou se havia membros, em meio aos grupos, em ocupações 

extras, as quais podem ocasionar a perda total do rumo do trabalho, do turno ou dessa 

pesquisa-ação. Esse quadrante, portanto, requer foco, por isso denomina-se de “agir 

localmente”, para evitar perdas, inclusive de rumos e financeiras. Em caso de mudança não 

deliberada de rumo e provável ocorrência de perdas, cabe retomar o Planejamento; isto é, 

observar as definições traçadas no quadrante 2, para nortear de modo focado a Realização
81

. 

                                                      
81

 Nesse percurso metodológico, algumas ferramentas ou procedimentos ajudam a voltar ao foco, tanto o(a) líder 

(no caso, eu como pesquisadora) quanto os participantes, as quais são: (a) o pinakary: um instrumento sonoro, 

que ao ser tocado levemente, leva os participantes ao silêncio e tomada de consciência. O “pinakary” que utilizei 

em nosso caso, em que a maioria era de colaboradores surdos, foi o apagar das luzes e respirar. Momento em que 

como pesquisadora ativa no processo, eu retomava alguma explicação quanto ao processo ou algum 

conhecimento da Terminologia; (b) a “escuta profunda”: esta estratégia incentivada no grupo consistia em 

observar a sinalização de qualquer dos participantes sem julgamentos, e, assim, eu seguia incentivando cada 

membro a se expressar espontaneamente. Nesse ambiente interativo não cabia postura verticalizada de nenhum 

dos membros, seja de organizadores, seja de participantes, sejam surdos ou ouvintes, sejam professores de 

muitos anos de docência ou os mais novos; ou por diferenças de idade. Assim, o ambiente era construtivo, 

colaborativo, promovendo a almejada atmosfera de ganha-ganha. 
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Todo esse procedimento é fundamental, em especial, por se tratar de um estudo de tese de 

Doutorado cujo fator espaço-tempo é adverso à megalomania e/ou devaneios, que, por vezes, 

ocorrem com pós-graduandos. 

Por fim, chega-se à fase referente ao quadrante celebrar: 

La celebración normalmente se deja fuera de los ciclos de gestión de los proyectos 

convencionales, así como el hecho de soñar. Aun así esta fase es de gran 

importancia: Nos reunimos con los miembros del proyecto para construir un 

sentimiento de comunidad. Esto nos ayuda alejarnos del estrés que la realización 

del proyecto puede provocar. También da oportunidad de darse cuenta de lo que 

hemos aprendido, y de las capacidades nuevas que hemos adquirido cuando hemos 

salido de nuestra zona de confort y hemos experimentado “momentos Ajá”. 

(KOGLIN et al, 2012a, p. 6), 

 

Esse quadrante, portanto, representa o fechamento de um ciclo, é quando se 

constata os ganhos. O grupo se reúne e partilha os resultados e a satisfação individual e 

coletiva, fortalecendo as identidades com a concretização dos anseios (seja pessoal ou 

coletiva). Os movimentos internos dessa fase são: avaliação – resultado para o indivíduo – 

aquisição de competências. 

Vale salientar o caráter fractal da abordagem sistêmica Dragon Dreaming, posto 

que as diferentes fases podem ser evidenciadas ao longo de um projeto inteiro, assim como no 

interior de suas etapas/atividades, podendo ainda se repetir ou reformular os passos dados em 

qualquer um dos quadrantes. É desse modo, que a ADD, ao ser adotada em diferentes espaços, 

perspectiva o crescimento pessoal dos participantes, o fortalecimento de propostas 

comunitárias e a criação de uma consciência planetária de proteção à Terra. Qualquer 

supressão desses aspectos ou das fases estabelecidas nos quadrantes (sonhar, planejar, fazer e 

celebrar), a abordagem metodológica já não será caracterizada como oriunda do Dragon 

Dreaming. Por contemplar todas as fases citadas somando-se aos demais respaldos desse 

estudo, estabelecemos um trilhar metodológico que pareceu emergir o esboço de um método, 

que, a priori, denominei de Método Colaborativo Vida (Vem Interagir e Desenvolver 

Aprendizagens). 
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Foto 1 – Partilha de ideias nos lanches e encontros (Momentos de Celebração). Local: Adufc 

 

Fonte: Arquivo próprio 

Foto 2 - Registro de Celebração - Local: Laboratório de Informática/Faced-UFC 

  
Ao final de um dos dias de Validação foi feita a realização de sorteio de brindes e livros, registrando um 

dos momentos de Celebração (Quadrante 4, em nosso método baseado no Dragon Dreaming) Local: 

Laboratório da Sala Sâmia/Faced/UFC.  

Fonte: Arquivo próprio 

 

Nesse contexto e na observância do passo a passo e do estímulo a cada 

participante, busquei transcender a cultura baseada na competição, no “ganha-perde”, a que 

estamos imersos, principalmente na Academia, para a caminhada consciente em cada 

quadrante, levando ao compartilhamento de uma filosofia comunitária/colaborativa de 

“ganha-ganha”, uma perspectiva que nos foi positiva para a execução dessa pesquisa-ação. 

Segundo Koglin et al (2012b, p 16), “Dragon Dreaming liberta a inteligência coletiva e 

maximiza a criatividade”. 

Grosso modo, foi traçado um caminhar colaborativo de pesquisa-ação crítico e 

emancipatório à luz do Dragon Dreaming. Como proposta metodológica, a minha ideia era a 
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de que os estudos e laboratórios terminológicos pudessem seguir a vertente científica, crítica e 

comunicativa (interativa), sem dureza, dissolvendo barreiras e atravessando fronteiras, ao 

dialogar com abordagens técnicas e alternativas/integrativas, no sentido de tornar suas 

proposições mais aplicáveis e práticas aos sujeitos ou grupos e organizações. As fases 

(quadrantes) não são estanques e se utilizam de ferramentas colaborativas para que, aliadas à 

metodologia da pesquisa-ação, pudéssemos ter um ambiente investigativo instigante com 

transformações individuais e coletivas. O referido percurso teórico-metodológico trilhou 

ainda as premissas da Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT) sobre a qual apresento 

ainda mais elementos na seção referente ao produto desta pesquisa. 

Nesse sentido, conhecidos os aportes teórico-metodológicos, que nos guiaram, 

apresento o esquema delineado para a execução geral da pesquisa em campo. 

 

5.3 Esquema de execução geral da pesquisa-ação  

 

O delineamento de um esquema empírico em Terminologia no âmbito da 

Educação, convertido em uma pesquisa-ação crítico-colaborativa, além do arcabouço teórico-

metodológico específico, há de se atentar para os documentos referenciais e para os princípios 

de organização, que norteiam tal investimento científico. Por esse motivo, o presente trabalho 

se respaldou em pesquisadores de referência, como Faulstich (1995; 2010; 2014); Faria-

Nascimento (2009; 2013); A. Martins e V. Martins (2019), entre outros, além de documentos 

referenciais, como The International Organization for Standardization
82

 (ISO 704/2000) e o 

Manual de Terminologia de Pavel e Nolet (2002). Assim, foram estabelecidos o plano e os 

aspectos metodológicos à luz das normas do trabalho terminológico, sobre os quais discorro 

nas subseções seguintes.  

 

5.3.1 O locus: os espaços (físicos) da fase de produção dos dados empíricos 

 

O desenvolvimento da empiria dessa pesquisa-ação deu-se a partir da oferta de um 

Curso de Formação, conforme menção anterior. No referido curso, foi investigada e discutida 

a anatomia de cada sinal-termo, sistematizando um produto com Glossários Ilustrados 

Bilíngues Funcionais de onde foram extraídas as categorias de análises desse estudo.  

Inicialmente, projetei a execução do Curso de Formação Básica em Terminologia 
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 “Organização Internacional para Padronização”. 
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em um dos laboratórios de informática do Centro de Humanidades, unidade acadêmica que 

sedia o Departamento de Letras Libras e Estudos Surdos (Delles), e área onde se concentra o 

maior número de sujeitos surdos dos corpos docente, discente e técnico administrativo da 

UFC. A escolha por concentrar as atividades no campus Benfica deveu-se ainda ao fato de a 

localização geográfica ser de fácil acesso, pela diversidade de transportes urbano-coletivos 

(ônibus, vans, metrôs) à disposição nas ruas do entorno e adjacências. Além disso, a 

familiaridade que os educandos surdos tinham/têm com a região, pois seja de cursos da UFC, 

seja de outras instituições, independentemente do grau de escolaridade dos sujeitos, aquele 

espaço geográfico tornou-se um dos “territórios de encontros surdos”
83

.  

A logística para a realização da Formação no local, no entanto, não se manteve 

favorável, pois o laboratório de informática/CH disponibilizado, só poderia ser na primeira 

manhã de trabalhos (4 h/a), visto que o funcionário, responsável pelo setor, não estaria 

disponível no restante do período de realização das aulas e demais atividades, as quais se 

seguiriam com encontros semanais, aos sábados, em período integral (8h/a). A escolha do dia, 

foi em decorrência da disponibilidade de horários dos participantes, os quais tinham seu 

tempo ocupado durante a semana, assim como era mais difícil conseguir alguma sala. 

Diante dessa limitação no uso do laboratório, reorganizamos o cronograma, 

concentrando as atividades com uso de computador e internet, no turno da manhã, no referido 

laboratório de informática, e no turno da tarde, as demais atividades tiveram de ser 

transferidas para uma sala de aula comum. Nesta, executamos satisfatoriamente as atividades 

planejadas; mas, o espaço físico necessitou de acomodação “paciente” dos colaboradores, pois 

a sala que nos foi disponibilizada era bem pequena. Assim, busquei contatar com entidades 

que se fizeram parceiras, como foi o caso da Adufc-Sindicato
84

, onde realizamos os 

módulos/etapas 2 (teórico sobre Terminologia) e 3 (laboratórios), além de alguns encontros de 

discussão e estudos com colaboradores e/ou com a equipe de sistematização. Mais adiante, em 

virtude de eventos agendados na Adufc, que coincidiram com os horários de atividades da 

pesquisa, parte da fase de validação (etapa 4), se realizou em dois dias na “Sala 

Sâmia”
85

/Faced-UFC. Neste local, conseguimos trabalhar graças à solidariedade de uma 
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 Expressão usual de algumas pessoas da Comunidade Surda. 
84

 A mudança de local para a Adufc também atendeu à questão da facilidade de acesso, visto que a sede de tal 

entidade é localizada nas proximidades da UFC, no bairro Benfica. Outros fatores foram adicionais: (a) a 

acolhida por parte da Diretoria e do servidor responsável pelo espaço cultural da entidade; (b) a disponibilização 

de wifi, que favoreceu o acesso ao ambiente virtual do site Rede Surdos via notebooks e celulares dos 

participantes e os que providenciei; (c) o restaurante que ficou aberto, facilitando a comodidade dos participantes 

dos trabalhos; somente para citar alguns fatores positivos.  
85

 Nesta sala, são desenvolvidas as aulas das disciplinas EaD dos cursos de Pedagogia presenciais (diurno e 

noturno) da Faced, bem como as aulas do curso de Pedagogia Bilíngue (INES/Polo: UFC). 
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professora dessa unidade acadêmica (Faced), Profa. Lis de Maria Torres, que cedeu o 

laboratório de informática (local em que daria aula) e se deslocou para outra sala, sem o uso 

do computador, disponibilizando o espaço para a concretização de atividades (metodológicas) 

da presente pesquisa. Assim, os demais encontros de validação voltaram a acontecer na 

Adufc. (Vide Programa no Apêndice 1) 

É fundamental destacar um aspecto nessa “via-sacra”: a falta de espaço físico 

próprio e de condições de trabalho adequadas a todos que atuam/estudam na área de 

Libras/UFC, assim como em outras áreas/cursos novos de universidades públicas brasileiras.  

Em cumprimento ao Decreto nº 5.626/2005, a UFC passou a ofertar a disciplina 

Libras, em 2009, no curso de Pedagogia, seguindo, em 2010, para os cursos de Letras e, 

posteriormente, expandindo a outros cursos de licenciatura e bacharelado. Até o ano de 2013, 

ano em que teve início a primeira turma de Letras Libras presencial da UFC, os professores 

que lecionavam a disciplina Libras eram lotados na Faculdade de Educação. Nesse ano, então, 

com a criação do referido curso e os concursos para professores, foi criado o Delles, 

somando-se os professores de Libras lotados na Faced a este setor. Com os trabalhos de 

ensino, pesquisa e extensão já em andamento, foram iniciadas as obras de construção do 

prédio para concentração dos trabalhos e estudos da área e da Secretaria de Acessibilidade 

UFC Inclui.  

Até a conclusão das obras, previstas para findarem em 26/09/2015
86

, uma sala de 

aula de um dos blocos didáticos passou a concentrar todas as professoras e professores, 

funcionários da secretaria e a coordenação do curso de Letras Libras, ficando a chefia e 

secretaria do Delles em uma pequena sala, cedida de empréstimo no prédio da diretoria do 

CH. As salas de aula do curso também são de empréstimo de outros cursos do campus 

Benfica. O prédio foi erguido, mas a obra não concluída e sem nenhuma previsão, nos deixa 

sem ambientação para as atividades docentes, como a orientação de trabalhos de estudantes, e 

sem acomodação para estudo ou outras demandas que requerem espaço e uso apropriados.  

Infelizmente, o Brasil passou a amargar uma profunda recessão, e, tudo indica, 

que as obras do prédio de cinco andares, com salas de aulas, gabinetes de professores, 

auditórios, laboratórios, ainda demorarão a ser concluídas. O que foi até o momento 

construído vem se desgastando e nosso pessoal exercendo as atividades acadêmicas ainda em 

locais cedidos, improvisados e/ou emprestados, contando com a paciência e gentileza de 

chefias e de colegas de outras unidades acadêmicas, que se solidarizam pela falta de 
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 Essa informação foi acolhida com alegria por todos, em especial, por coincidir com o Dia Nacional dos 

Surdos. 
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equipamentos essenciais e da mínima ambiência, para o desenvolvimento de nossas 

atividades, individuais ou coletivas. Lamentavelmente essa situação de escassez não é 

exclusividade do âmbito “ufeceano”, mas um resultado da avalanche neoliberal que encontra 

como primeiro alvo, exatamente a Educação e o povo menos favorecido, como já alertava 

Paulo Freire (2003, p. 99/101/103): 

Do ponto de vista dos interesses dominantes, não há dúvida de que a educação deve 

ser uma prática imobilizadora e ocultadora de verdades. [...] Nada, o avanço da 

ciência e/ou tecnologia, pode legitimar uma “ordem” desordeira em que só as 

minorias do poder esbanjam e gozam, enquanto as maiorias, em dificuldades até 

para sobreviver, se diz que a realidade é assim mesmo, que sua fome é uma 

fatalidade do fim do século. Não junto a minha voz à dos que, falando em paz, 

pedem aos oprimidos, aos esfarrapados do mundo, a sua resignação. Minha voz tem 

outra semântica, outra música. [...] sou professor contra a ordem capitalista vigente 

que inventou esta aberração: a miséria na fartura. 

 

As palavras de encorajamento do mestre Paulo Freire perspectivam a todos nós 

que somos educadores a darmos significado às nossas práticas docentes, e ainda, em uma 

práxis ética, a darmos lugar à vivência da coragem e à conjugação do verbo esperançar.  

Nesse contexto, conhecidos os percalços referentes aos locus da empiria, 

apresento a próxima subseção que se refere à caracterização dos participantes. 

 

5.3.2 Os Colaboradores 

 

Os participantes que contribuíram com a geração de dados desta pesquisa são aqui 

denominados “Colaboradores”. Estes foram distribuídos em equipes por disciplina (LP, Mat, 

Ciênc/Bio, His e Geo), conforme apontaram no formulário de inscrição a sua formação ou 

afinidade por área curricular. Essa divisão prevaleceu, prioritariamente, quando na fase 

prática de criação/produção de sinais-termo (laboratórios terminológicos), voltando à 

dinâmica do grupo por inteiro, no período de validação. A composição do grupo de 

colaboradores foi a seguinte:  

  



146 

 

Quadro 27 - Composição do grupo de colaboradores GIFB Rede Surdos 

Ordem 

 

 

 

Função Caracterização Qtde. 

 

 

A 

 

 

 

 

“Nativos-A” 

Surdos; professores de Libras; sinalizantes; provenientes 

da capital e do interior do Estado Ceará, atuantes em 

instituições de ensino superior (UFC, UFCA, IFCE) e/ou 

em instituições públicas de Ensino Médio ou cursos livres 

de Libras; todos com graduação em Letras: Libras (LL), 

em sua maioria com Pós-Graduação (Especialização, 

Mestrado e Doutorandos); todos com 10 anos, ou mais, de 

experiência no ensino de Libras. 

 

 

 

16 

 

 

 

B 

 

 

 

“Nativos B” 

(a) Jovens Surdos, sinalizantes, egressos recentes de LL, 

atuantes como professores de cursos livres de Libras em 

diferentes instituições na capital ou interior do estado; (b) 

Jovens estudantes de final do Curso de Letras Libras da 

UFC e IFCE; pouca ou nenhuma experiência em 

trabalhos profissionais ou acadêmicos. 

 

 

10 

 

 

C 

 

 

Professores 

Consultores: 

 

Professores especializados das diferentes áreas abordadas 

na pesquisa (LP, Mat, Ciênc/Bio, His e Geo), distribuídos 

em dois por disciplina curricular; fluentes em Libras ou 

com conhecimento teórico, e prática básica; a maioria 

com Pós-Graduação (Especialização e/ou Mestrado) e 

atuantes em escolas de/para surdos, por mais de 10 anos.  

 

 

10 

 

D 

Tilsp (com 

formação 

docente) 

Profissionais tradutores e intérpretes de Libras-Português; 

todas com formação docente, distribuídos em um por 

equipe.  

 

05 

 

 

E  

 

 

Validadores  

(a) jovens escolares Surdos, matriculados no Ensino 

Médio, inscritos no Enem 2019; (b) jovens acadêmicos 

Surdos da UFC, cursando o primeiro ou o segundo 

semestre (Letras Libras, Ciências Contábeis ou Pedagogia 

Bilíngue), foram participantes ENEM 2017 e/ou 2018.  

 

 

10 

Subtotal  51 

 

F * 

Equipe 

sistematizadora 

dos trabalhos 

03 Bolsistas de extensão universitária-UFC, 02 

professores da escola da rede pública de ensino e 02 

colaboradores; cuidando da parte técnica do curso e 

tecnológica do site; 

 

07 

 

G* 

 

Ministrantes do 

curso 

Professores pesquisadores que ministraram sobre TICS; 

apresentação do site Rede Surdos; Oficinas de 

Signwriting; Pesquisa e Trabalho Colaborativo; Teoria e 

Práticas em Lexicologia e Terminologia. (Vide 

programação nos Apêndices) 

 

 

05 

H 
Colaboradores 

extras 

Professores do Delles (entre estes o chefe); uma 

coordenadora pedagógica da escola EEEPJN;  
03 

I 
Colaboradores 

extras após a 

empiria 

Técnicos(as) e profissionais com formação específica, 

cada um(a) em sua área de domínio, responsáveis pela 

edição, legendagem ou na tradução de vídeos. 

 

05 

Total geral de colaboradores diretos 71 
Pimentel-Souza (2021) 

 

Os colaboradores “A”, em sua maioria, são pesquisadores, participantes com 
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experiência em eventos e no ensino superior, dinamizaram a maior parte das discussões e 

reflexões a respeito da Libras; dividiram-se por área/disciplina curricular de sua “afinidade” 

e/ou habilitação – informação adquirida pelo formulário de inscrição; subgrupo que, de modo 

natural, mais propôs candidatos a sinais-termo. A categoria de participantes da linha “B”, em 

linhas gerais, diferencia-se dos da linha “A” pelo tempo de experiência profissional e de 

conhecimento teórico estrutural, semântico e pragmático de sua língua.  

Os colaboradores “C” oriundos, em sua maioria, de escolas para surdos, existentes 

em Fortaleza
87

, exerceram o fundamental papel de elucidar os conceitos, significados e 

sentidos dos termos específicos de sua área/disciplina de atuação e especialidade, verificando 

junto aos Surdos, nas discussões, a pertinência no lexicon de cada candidato a neologismo 

(proposição de sinal-termo).  

Pela dinâmica intensa dos trabalhos, os colaboradores da linha “D” foram 

essenciais, visto que no cotidiano profissional de tilsp, em geral, surgem candidatos a 

neologismos de modo provisório, daí a relevância essencial de se ter ao menos um desses 

profissionais em cada equipe de trabalhos, por disciplina. Os colaboradores “F” adquiriram 

conhecimentos no curso, mas ficaram focados na organização, junto a mim
88

, ficando cada 

uma das bolsistas com uma equipe na fase de laboratórios. As demais equipes, mencionadas 

em outros momentos desse texto, foram também primordiais no processo, como os da linha 

“E”, os estudantes validadores, que representaram uma amostra do público-alvo, essenciais 

para percebermos a “chegada” das propostas de neologismos. Mais detalhes sobre estes, são 

apresentados na subseção adiante. 

Grosso modo, na vigência dos módulos teóricos do curso de Formação, os 

colaboradores discutiam entre si sobre os temas e conteúdos abordados, executavam 

conjuntamente as atividades, individuais e/ou em grupos, formados aleatoriamente para a 

execução da etapa teórica.  

Na fase dos laboratórios terminológicos e da validação, os professores consultores 

tinham o papel de explanar aos demais colaboradores, em especial, os dos subgrupos (A) e 

(B), a respeito dos conceitos e definições, exemplificavam e mostravam imagens com ajuda 

das bolsistas, até que os colaboradores nativos criassem um candidato a sinal-termo para a UT 

                                                      
87

 Destaco aqui a substituição de uma das professoras que fora inscrita para a categoria de “consultores”, mas 

desistiu às vésperas do Curso. Assim, o grupo se completou com um “professor consultor”, não atuante em 

escola para/com surdos, mas com razoável conhecimento em Libras, pesquisador, com Graduação em 

Bacharelado e Licenciatura em História. 
88

 Além de ser a pesquisadora proponente dos trabalhos, participei ativamente/efetivamente nas atividades das 

equipes marcadas com asterisco (*), pela natureza de viabilização incutida em cada um desses subgrupos. 
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em discussão. Assim, foi promovido um paralelo entre os aspectos conceituais e as questões 

estruturais dos termos/sinais-termo, momento em que eu supervisionava e/ou fazia alguma 

explanação adicional, lembrando os conteúdos tratados na etapa teórica do curso. Nesta feita, 

os colaboradores do subgrupo “D” também participavam fazendo o translado entre as línguas, 

quando algum(ns) membro(s) de sua equipe necessitava(m) maior clareza. Além dessa 

participação, as tilsp
89

, junto aos nativos, se voluntariavam a apresentarem em vídeos algum 

sinal ou contextualização.  

Por razões particulares de alguns membros, houve participante que precisou 

deixar a pesquisa ou que não pode comparecer em parte dos encontros de validação. Isso fez 

com que, na ausência de alguém do subgrupo “D”, além de fazer registros e coordenar os 

trabalhos, eu me posicionasse também como tradutora e intérprete de Libras, facilitando a 

comunicação entre os professores consultores, os colaboradores Nativos A e B e os estudantes 

das escolas (público-alvo). Vale destacar a colaboração por parte de participantes que foi para 

além das demandas e dinâmica dos trabalhos do curso e de laboratórios, pois, nesses 

momentos, quando precisei assumir a função de intérprete, outros membros tomaram a 

iniciativa de fazer anotações ou filmagens de sessões, por inteiro, para me repassar. 

 

5.3.3. Os estudantes público-alvo como validadores  

 

Esse grupo foi composto essencialmente por estudantes surdos, cuja língua 

principal de interação é a Libras, e com experiência de participação no Enem, por vídeo-prova 

ou com apoio de Tilsp em sala de execução do referido exame. A condição de serem 

sinalizantes
90

 e partícipes da comunidade surda era preponderante, podendo os mesmos 

apresentarem experiências em salas bilíngues de escolas específicas ou somente em salas de 

inclusão. 

No processo de validação, os estudantes avaliadores sentaram nas cadeiras 

próximos aos(às) professores(as) expositores(as). Os professores Nativos sentavam-se ao 

fundo da sala, acompanhando os procedimentos, as questões e os sinais – candidatos à 

validação como sinais-termo –, enquanto os professores consultores explanavam sobre os 

contextos e conceituações. Em algum momento, quando necessário, os professores surdos 

(Nativos-A), se posicionavam diante do grupo, a fim de esclarecer alguma definição aos 

                                                      
89

 Foram convidados profissionais tradutores intérpretes do sexo masculino e feminino, mas nenhum do sexo 

masculino pode comparecer. 
90

 Falantes de Língua de Sinais, no caso a Libras. “Fala” aqui tomada no conceito saussureano, cuja “Fala” 

consiste na língua em uso, como dito anteriormente. 
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estudantes ou enfatizarem a pronúncia/sinalização do neologismo proposto. Com a 

apresentação dos candidatos a sinais-termo, os estudantes analisavam cada aspecto, baseados 

nas explanações dos professores surdos e dos professores ouvintes (consultores) ou minhas, e 

em seu próprio conhecimento a respeito de sua língua ou do conteúdo abordado. Por fim, 

assinalavam um conceito avaliativo na ficha que tinham em mãos, validando ou refutando 

algum candidato à nova UT. No caso de não aprovação, enquanto outras proposições de 

sinais-termo eram projetadas no quadro e apresentadas; paralelamente, os professores surdos e 

os consultores da área, ao fundo da sala, revisavam, discutiam e propunham nova unidade 

terminológica. 

 

5.3.4 O Curso Básico de Terminologia em Libras Rede Surdos-CE 

 

O Curso Básico de Lexicologia e Terminologia em Libras com Enfoque Escolar e 

Acadêmico do Rede Surdos-CE foi fundamental para a geração do conteúdo das categorias de 

análise da pesquisa que compuseram a sistematização dos glossários no site, produto do 

presente estudo. A carga horária do Curso totalizou em 64 h/a, dividida em fases, compostas 

pelos módulos (I e II) teóricos e (III) prático (40h/a), somando-se ainda a uma terceira fase, a 

de validação com estudantes nativos (surdos), oriundos do terceiro ano do Ensino Médio de 

uma escola pública de Fortaleza e de primeiros semestres de cursos de IES (Letras Libras, 

Pedagogia Bilíngue e Ciências Contábeis), conforme menção anterior.  
 

Foto 3 – Curso Básico de Terminologia: Oficina com Prof. Eldimar Sá - Local: Laboratório/CH 1. 

 

Arquivo próprio 
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Foto 4 – Retomando os laboratórios de Geografia - Local: Sala de Professores do Delles/CH 

 

Arquivo próprio 

 

Foto 5 – Grupo de Participantes Colaboradores da Pesquisa Empírica  

 

Arquivo próprio 

 

 

A parte teórica se desenvolveu no mês de junho e os laboratórios de 

Terminologia, contando com as sessões de validação, se estenderam de junho/2019 a 

fevereiro/2020. O cronograma dessa fase de laboratórios e de validação, previamente 

planejada para ocorrer em dias finais de junho a agosto (ou meados de setembro), necessitou 

ser flexibilizado/alongado, por algumas vezes, em virtude de alguma ocorrência particular 

com colaboradores, como duas professoras com familiar em estado grave de doença; ou por 
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reposições de aulas em suas escolas, devido a participações em movimentos de reivindicação 

por direitos trabalhistas; ou ainda por ocasião de finais de gestação/partos. Assim, além dessas 

ocorrências havia as particularidades do cotidiano das escolas e dos estudantes universitários, 

fazendo-nos concentrar na organização do material produzido, no armazenamento provisório 

no site, na descrição de vídeos e diálogos esporádicos no campo, enquanto aguardava a 

disponibilidade de tais membros. A participação dos(as) colaboradores(as) era essencial à 

retomada dessa fase final de atividades empíricas. Mais detalhes sobre essa fase encontram-se 

mais à frente na sessão das análises.  

O curso foi dividido em três módulos, seguido da fase de validação. O conteúdo 

dos módulos foi: módulo 1 (Princípios da Metodologia Colaborativa, as Ambiências Virtuais 

e a Macro e Microestrutura de Dicionários e Glossários), constituído em 08 h/a e ministrado 

pela equipe de sistematização
91

. Nesse módulo, houve a apresentação de diferentes obras 

lexicográficas e terminológicas, desde a obra de Flausino (1875/INES-fac-símile, 2011) aos 

de Capovilla e Raphael (2001), entre outros, além da apresentação do site Rede Surdos; a 

macro e microestruturas prévias e em construção; a abordagem terminológica, colaborativa e 

funcional; bem como foi feita uma pequena oficina de signwriting. Além dessas atividades, 

foi esclarecido aos participantes sobre os modos de contribuição direta que poderiam dar 

através do site, no envio de vídeos, dúvidas, sinais-termo a serem pesquisados, entre outras.  

 

Foto 6 – Turma do Curso acessando os recursos do Site Rede 

Surdos – Laboratório CH 

 

Foto 7 – Oficina de SW com Prof. 

Josenilson Mendes – Laboratório CH 

 
Arquivo próprio 

 

                                                      
91

 Equipe compreendida por mim, o professor da rede pública, que administra comigo o site, professor Eldimar 

Sá; um tradutor intérprete fluente na escrita de sinais – signwriting, para uma oficina, Josenilson Mendes; como 

também contamos com a Profa. Dra. Geny Lustosa, que proferiu uma palestra sobre a pesquisa-ação 

colaborativa. 
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Fotos 8- Palestra da Profa Dra Geny Lustosa
92

 

sobre Pesquisa Colaborativa – Local: CH

 

Foto 9- Mini-oficina de criação de sinais - Margarida 

Pimentel - Local: sala de aula/CH 

 

Arquivo próprio 

No módulo 2 (Fundamentos da Lexicologia e da Terminologia), distribuído em 14 

h/a, foi abordada a fundamentação teórica da Lexicologia, Lexicografia, Terminologia e 

Terminografia, por parte de uma terminóloga, Profa. Dra. Sandra Patrícia de Faria do 

Nascimento, da Universidade de Brasília (UnB), a qual subsidiou o grupo de colaboradores, 

com o arcabouço teórico. Esse módulo foi realizado de modo intensivo com a vinda da 

professora a Fortaleza, a qual também realizou pequenas oficinas com os participantes.  

 

Fotos 10 – Módulo II – Aulas teóricas com Profa. Dra. Sandra Patrícia de F. do Nascimento - UnB 

  

Arquivo próprio 

 

                                                      
92 

Palestra sobre o trabalho colaborativo, ministrada pela Profa. Dra. Francisca Geny Lustosa, coordenadora do 

“Grupo Pró-inclusão: Pesquisas e Estudos sobre Educação Especial, Inclusiva e Alfabetização, Práticas 

Pedagógicas e Formação de Professores”, vinculado ao curso de Pedagogia da Faculdade de Educação 

FACED/UFC e ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/UFC). Esse grupo desenvolve ações 

extensionistas e pesquisas nos eixos: Educação Especial e Inclusiva; Letramento e Alfabetização; Formação 

Docente. Mais informações: https://proinclusao.ufc.br/pt/sobre. 

 

https://proinclusao.ufc.br/pt/sobre
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Foto 11 – Módulo II – Mini-oficinas com Profa. Dra. Sandra Patrícia de F. do Nascimento – UnB 

 
Arquivo próprio 

 
Foto 12 – Colaboradores com a Profa. Dra. Sandra Patrícia de F. do Nascimento – UnB 

 

Arquivo próprio 

O módulo 3 (Laboratórios de produção de sinais-termo por área curricular), 

distribuído em 12 h/a, foi constituído pelos “laboratórios terminológicos”, nos quais o grupo 

de participantes foi dividido em cinco equipes distintas, conforme a área curricular pretendida 

no ato da inscrição. Tais equipes foram compostas de modo que, em cada uma delas, ficassem 

dois/duas professores/as consultores/as; no mínimo, dois/duas professores/as surdos/as 

oriundos/as de IES (Nativos A), e dois/duas ou três professores/as nativos/as, de ensino médio 

e/ou de cursos livres (Nativos B). Essa distribuição se deu a partir das fichas de inscrições, nas 
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quais os/as colaboradores/as destacaram a sua área de formação, bem como as áreas de 

afinidade (habilitação/habilidade).  

 

Foto 13 – Momento de intervenções nos Laboratórios de Criação de Unidades Terminológicas 

 

Arquivo próprio 
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Quadro 28 – Nos Laboratórios de Criação de Unidades Terminológicas - momentos de intervenções 

 
 

Foto 14- Grupo da disciplina História Foto 15 - Grupo da disciplina Geografia 

  

Foto 16- Grupo da disciplina Língua Portuguesa Foto 17- Grupo da disciplina Matemática 

  

Foto 18- Grupo da disciplina Ciências/Biologia Foto 19 - Gravação provisória das UTs criadas 

Arquivo próprio 

 

Terminada a etapa de laboratórios com discussões e produção de neologismos, 

passamos, como equipe, pela fase de organização do material e para a etapa de validação. 

Nesta, contamos com os colaboradores (professores consultores e professores sinalizantes 

nativos), que participaram do curso e foram fundamentais também nessa fase em que 

estiveram os “validadores”, estudantes de escolas e primeiro semestre de cursos de IES, 

conforme menção anterior. Os discentes do Ensino Médio foram acompanhados pela 
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coordenadora pedagógica de sua escola. 

Foto 20 - Momento de celebração no final dos módulos teóricos 

 

Arquivo próprio 

 

Na fase de validação, os dois grupos de profissionais, acima mencionados, se 

posicionaram de modo a apresentarem os sinais-termo, explanarem sobre seus conceitos e 

definições, exemplificando em contextos, enquanto as bolsistas apresentavam, por um 

projetor de multimídia e notebook conectado à internet, as questões do Enem, gravadas em 

videolibras, por uma de nossas colaboradoras (tilsp). Apenas após a avaliação e consequente 

validação, é que tanto os sinais-termo quanto às questões foram traduzidos, em caráter 

definitivo, além de passarem por edição e serem postados no site.  

Como pesquisadora, a minha posição se dividia em fazer alguns registros em 

áudio, traduzindo as interações, ou registros em glosas, em diário de campo ou ser elo entre 

professores consultores e os validadores, quando necessário. Isto é, atuei como tradutora e 

intérprete, quando os consultores precisavam fazer explicações mais técnicas e não se sentiam 

à vontade em fazê-las em Libras ou quando os estudantes sinalizavam em ritmo mais rápido. 
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Foto 21 - Apresentação de Sinais-termo em uma seção de Validação – Local: Faced/UFC 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 

Sobre os desafios que surgem no decorrer da empiria, Lustosa (2009, p. 64) 

adverte ressaltando que: “A pesquisa-ação é, portanto, um tipo de investigação que tem 

relação estreita com os problemas apresentados pelo campo, para os quais se exige uma ação 

com fins a uma resolução do problema”. Esse fator requer, segundo a mesma autora 

(LUSTOSA, 2009, p. 65), “um esforço maior de investimento do pesquisador na 

sistematização e acompanhamento rigorosos dos instrumentos teórico-metodológicos e dos 

dados produzidos, em virtude do conjunto de fatores com os quais lida”. 

Quanto às questões do Enem selecionadas e apresentadas aos estudantes, o 

diferencial contido neste estudo se dá pela aplicação dos sinais-termo diante da avaliação dos 

próprios discentes; isto é, tratou do entendimento dos neologismos propostos, a partir do uso 

em contexto, o que, por vezes, necessitou e fez surgir alguns outros termos/sinais-termo, 

criados adicionalmente. Em outras palavras, o uso apontou a clareza, as necessidades e 

emergência de novos sinais.  

Grosso modo, o que ocorre em casos de aplicação de provas ou em diversos 

eventos e momentos de interação com surdos é o uso da datilologia ou de “sinais 

provisórios”
93

 ou ainda uma rápida explicação/significação da palavra/termo, como um tipo 

de “parênteses”, por parte do(a) intérprete, a respeito de algum termo ainda não nomeado 

(sem sinal definitivo). Nessas estratégias, observadas também nas questões do Enem por 

profissionais reconhecidos nacional e internacionalmente, por vezes ocorre a dificuldade de 

                                                      
93

 “Sinais provisórios” surgem de modo emergencial por ocasião de “atos de fala” específicos, na intenção de 

minimizar o uso demasiado de datilologia. Tais sinais, assim, tem a possibilidade de serem incorporados (ou 

não) ao léxico da língua de sinais local/regional/nacional, caso entre no fluido cotidiano dos falantes da língua.  
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entendimento dos enunciados com clareza, mesmo sendo a mesma língua dos candidatos 

surdos, falantes de Libras. Isso se deve a diferentes fatores, desde alguma diferença regional à 

adoção das estratégias elencadas de início, conforme aponta a seção sobre a Tradução 

Funcionalista.  

Assim, na fase de validação da presente pesquisa, como menção anterior, as 

questões do Enem foram traduzidas por uma profissional tilsp, colaboradora e participante do 

curso, após os laboratórios terminológicos, ficando dispostos provisoriamente no site. Para a 

postagem em caráter definitivo, foi formada uma equipe, e somente se deu após a fase de 

validação
94

, primando pela visão aplicada contextualmente. Vale destacar que os sinais-termo 

produzidos nos laboratórios terminológicos também foram disponibilizados no site, 

sinalizados e filmados pelas bolsistas e, após a validação, todos passaram a ser filmados em 

estúdio de vídeo da UFC, por um dos professores sinalizantes do subgrupo nativos-A, Sandro 

Quintela.  

Nesse contexto, conhecido o esquema de execução, apresento os passos da 

pesquisa. 

 

5.4 Passos metodológicos da pesquisa-ação 

 

De acordo com o plano prévio, o caminho metodológico foi dividido em três 

eixos, conforme segue: (1) Levantamento e organização de “lacunas” terminológicas por área; 

(2) Organização do grupo de participantes (colaboradores); (3) Sistematização provisória 

do(s) glossário(s) no repositório Rede Surdos, e consequente validação com os estudantes (o 

público-alvo). Nas subseções seguintes, os eixos são apresentados. 

 

5.4.1 Eixo 1 – Levantamento e organização de “lacunas” terminológicas por área 

 

Este eixo vem ao encontro do ensinamento de Bogdan e Biklen (1994, p. 297) 

quando destacam que “Ter conhecimento direto dos fatos significa aumentar a consciência e 

dedicação relativamente a questões particulares”; isto é, tal tomada de consciência é estímulo 

ao empenho dos envolvidos na pesquisa-ação a encontrarem a solução. Assim, os passos 

desse eixo foram: 

1. Após a confirmação do grupo de professores consultores, foi pedido que 

                                                      
94

 Mais adiante, nas seções de análises, apresento as informações inerentes a essa parte de tradução definitiva do 

material. 
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elencassem um repertório de termos que em suas aulas se consistiam em lacunas, 

isto é, na falta de um sinal equivalente em Libras para o termo em LP, em 

momentos de explanação em suas aulas, para os quais os mesmos recorriam a 

datilologia, “sinais provisórios”95 ou mesmo à “mímicas”; 

2. De acordo com o conteúdo do período letivo ou assunto da escolha dos 

professores, os termos foram enviados; 

3. Visando a disposição de sinais-termo por temas (repertórios onomasiológicos96) e 

não apenas em ordem alfabética, foi solicitado, após o retorno das listas de 

termos, que enviassem textos com os contextos dos termos. Poderia ser 

produções textuais de qualquer gênero, de domínio público ou autoral. Houve 

uma demora no retorno dos textos em sua totalidade, conforme menção anterior, 

o que me levou a verificar os repertórios solicitados em questões do Enem 2017 e 

2018 e decidir pela adoção destas na sincronização do corpus e das provas 

textuais (contextualizações). Para o uso das questões, foi feita uma consulta junto 

aos estudantes, inscritos para a fase de validação e que haviam participado do 

último Exame, sobre a experiência de cada um(a). Assim, a escolha pelas 

questões do Enem foi de boa aceitação por parte dos participantes – professores 

consultores, professores de Libras e estudantes –, em virtude de ampliar a 

funcionalidade/aplicabilidade do conteúdo abordado, bem como se fez relevante 

pela característica pragmática do contexto social e fim específico. 

O próximo eixo apresenta como se constituiu o grupo de colaboradores.  

 

5.4.2 Eixo 2 – Organização do grupo de participantes (colaboradores) 

 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994, p.298), a “investigação-ação fortalece o 

empenhamento e encoraja a prossecução de objetivos sociais particulares". Nesse sentido, na 

busca de soluções éticas a uma questão, a aproximação e o envolvimento pesquisadora-

participantes são relevantes, pois segundo os autores supracitados, a “investigação-ação pode 

servir como estratégia organizativa para agregar as pessoas ativamente face a questões 

particulares” (p. 297).  Com base nesses pressupostos, conhecendo o campo e previamente as 

necessidades no âmbito em foco, segui para compor o grupo de participantes-colaboradores. 

                                                      
95

 Sinais que surgem em momentos de interações (ou interpretação), de modo “provisório” para atender a uma 

necessidade de “urgência” e evitar o uso excessivo de datilologia, na ocasião. 
96

 Esse conceito é tratado na seção que respalda essa pesquisa, assim como em Faria-Nascimento (2009). 
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Assim, antes de iniciar os trabalhos de campo, foi feito o convite a cada professor por área 

para participação na pesquisa, explicando a respeito do que se tratava o conteúdo teórico, do 

desejo (sonho) que tinha em contribuir com o fazer pedagógico de cada um(a), bem como o 

que era esperado de seus papéis, enquanto professores consultores. A ideia de participarem de 

um curso de formação complementar e continuada lhes foi atrativa, assim como saber que 

estariam participando de algo novo ao seu cotidiano, com a possibilidade de atuarem 

ativamente tanto no curso quanto nos laboratórios terminológicos.  

Além dos professores consultores, os participantes advindos por convite foram os 

“Nativos-A” e os tilsp. Para as demais vagas, as inscrições foram abertas e preenchidas por 

meio de formulário Google, nas primeiras horas, por candidatos que buscaram se inscrever 

dentro do curto prazo estabelecido (apenas dois dias). Tais vagas foram restritas por 

instituição, visando um controle próprio do viés metodológico escolhido, com previsão para 

maioria surda (30 vagas) e 5 para ouvintes proficientes, preferencialmente tilsp. Estes 

somados aos professores consultores compuseram um grupo de 45 inscritos. Todos foram 

esclarecidos, ficando livre a sua permanência na pesquisa ou desistência a qualquer tempo, 

com os termos de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e de uso de imagem, 

devidamente assinados, sendo toda a documentação registrada na Plataforma Brasil e 

devidamente aprovada no Comitê de Ética, em Fortaleza. Do total de colaboradores, quatro 

não puderam continuar. Assim, somando-se aos 10 estudantes validaores, tivemos 51 

colaboradores envolvidos no processo de emergência dos neologismos. 

É de suma importância ressaltar que este trabalho, envolvendo diversas pessoas, 

pertencentes a diferentes áreas curriculares, a formação acadêmica aliada à proficiência 

bilíngue são aspectos preponderantes, em especial, pela dinâmica da disposição de todos em 

torno da “causa social” em foco. Além dos aspectos até aqui mencionados, ante as lacunas 

terminológicas observadas no processo educacional específico, uma demanda social que urge 

e é fundamental, todos foram fatos que nos apontaram para a pesquisa-ação, em virtude dessa 

abordagem se propor a sugerir recomendações para uma mudança, de encorajar a ações 

coletivas posteriores (ou mesmo concomitantes), para além de documentar as posições dos 

colaboradores e dos dados colhidos (antes e depois da Formação Docente ofertada).  

Desse modo, apresento a seguir a descrição do eixo de sistematização dos 

Glossários (Sinalários) e do site.  
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5.4.3 Eixo 3 – A Sistematização do(s) Glossário(s) Bilíngue(s) Rede Surdos 

 

Um dos mitos ainda propagado por leigos é que a língua de sinais é limitada e que 

só consegue explanar conceitos concretos e não abstratos. Por outro lado, há falantes e/ou 

usuários da Libras (no caso do Brasil) que diante do desconhecimento de algum sinal em 

determinada situação recorre a alguém que, aleatoriamente, cria o dito “sinal” ou a própria 

pessoa “cria”, independente de ser pessoa surda ou ouvinte, sem a verificação fundante a tal 

procedimento. Desse modo, a relevância da presente pesquisa se torna preponderante, pois se 

baseia em estudos e referenciais teóricos, sugestões de mudanças e maturidade de 

apontamentos ao surgimento de neologismos e tecnoletos, sinais e sinais-termo. Os 

referenciais podem ser conferidos em seções anteriores e logo mais adiante, como também 

nas análises. 

Assim, cabe mencionar alguns princípios que regem os procedimentos no âmbito 

da Terminologia. Os princípios aqui destacados são, em especial,  partes inerentes ao 

documento The International Organization for Standardization
97

, o ISO 704/2000, além de 

apontamentos de pesquisadores e estudiosos na área. De acordo com o referido documento, o 

trabalho terminológico deve orientar-se pelos princípios da transparência, coerência, 

adequação, economia linguística, derivabilidade, correção linguística e preferência pela língua 

nativa. 

A Transparência refere-se ao fato da clareza do conceito de um termo, percebido 

por inferência, ao menos parcial, sem a necessidade de alguma definição. Isto é, ao contato 

com o termo, o falante de determinada língua já percebe o significado do termo que se mostra 

morfologicamente visível.  

A Coerência é comprovada quando o trabalho terminológico se coaduna com o 

sistema de conceito, e não se trata de uma mera disposição arbitrária e aleatória de termos. 

Nesse sentido, os termos já existentes e os criados devem integrar-se coerentemente a um 

determinado sistema de conceitos.  

A Adequação, por sua vez, se dá quando os termos propostos se coadunam nos 

padrões familiares, plenos de significado no interior de uma mesma comunidade linguística. 

Desse modo, a formação de quaisquer termos que gerem distorções e se mostrem confusos 

deve ser evitada ou descartada. O ISO 704/2000 orienta ainda que os termos que trazem 

conotação pejorativa, negativa, devem ser evitados e se apresentem o mais neutro possível.  

O princípio da Economia Linguística refere-se à precisão nas designações de 
                                                      
97

 Organização Internacional de Padronização. Disponível em https://www.iso.org/ics/01.020/x. Acesso em: 

13/05/2019.  

https://www.iso.org/ics/01.020/x
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modo conciso. Isso significa dizer que a demasiada extensão lexical é inapropriada, 

consistindo em grave lacuna, pois pode levar a elipses e omissões. A concisão exigida como 

princípio, segundo o documento em foco, em determinadas situações, no entanto, entra em 

conflito com o conceito da exatidão. 

A Derivabilidade é caracterizada pela produtividade dos termos que permite a 

formação de outros itens lexicais derivados. Esse aspecto é bastante tratado na seção 7. 

No que se refere à Correção Linguística, o ISO 704/2000 destaca a questão da 

observância às normas fonológicas, morfológicas, morfossintáticas da língua em foco, quando 

no trabalho terminológico, na abordagem/criação/validação dos termos.  

Quanto ao quesito da Preferência pela Língua Nativa, o documento enfatiza a 

prioridade da forma própria da língua alvo, a língua nativa, em detrimento de quaisquer 

outras, estrangeiras ou artificiais. Assim orienta que: "Embora o empréstimo de outros 

idiomas seja uma forma aceita de criação de termos, as expressões do idioma nativo devem 

ter preferência sobre os empréstimos diretos"
98

. Vale destacar que, na maioria dos casos, os 

nativos de uma língua de fato não legitimam a ocorrência de empréstimos linguísticos, em 

especial, se ocorrem excessivamente, ficando estes relegados à “periferia da LSB”, como 

designou Quadros e Karnopp (2004, p. 88). Sobre esse aspecto, Nascimento (2016, p. 51/52) 

corrobora, dizendo que “os empréstimos, como parte dos processos de inovação lexical e 

terminológica da língua, provavelmente, não serão muito comuns nos sinais-termo, já que a 

terminologia também é parte da língua e segue os mesmos princípios de neologismos”. Mais 

adiante, abordarei sobre esse aspecto. 

Esses princípios de formação de termos, portanto, se constituíram em “bússola” 

juntamente com o arcabouço teórico que respalda o estudo na oportunidade do 

desenvolvimento das atividades dos laboratórios terminológicos da pesquisa e nos processos 

de avaliação/validação dos sinais-termo trabalhados.  

Nessa perspectiva, levando em conta a organização e gestão de repertórios 

lexicais e terminológicos, projetei, inicialmente, integrar além da produção de vídeos com 

os sinais-termo, os vídeos com o contexto relacionado ao conteúdo do qual o termo foi 

extraído, vinculado às áreas curriculares. Esse procedimento visava contextualizar os sinais 

para uma visão funcional do usuário do material no site, numa aspiração de composição de 

glossários-pilotos (protótipos) para o desenvolvimento de pesquisas posteriores. Nesse 

                                                      
98

 “Even though borrowing from other languages is an accepted form of term creation, native language 

expressions should be given preference over direct loans.” (Trecho original) 
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sentido, visando ainda cumprir as regras impostas pelo tempo, foquei nas temáticas 

abordadas em questões do Enem, conforme mencionado em seções anteriores. 

Os laboratórios ocorreram nos espaços e auditório da Adufc, onde foi possível 

concentrar todos os participantes, mesmo quando divididos em equipes por disciplina. No 

primeiro dia de laboratório terminológico, a turma foi dividida para concentração e discussões 

sobre os repertórios das disciplinas Geografia, História e Ciências (Biologia). Cada equipe 

contou com um notebook, um projetor de multimídia (datashow), um painel para projeção, 

bem como um flip shart e pincéis atômicos a quem precisasse fazer uso livre para ilustrações, 

explanações, fossem consultores ou colaboradores nativos. Desse modo, os termos eram 

apresentados através do projetor de multimídia, com suas respectivas definições e ilustrações, 

previamente organizadas pela equipe de bolsistas extensionistas. Seguindo esse momento, as 

discussões emergiam sobre os conceitos e os aspectos a comporem o lexicon. Além desses 

aspectos, as reflexões surgiam quando, por exemplo, três sinais eram criados pelos membros 

da equipe, fazendo com que todos votassem, escolhendo qual candidato a sinal-termo atendia 

de modo mais adequado às regras e princípios estudados nos encontros teóricos.  

No outro dia de laboratórios, a turma se dividiu em equipes diferentes do dia 

anterior, distribuindo-se nas disciplinas Matemática, Língua Portuguesa e em Ciências 

(Biologia). Esta última necessitou se estender em mais um dia de trabalhos, em virtude de 

alguns termos adicionados ao repertório prévio pelos próprios membros, em face do campo 

semântico que pedia. Por esse motivo, foi mantida tal equipe na continuação dos seus 

trabalhos, permanecendo a sala com três equipes em atuação.  

No caso da etapa de validação, a sequência de apresentação de sinais-termo, por 

sua vez, era a seguinte: vídeo com a tradução da questão do Enem por uma tilsp (participante 

do curso), na intenção de registrarmos a percepção dos estudantes quanto aos sinais-termo. Na 

sequência, era apresentado o candidato a sinal-termo isolado, clicando no vídeo provisório no 

site. Assim, era dado um tempo aos discentes (validadores) e, em seguida, as imagens e 

definições eram apresentadas. Adicionalmente eram feitas algumas explanações e 

esclarecimentos por parte dos professores consultores sobre o conceito do termo. Os 

professores nativos também acompanhavam esse processo e, por vezes, faziam alguma 

explanação sobre o contexto e/ou sobre o próprio sinal-termo. Esses momentos foram 

salutares aos estudantes que, ao final, disseram ter entendido, claramente, os assuntos 

abordados nos laboratórios, que eram correlatos às suas salas de aula, mas que ficaram 

“nebulosos” em seu processo regular de aprendizagem na escola.  
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Quadro 29 - Seções de Validação - Locais: Faced e Adufc 

  

 

Fonte: Arquivo próprio 

 

Nesse processo de validação, os estudantes (público-alvo) atribuíam o conceito 

avaliativo “Excelente”, “Bom” ou “Ruim” aos candidatos a sinais-termo apresentados. Assim, 

esse grupo elegia/validava ou refutava os sinais-termo emergentes conforme os aspectos 

relacionados à clareza e adequação que percebiam/entendiam. Nos momentos de 

desaprovação de algum sinal-termo devido à falta de clareza no sinal proposto ou que os 

estudantes apontavam complexidade na execução da referida UT, os professores consultores e 

os professores nativos levantavam, entre si, nova discussão, a fim de criar outro candidato a 

sinal-termo para passar pela validação. Em algumas vezes, esse processo ocorreu na presença 

dos estudantes, que acompanharam a criação de um novo sinal-termo ou apenas um ajuste de 

alguma nuance, como, por exemplo, um parâmetro (CM, M, PA, OP ou ENM) para a UT em 

foco. 

Enfim, os passos metodológicos, na empiria, ocorreram de forma não linear, pois 

em algumas vezes ocorreu de modo simultâneo, em outros sequenciado ou retomando alguma 

fase anterior, mas que se desenvolveram, em suma, de acordo com as seguintes ações:  

a) elaboração do repertório de termos/sinais-termo conforme relacionado no eixo 5.4.1;  
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b) pesquisa e identificação de termos elencados na Libras/LSB em possíveis obras 

terminológicas já publicadas; 

c) promoção do “Curso Básico de Lexicologia e Terminologia em Libras com Enfoque 

Escolar e Acadêmico do Rede Surdos-CE”
99

; 

d) organização dos termos em campos temáticos e preparação de materiais visuais para a 

apreensão de conceitos durante as sessões de criação e validação;  

e) coleta de definições dos termos junto aos professores consultores, que nos enviaram 

conforme seus autores de referência;
100

  

f) promoção das sessões de Laboratórios de criação de Sinais-termo (parte prática do 

Curso); 

g) publicação provisória dos candidatos a Sinais-termo no site; 

h) promoção das sessões de validação de sinais-termo com estudantes (público-alvo); 

i) filmagem dos sinais-termo novos e/ou revisados; 

j) tradução em signwriting dos sinais-termo validados, aspecto através do qual se pode 

verificar o caráter fonomorfológico dos sinais-termo; 

k) edição dos vídeos dos neologismos: chamadas em Libras (incluindo a datilolologia; o 

sinal-termo, propriamente dito; e o sistema signwriting);  

l) filmagens das provas textuais (aplicação dos sinais-termo em contextos das áreas de 

conhecimento: definições, questões e resoluções, Enem 2017 e 2018); 

m) organização e edição das fichas terminográficas (FTs) bilíngues dos termos elencados 

nessa pesquisa. A edição no site conta com a chamada em português para os sinais-

termo, com a respectiva apresentação em videolibras, assim como das provas 

textuais;
101

  

n) adição das ilustrações dos termos elencados, extraídos de domínio público, com a 

devida citação da fonte; 

o) revisão do design do site, organizando as entradas, visando facilitar o acesso aos 

consulentes no endereço virtual <https://redesurdosce.ufc.br>, acessível em 

computadores e celulares com internet; 

p) nova divulgação de Glossários Ilustrados Funcionais Bilíngues Rede Surdos (GIFB 

                                                      
99

 O Curso versou entre os diferentes assuntos e os fenômenos que ocorrem na criação/formação de sinais e 

sinais-termo, como os aspectos relacionados a iconicidade, categorização, protótipo, entre outros, conforme o 

Programa exibido nos Apêndices e o conteúdo abordado ao longo desse trabalho. 
100

 No site Rede Surdos-CE, temos outros repertórios cujas definições são adaptações de materiais dispostos em 

termos em material específico ou pela wikipedia. O grupo de pesquisa e extensão assim procedeu, na ideia de 

que tal enciclopédia digital se constrói de modo compartilhado. 
101

 As FTs dos repertórios deste estudo encontram-se na página de cada UT de modo sintético e também a 

completa, em pdf, ao clicar no link correspondente. Esse assunto é abordado na próxima seção. 

https://redesurdoce.ufc.br/
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RedeSurdos), de modo (semi)onomasiológico, como protótipo das áreas curriculares 

mencionadas, conforme os temas; 

q) análise dos resultados; 

r) apresentação dos resultados na(s) Universidade(s) e nas escolas; 

 

Grosso modo, a sistematização do presente trabalho terminográfico, seguindo na 

perspectiva comunicativa funcional e colaborativa (comunitária), dividiu-se em tarefas 

interdependentes, quais foram: (1) insight/despertar, delimitação do tema e definição do 

trabalho; (2) preparação e planificação; (3) realização; (4) apresentação dos resultados, 

culminância/celebração. Vale notar que essas fases representam o encontro das propostas de 

Cabré (2005), a TCT; de Croft (2013), ADD; e da pesquisa-ação, tudo se coadunando com o 

enfoque funcional sistêmico e interativo, que visou o estabelecimento de uma lógica de 

ganha-ganha entre o grupo de colaboradores e, para além destes, as pessoas que acessarem os 

Glossários e este estudo, por isso considero o despertar, o “traçado” de um “Método” 

(dinâmico e colaborativo), que uniu as três abordagens citadas e que denominei “VIDA”, 

como dito anteriormente. 

Do ponto de vista prático, as palavras de A. Martins e V. Martins (2019, p. 60) 

corroboram a lógica das tarefas supracitadas, quando ressaltam que: 

o terminólogo ou pesquisador deve adquirir conhecimento sobre a área pesquisada, 

suficientemente para ter o mínimo de controle sobre organização conceitual da área 

em estudo. Para tanto, o pesquisador tem a sua disposição documentação variada, 

além de poder fazer consultas aos especialistas da área. 

Assim, visando o controle da organização do trabalho, tracei um fluxograma 

apresentado no quadro a seguir, a partir do qual evidenciou-se a relevância de selecionar uma 

questão por disciplina/área de conhecimento do Enem e delimitar ainda mais o corpus. 
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Quadro 30 – Fluxo de trabalho do desenvolvimento terminológico do GFB Rede Surdos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pimentel-Souza (2021) adaptado de Pavel e Nolet (2002) 

 

Nesse contexto, conhecida a dinâmica metodológica, apresento que as próximas 

seções (6, 7 e 8) constituem os resultados do presente estudo, que se traduz no processo e no 

produto terminológicos, que denomino, ao longo desta tese, “Glossários Ilustrados 
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Funcionais Bilíngues Rede Surdos” ou, simplesmente, “GIFB-Rede Surdos”. Os resultados 

estão divididos nas seções subsequentes, para fins didáticos e de compreensão do produto, 

como um todo, da seguinte maneira: a seção 6 refere-se à composição da macroestrutura e da 

microestrutura; a seção 7 refere-se aos neologismos, propriamente ditos, os quais compõem o 

protótipo deste trabalho terminológico (terminográfico), de modo que discrimina a anatomia 

dos sinais-termo produzidos pelos colaboradores, nos laboratórios promovidos por este 

estudo, e por fim, a parte pragmática, na seção 8, na qual trato das aplicações dos neologismo 

contextualmente. 
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6 A MACROESTRUTURA E A MICROESTRUTURA DO GIFB REDE SURDOS 

 

 

(...) antes do aprendizado da língua(gem) dos sinais. Havia muita 

confusão em minha cabeça. Depois, fui descobrindo o sentido das 

palavras. Já esqueci como comecei a compreendê-las. Uma criança 

ouvinte pode comparar a palavra escrita com o som que escuta, 

depois o sentido. Eu tinha que reescrever vinte vezes a palavra 

“mamãe”. Será que havia entendido, depois daquilo, o significado 

de mamãe? Era minha própria mãe que via diante de mim? Ou era 

uma outra coisa? Será que isto corresponde a uma mesa? Como 

aprendi as frases, o significado, a estrutura? Adorava quando me 

contavam histórias. Em seguida, aprendi a ler, e lia. Estava 

sempre mergulhada nos dicionários, a procurar, a memorizar. 

(Grifos meus) 
 

Emmanuelle Laborit (1994) 

 

 

A epígrafe desta seção traduz a ânsia de alguns educandos surdos na busca de 

sentidos e significados, os quais tanto almejam, por viverem imersos em meios sociais que 

lhes requerem bilíngues.  

Ávidas por entender os conhecimentos que as rodeiam, as pessoas surdas 

mostram-se intensamente interessadas em processos e produtos que venham a lhes descortinar 

o mundo e lhes promover acessibilidade efetiva, a qual se dá por interações reais, caso 

contrário, é possível ocorrer a falta de interesse no assunto a elas apresentado.  

Nesse sentido, a presente seção apresenta a macro e a microestrutura dos 

glossários elaborados, com seus aspectos constituintes, como um dos resultados deste estudo. 

Traz ainda a história e constituição do site, posto que esses aspectos estão imbricados na 

macroestrutura do produto propriamente dito. 

Respaldam esta seção os construtos de Pavel e Nolet (2002) e Faulstich (1995, 

1998, 2010, 2011, 2014), entre outros autores, que se somam nos esclarecimentos que se 

referem à composição da macro e microestruturas, aos registros de verbetes e sinais-termo, à 

perspectiva funcional, às tecnologias de informação e comunicação (TICs) e à organização 

visual dos dados no site. Antes, porém, cabe apresentar o repositório, o site, no qual foram 

hospedados os repertórios linguísticos desta pesquisa. 
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6.1 O Repositório Rede Surdos: do blog à proposta de site
102

 (léxico)terminológico 

bilíngue  

 
 

O repositório constituído para hospedar os Glossários Ilustrados Funcionais 

Bilíngues-Rede Surdos (GIFB-Rede Surdos) encontra-se no endereço virtual 

https://redesurdosce.ufc.br. Inicialmente, o conteúdo era abrigado nos domínios do 

wordpress
103

, em formato de blog, o qual teve expansão como Ação de Extensão, em 2015.  

A referida Ação de Extensão agrega profissionais de escolas de surdos, de 

faculdades particulares e da UFC, bolsistas e outros colaboradores, e se constituiu através da 

fusão de dois trabalhos:  

(1) um blog criado, nos inícios dos anos 2000, pelo Prof. José Eldimar de Oliveira 

Sá, profissional da Educação Básica da rede pública de Fortaleza, citado anteriormente. Seu 

blog, chamado “Infosurdos”, agregava os sinais da área de informática, a fim de evitar a 

polissemia e contribuir com as salas de aula de informática de professores surdos. A figura 

seguinte apresenta um dos sinais da época, a qual comprova uma diferença linguística do tipo 

diacrônica (vide subseção 3.4.3), aquela que varia ao longo do tempo ou geração e, por isso, a 

importância da composição de materiais lexicográficos e terminológicos, como o objeto desse 

estudo.  

                                                      
102

 A distinção entre blog e site, se dá, principalmente, quanto à dinamicidade do primeiro. De linguagem menos 

formal, um blog possui uma estrutura de posts, e por isso requer alimentação constante, sendo suas funções 

equivalentes à de um site. Outra diferença consiste no tempo de vida útil, podendo ser alguns blogs de menor 

duração com relação aos sites. Um site, por outro lado, é tido, tradicionalmente, como ambiente mais formal, 

podendo ter em seus domínios um blog, como parte constituinte, a fim de permitir interações entre usuários em 

seu interior. A palavra site, amplamente utilizada em inglês, significa "sítio", em português; expressão derivada 

do latim situs, significando "lugar demarcado”, “local”, “posição". Assim, o termo site designa um “lugar” ou 

“local” delimitado virtualmente, em que sítio educativo, sítio literário, sítio histórico, são alguns exemplos. Cabe 

ressaltar que a proposta da fase inicial da presente pesquisa era a composição de um Portal, quando fora 

submetida ao exame de primeira qualificação do Doutorado. A ideia era concentrar diversos materiais correlatos 

de outros autores/coordenadores pelo Brasil. Em virtude das limitações tempo, espaço e a logística para a 

realização de toda a pesquisa, concentrei a atenção na composição de um Patrimônio Terminológico voltado à 

Educação Básica, na estrutura de um site. 
103

 O wordpress se configura em um sistema de gerenciamento de conteúdo, do inglês (Content Management 

System – CMS), que consiste numa ferramenta para administrar sites. Seu diferencial encontra-se na baixa 

complexidade de seu manuseio, no uso de recursos avançados e na inclusão de colaboradores. De 2015 a 2018, 

nós do grupo extensionista utilizamos os serviços do site oficial wordpress.com, que oferece serviço grátis com 

limitações de espaço e plugins. Tais limitações não traziam dificuldades no desenvolvimento dos trabalhos. 

Hospedá-lo na UFC vem ao encontro do caráter educacional e de domínio público, a que se propõe, de modo 

institucional. 

https://redesurdosce.ufc.br/
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Quadro 31 – Diferença linguística diacrônica no Sinal <E-MAIL> 

  

Figura 45 – Sinal <E-MAIL> no blog INFOSURDOS em Fortaleza no ano 2000 

Fonte: Arquivo próprio e do Prof. Eldimar Sá 

  

Figura 46 – Sinal <E-MAIL>  atual, disponível no site REDE SURDOS-CE  

Fonte: Arquivo próprio  

 

(2) O segundo trabalho era constituído por sinais frequentemente abordados nas 

aulas de Libras, disciplina pertencente à matriz curricular dos cursos de licenciatura – 

presenciais e semipresenciais – da UFC. Tratava-se de um corpus de sinais cotidianos, 

regionais e de área de conhecimentos (vocabulário lexicográfico e terminológico), o qual, eu 

organizava, particularmente, com três graduandos, bolsistas de iniciação à docência. O 

material era todo armazenado em computador, a fim de ser partilhado com os discentes das 

turmas, em mídia de CD Room ou DVD. No entanto, em um infortúnio, todo o acervo 

produzido em mais de três anos foi perdido em virtude de uma pane no disco rígido do 

equipamento.  

 

 

 

 

 



172 

 

 

Figura 47 – Alguns bolsistas do grupo Prex Rede Surdos de diferentes períodos 

 

Fonte: Jornal Informativo UFC 

 

Nesse contexto, por suas similitudes, juntei os trabalhos que fazíamos à ideia do 

Infosurdos, no ano de 2015, originando uma Ação de Extensão na UFC, intitulada “Rede 

Surdos-CE: Sinalário Escolar e Acadêmico”. Na ocasião, contando com a parceria e expertise 

do Prof. Eldimar Sá, em tecnologia e informática educativa, reiniciamos toda a pesquisa, o 

retorno aos registros, novas filmagens, nova edição, entre outros procedimentos, ficando o 

conteúdo armazenado, dessa vez, em “nuvem”. Desse modo, com os sinais disponibilizados 

em vídeos pelo Youtube, em drive e em HD externo, descartava-se ou dificultava a 

possibilidade de extravio.  

De início, foram realizadas algumas reuniões de organização e distribuição de 

tarefas, com diretores de escolas ou representantes. No blog, então, o grupo passou a postar as 

entradas, com definições extraídas do site wikipedia, considerando o caráter de 

compartilhamento projetado ao blog, cuja dinâmica parecia ser compatível com a ideia inicial, 

bem como as imagens ilustrativas em cada verbete, as quais também eram prioridade. Nesse 

ambiente virtual, foi disponibilizado um espaço destinado a “comentários”, no qual os 

consulentes poderiam (podem) sugerir, opinar, criticar, enfim, deixar seus comentários e 

avaliações do conteúdo.  

O acervo consiste em repertórios de áreas especializadas e de sinais cotidianos, 

visto que o objetivo era e é oferecer suporte a escolas para/com surdos, assim como aos 

discentes da disciplina Libras da UFC, conforme menção anterior. Desse modo, as coletas de 

sinais ocorriam de três maneiras: (1) junto aos professores surdos da UFC; (2) junto aos 
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profissionais da Divisão de Tradutores e Intérpretes de Libras (Divitils) da UFC; (3) junto aos 

professores de escolas específicas de surdos, localizadas no município de Fortaleza, em seus 

momentos de planejamento ou observando-os na interação com discentes na sala de aula ou 

nos intervalos; (4) em pesquisas a dicionários impressos, já reconhecidos, como os de 

Capovilla e Raphael (2004); o dicionário em mídia digital, versão disposta em CD-Rom do 

Acesso Brasil (BRASIL, 2007), além de outros disponíveis na internet. Estes serviam, em 

especial, para contrastar as diferenças linguísticas regionais. 

As atividades se desenvolveram no âmbito da UFC e nas escolas, com os 

professores e aprendizes surdos. Essas ações, no entanto, mesmo se constituindo por estudos e 

reuniões de grupo, se davam em passos “intuitivos”
104

. Esses procedimentos e participação do 

grupo em eventos científicos apresentando o material, além de minhas vivências na Educação 

de Surdos e dos depoimentos de professores sobre as necessidades de sala de aula, foram 

apontando as várias lacunas terminológicas registradas nos ambientes de ensino para/com 

surdos e em conteúdos específicos em Libras, reveladas pela falta de sinais-termo em 

determinadas temáticas. Nesse sentido, também era/é de interesse do Grupo de 

Estudos/Pesquisa e Extensionista Rede Surdos cobrir as lacunas na composição estrutural dos 

repertórios nomeados em Português no site. Tudo isso serviu de inspiração para investir em 

uma pesquisa mais aprofundada no Doutorado e a compor cientificamente os repertórios, 

seguindo as regras de um trabalho dessa natureza. Assim, a investidura nessa pesquisa de 

Doutorado foi se delineando, em 2017, diante das solicitações de professores quanto às 

lacunas terminológicas e da relevância de contribuir com as áreas de conhecimento da 

Educação e do público-alvo tão específico.  

Nesse contexto, no início do ano de 2019, o material até então produzido e 

disponibilizado nos domínios do wordpress passou a ser hospedado em plataforma da UFC
105

, 

tornando-se institucionalizado e facilitando as postagens dos Sinais-termo/Sinais, em virtude 

da capacidade de armazenamento/espaço, que passou a permitir a disponibilização de 

conteúdo com mais abrangência. 

O acesso ao site se dá por computador ou por celular, digitando o endereço virtual 

                                                      
104

 Acredito que a “intuição” faz parte do processo de produção de trabalhos científicos. No entanto, compreendo 

também que, para se reconhecer a cientificidade do produto desta pesquisa, é necessária a investidura nos 

parâmetros e preceitos do campo da Lexicologia/Terminologia, os quais vêm trazer luz aos passos, achados e 

elementos produzidos.  
105

 Do ponto de vista técnico, a migração para o site da UFC ocorreu sem grandes dificuldades, pois o mesmo 

software livre, utilizado no site oficial do wordpress, encontra-se no servidor da UFC. Assim, os mesmos 

recursos estão sendo utilizados desde o início do projeto. Do ponto de vista de armazenamento, em dezembro de 

2018, o blog registrou o quantitativo de aproximadamente 2.000 (duas mil) postagens de Sinais em vídeos, no 

período, desde o ano de 2015. 
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https://redesurdos.ufc.br ou através do código QR Code criado por uma integrante do grupo 

extensionista, voluntária, Aldenisa Peixoto, a fim facilitar os acessos por celular. O QR Code 

direciona o usuário diretamente à primeira página do site, conforme mostram as figuras 

subsequentes.  

 

Figura 48– Imagem do código QR Code do site Rede 

Surdos-CE 

 

 

 

Figura 49 – Imagem da primeira página do site 

aberta, em aparelho de celular, pelo QR Code 

 

Fonte: Arquivo próprio 

 

O QR Code consiste em um código de barras bidimensional (2D), criado em 1994, 

por uma empresa no Japão. Este funciona como escâner que fornece uma “resposta rápida”, 

em diferentes formatos, tais como: texto ou imagem interativa, um endereço URL, um 

número de telefone, uma localização georreferenciada, um e-mail, um contato, um SMS, entre 

outros. A principal vantagem do Quick Response Code (resposta rápida), conforme o próprio 

nome sugere, é a facilidade e rapidez na resposta, acesso a um site ou serviço, sem a 

necessidade de digitação de endereços eletrônicos em navegadores de smartphones; o que 

exigiria do usuário memória e habilidade no uso de seus aparelhos telefônicos. 

À guisa de ilustrar, a figura seguinte apresenta a página inicial do blog endereçado 

no wordpress, acessada por computador, quando na constituição no Projeto de Extensão.  

https://redesurdos.ufc.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/URI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Georreferenciamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/E-mail
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_de_mensagens_curtas
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Figura 50– Visualização de parte da página inicial do blog wordpress 

 
Fonte: https://redesurdosce.wordpress.com  

(Data: 06/12/2017) 

 

Desde o início, o espaço virtual dos glossários foi projetado para permitir a 

contribuição de utentes, nas postagens de sinais já consolidados nos diferentes espaços sociais 

e educacionais. Para isso, era (é) necessário ao utente ser proficiente em Libras, participante 

da Comunidade Surda, e que alguém do grupo, como administrador, realize o seu cadastro 

como colaborador interessado, liberando a participação on-line. Assim, o site possui as 

ferramentas de licença e compartilhamento, as quais proporcionam a livre participação de 

colaboradores e de utentes. Foi um dos propósitos e providências iniciais o de incentivar os 

profissionais que trabalham com surdos e/ou falantes da Libras a compartilhar, livremente, 

dados terminológicos e lexicográficos dessa língua com outras pessoas interessadas, 

disponibilizando videolibras feitos por si próprios, diretamente no blog/site.  

A propósito de ilustrar, o próximo quadro apresenta os diferentes tipos de licença 

em que o site se apoia.  

 

https://redesurdosce.wordpress.com/
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Quadro 32– Ferramentas de licença e compartilhamento 

 

Creative commons: são várias licenças públicas que permitem a distribuição gratuita de uma 

obra protegida por direitos autorais. Uma licença Creative Commons é usada quando um autor 

quer dar às pessoas o direito de compartilhar, usar e construir sobre um trabalho que ele criou. 

 

Atribuição: esse ícone avisa que se deve dar o crédito apropriado, prover um link para a licença 

e indicar se mudanças foram feitas. Você deve fazê-lo em qualquer circunstância razoável, mas 

de maneira alguma que sugira ao licenciante a apoiar você ou o seu uso. 

 

Não Comercial: significa que você não pode usar o material para fins comerciais. 

 

Sem Derivações: Se você remixar, transformar ou criar a partir do material, você não pode 

distribuir o material modificado. 

Sem restrições adicionais: Você não pode aplicar termos jurídicos ou medidas de caráter 

tecnológico que restrinjam legalmente outros de fazerem algo que a licença permita. 

Fonte: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ 

 

Nesse contexto, é importante ressaltar que o projeto extensionista permanece em 

apoio às escolas, bem como incorporei as ações do grupo extensionista na constituição do 

construto terminológico ora delineado nessa pesquisa-ação. É, portanto, da ação de extensão, 

que se agrega o grupo essencial de colaboradores, coconstrutores do patrimônio linguístico da 

presente tese. Esta, sobretudo, prima pelas regras estabelecidas por obras terminológicas, 

pelas regras gramaticais e funcionais das línguas envolvidas, isto é, por toda a estrutura e 

aspectos requeridos em um trabalho terminológico científico. É nesse sentido que, para a 

composição da macro e microestruturas, esta parte dos resultados do estudo, se embasa, 

essencialmente, no Manual de Terminologia (Handbook of terminology) de Pavel e Nolet 

(2002), bem como nos construtos de Faulstich (1995, 1998, 2010) e em sua Proposta 

Metodológica de Dicionários (2011), buscando responder às questões de seu “Roteiro para 

avaliação de dicionários e glossários científicos e técnicos”
106

, entre outros trabalhos dessa 

autora (Faulstich).  

Assim, conhecidas as características gerais e embrionárias do repositório virtual 

em tela e os meandros que intentei tomar, no sentido de disponibilizar “conhecimentos 

especializados e autenticar o uso terminológico” (PAVEL; NOLET, 2002, p. 8), anuncio a 

próxima subseção que trata da macroestrutura, propriamente dita, desta proposta, o protótipo 

constituído nesta tese. 

 

 

                                                      
106

 Para conferir o Roteiro do Questionário em questão, vide Faulstich (2011). 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
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6.2 A Macroestrutura do GIFB-Rede Surdos  
 

A macroestrutura de uma obra terminológica, bem como das lexicográficas, 

consiste na visão geral de sua composição, a qual permite ao consulente ter acesso a cada 

parte constituinte, bem como o seu manuseio entre outros aspectos. Denominada por Faulstich 

como paralexicografia, a macroestrutura apresenta o “aparato do texto” (FAULSTICH, 1998, 

p. 3). Nesse sentido, a composição da macroestrutura do GIFB-Rede Surdos é apresentada em 

Libras e em LP, destacando, na página inicial, a “Apresentação”, destacando os aspectos 

relacionados à macroestrutura, como estão constituídos os repertórios, assim como outras 

informações relacionadas ao presente estudo. Em outras palavras, na referida parte, são 

destacadas as “boas-vindas” e os objetivos da pesquisa e do site, o público-alvo, os 

colaboradores/participantes por períodos, bem como as informações sobre acesso aos 

conteúdos, busca, entre outras. Na Aba “Sobre Nós” é apresentado um videolibras com 

aspectos históricos do site e do grupo.  

O quadro a seguir apresenta a primeira página do site, com imagens dos dois 

vídeos: (1) com a Apresentação do GIFB Rede Surdos, fruto desta tese; e (2) com a 

apresentação do histórico do site. 

 

Quadro 33 – Imagens dos vídeos de APRESENTAÇÃO do Rede Surdos-CE 

 

 

  

Figura 51- Histórico do Rede Surdos Figura 52 - Apreentação geral do site e da pesquisa GIFB 

Rede Surdos 
Fonte: https://redesurdosce.ufc.br 

https://redesurdosce.ufc.br/
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Visando as nuances da macroestrutura, o GIFB Rede Surdos, portanto, adota os 

ensinamentos de Faulstich (1995, p. 10) ao esclarecer que:  

A macroestrutura inclui, além dos verbetes, os textos que explicam ao usuário a 

composição da obra para fins de facilitação de consulta. Serve também para 

organizar o macrodiscurso do repertório, por meio do qual se identifica quem o 

elaborou, para quem e com que intenção. Não pode faltar a Apresentação, porque 

nela aparece a composição da obra. 

Nessa perspectiva, na primeira página do site, além da Apresentação em 

videolibras legendados em LP, há as abas referentes às áreas temáticas; os diferentes 

repertórios; as instituições parceiras – principais interessadas no conteúdo disposto; bem 

como os demais aspectos presentes no layout, conforme menção na subseção 6.1. Vale 

ressaltar que, de 2015 a 2020, o blog/site passou por três logomarcas: (1) a primeira criada por 

um tilsp, Felipe Maranhão; (2) a segunda, criada por um designer surdo, João Neto; (3) e a 

última, criada pelo colaborador Sandro Quintela, professor surdo e designer, no período de 

organização desta tese. Tais logomarcas passaram por discussão do grupo, sendo votada e 

validada a terceira, a qual se pretende ser definitiva. 

 

Quadro 34 – Imagens das logomarcas do Rede Surdos-CE 

 

 
 

Figura 53- Logomarca criada por F. 

Maranhão (uso em 2015 a 2017) 

 
 

Figura 54- Logomarca criada por 

João Neto (uso em 2017 a 2019) 

 

 
 

Figura 55- Logomarca criada 

por Sandro Quintela (2020 em 

diante) 

Fonte: https://redesurdosce.ufc.br 

 

Os “textos” que compõem a Macroestrutura desta proposta se dão em Libras por 

videolibras e em LP escrita, visto que objetiva a perspectiva bilíngue. 

Quanto às formas de busca, seja por um computador ou celular, ao acessar o site 

https://redesurdosce.ufc.br, o consulente encontra:  

(1) uma lupa indicativa da busca geral, na qual o utente digita o termo a consultar;  

https://redesurdosce.ufc.br/
https://redesurdosce.ufc.br/
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(2) as “abas” com as áreas de conhecimento
107

, a partir das quais surge um menu 

com as disciplinas curriculares: Matemática; Linguagem e Códigos (Português e Artes)
108

; 

Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química); Ciências Humanas (História, Geografia, 

Sociologia e Filosofia).  

(3) Além das abas de áreas de especialidade, o site traz as abas “+Sinais”; 

Consulta; e “Quem somos”. A aba “+Sinais” abre um menu contendo sinais do léxico do 

cotidiano da língua comum utilizada em aulas da disciplina Libras, que vem se somar aos 

repertórios terminológicos do GIFB Rede Surdos. A aba “Consultas” leva os utentes a 

diferentes fontes textuais de pesquisas, documentos e legislação no âmbito da Educação de 

Surdos, Linguística, Estudos Culturais, Lexicográficos e Terminológicos. Na aba “Quem 

somos”, o consulente tem acesso ao vídeo explicativo, conforme menção anterior, bem como 

informações dos grupos que realizam o trabalho colaborativo, no âmbito do Projeto de 

Extensão, desde 2015, de acordo com os períodos letivos, além de fotos com os participantes 

extensionistas e da pesquisa empírica deste estudo.  

 

Figura 56– Visualização das Abas que contem as informações e menus de verbetes por área 

 
Fonte: redesurdosce.ufc.br 

 

(4) no menu por área de conhecimento traz a disposição de palavras/termos por 

ordem alfabética. No interior dessas áreas (disciplinas curriculares) também são encontrados 

os subtemas, como por exemplo, em Biologia temos os sinais-termo distribuídos por 

                                                      
107

 As grandes Áreas de Conhecimentos foram dispostas considerando a nomenclatura das escolas públicas, bem 

como da BNCC (BRASIL, 2018). 
108

 Entradas em línguas estrangeiras não estão disponibilizadas, pois o site visa a perspectiva bilíngue Libras e 

LP. Contemplar as LE extrapolaria a proposta inicial, que decorre desde os inícios do grupo, em 2015. 
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contextos: Botânica; Corpo Humano; Ecologia; Genética e Evolução; Citologia; Bioquímica e 

Microbiologia, e Zoologia. Essa organização perspectivou uma ordem onomasiológica, 

primando as temáticas. 

(5) letras em CAIXA ALTA (MAIÚSCULAS): no menu, que dispõe as diferentes 

áreas de conhecimento – conforme menção no item anterior –, há a disponibilização das UTs 

empreendidas nesta pesquisa (LP, Geo, Hist. Ciênc, Mat) diferenciando-se das que compõem 

o Projeto de Extensão através da fonte (letras) em caixa alta, como ilustra a figura 

subsequente, posto que apenas os sinais-termo da pesquisa passaram pelo tratamento 

terminológico, compondo um protótipo. Na continuação dos trabalhos, posteriormente, 

enquanto grupo, pretendemos tratar todo o material, visando o seu aprofundamento como 

Patrimônio Linguístico em apoio à Educação Básica, seguindo o modelo investido no 

presente estudo. 

 

 

Figura 57– Visualização das Abas e de sinais-termo em caixa alta na página de Matemática 

 
Fonte: redesurdosce.ufc.br 

 

Vale ressaltar outro fator que passou a fazer parte da macroestrutura do site: um 

material informativo a respeito da pandemia do coronavírus. Em decorrência do alto grau de 

disseminação do coronavírus, surgiu uma demanda de trabalhos por solicitação da Pró-

Reitoria de Extensão da UFC, no sentido de o grupo passar a elaborar um material, em Libras, 

voltado à campanha de combate à pandemia. Nessa perspectiva, foram feitos pelas novas 

bolsistas (alocadas em 2020), sob a minha coordenação e revisão, vários informativos em 

videolibras relacionados à pandemia, higienização, vacinação, um glossário específico, entre 
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outros aspectos, criando um espaço próprio no site Rede Surdos para esse tema e fazendo 

parte dos relatórios mensais das bolsistas.  

Nesse sentido, o site vem sendo consultado em diferentes contextos pedagógicos e 

sociais, como demonstram as imagens que seguem: 

Quadro 35– Expansão de uso do Rede Surdos em/por outras instituições de ensino 

 
Foto 22 – Apresentação de bolsistas em eventos (a) 

 
Foto 23 – Apresentação de bolsistas em eventos (b) 

 
Foto 24 – Uso em Cursos da Rede Cuca no 

Jangurussu/Prefeitura de Fortaleza-CE 

 

Foto 25 - Entrevista sobre o Projeto no Programa 

Todos os Sentidos com Henrique Beltrão 

Fonte: Arquivo próprio 
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Figura 58– Interações entre usuários em redes sociais sobre o Rede Surdos 

 
Fonte: Grupos de WhatsApp 

Na visão de expansão e acessibilidade à língua de sinais, faz parte dos anseios 

(sonhos) do grupo organizar formas de entradas/busca, diretamente, a partir da forma escrita 

da Libras, pelo signwriting, não apenas como escrita no interior dos verbetes ou demonstração 

nos vídeos dos sinais-termo, como já consta. Esse é um intento, no entanto, para o futuro (sem 

previsão), pelos limites tempo e espaço, quantidade de membros com proficiência em Libras e 

em SW, entre outros fatores, inclusive os limites relacionados ao uso e descobertas de TICs. 

Enfim, é desejo/sonho do grupo promover entradas na língua própria do principal público-

alvo do GIFB Rede Surdos, as pessoas surdas e/ou deficientes auditivas.  

Particularmente, ao meu ver, as proposições de dicionários e glossários com 

entradas semasiológicas, por meio das unidades mínimas do nível fonológico da Libras, isto é, 

por CM, PA ou M se apresentam de difícil localização dos sinais, posto que necessitaria ao 

consulente conhecer, a priori, algum aspecto relacionado aos parâmetros do sinal, seja em 

produções in vivo ou in vitro (CABRÉ, 2005). Este último, no entanto, torna-se um desafio 

ainda mais complexo por serem repertórios diversificados e frutos de produções 

desenvolvidas em pesquisas de laboratórios lexicográficos e terminológicos de pequenos 

grupos de pesquisadores em um número ainda restrito de IES. De modo análogo às línguas 

orais e aos ouvintes, não é costume das pessoas realizarem as buscas a partir dos fonemas 

constituintes das milhares de UTs/ULs de vocabulários, dicionários e glossários de suas 

línguas. Em geral, primeiramente, as palavras/termos são procuradas por ordem alfabética e, 
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após encontradas, o consulente busca os significados, sinônimos, classes gramaticais, 

pronúncia (fonemas) e contextos (aplicação em frases). Mesmo as crianças, na mais tenra 

idade, ao não conhecerem as letras do alfabeto, são atraídas por imagens, e posteriormente, 

com o acompanhamento de professores, se familiarizam com a palavra propriamente dita. Por 

esses fatores e por este trabalho, ao almejar o letramento terminológico visual bilíngue 

(Libras-Português)
109

 é que priorizo, nos Glossários, a disponibilização das UTs distribuídas 

por ordem alfabética (organização semasiológica) ou por temática (organização 

onomasiológica), visto ser uma proposta bilíngue e, em especial, visando sua conceituação e 

sua aplicação em contextos funcionais, ilustrando ainda com imagens alusivas aos termos, 

pela clareza que acredito proporcionar. Sobre esse aspecto, Friedrich (2012, p. 78), baseada 

em estudos vygostsyanos, esclarece que 

é essencial levar em conta que o conceito não está apenas em ligação com o saber 

verbal [estrutural], mas que ele tem uma relação com a realidade experimentada e 

compreendida pela criança. Com efeito, analisar a maneira pela qual o conceito é 

utilizado pela criança em confronto com a realidade torna o seu conteúdo 

independente do simples saber verbal e mostra que o conceito não é apenas 

expressado pela palavra e, em seguida, aplicado ao mundo, mas pensado em função 

da relação que a criança mantém com o mundo. 

Grosso modo, em se tratando do contexto escolar, mesmo que esse ambiente dê 

ênfase à questão estrutural da pronúncia de fonemas, tal prática não se dá de modo isolado, 

pois esse aspecto surge no uso, espontaneamente. A criança traz consigo, antes de entrar para 

a escola, uma bagagem de conhecimentos, já demonstrando alguns “saber-fazer” no campo da 

linguagem, sem que tenha consciência de que os possui. A respeito disso, ainda Friedrich 

(2012, 107) ressalta que: 

Um bom exemplo é a pronúncia das palavras que as crianças trazem com facilidade, 

mas sem que tenham consciência das letras que elas pronunciam nessas palavras. A 

atividade de pronúncia se desenvolve na maioria dos casos de uma maneira 

involuntária e inconsciente, ela se apresenta como uma atividade espontânea. 

 Nesse sentido, é no processo de ensino e de aprendizagem da escrita, que a escola 

estará mediando a tomada de consciência metalinguística de seus educandos.  

Vale ressaltar, ainda, que não priorizar na busca o aspecto fonológico da Libras 

(os parâmetros) e, sim, os termos escritos em LP, deve-se ao fato de o público-alvo 

perspectivado nessa pesquisa representar os grupos de jovens surdos, discentes ou egressos do 

                                                      
109

 Em 2009, baseado nos termos Letramento Digital e Letramento Visual, Cialdine-Arruda preocupou-se com o 

Letramento Terminológico de aprendizes surdos do Ensino Fundamental, uma vez que, estes se deparam com os 

diversos sistemas terminológicos existentes em sala de aula. Inspirada nas expressões supracitadas, concordo 

com Cialdine-Arruda (2009), ao pensar em um letramento terminológico visual bilíngue (Libras-Português), já 

que é um “uni-verso” escolar bilíngue e multicultural que os educandos surdos se deparam desde cedo. 



184 

 

Ensino Médio, em preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem
110

), os quais, a 

priori, têm conhecimento básico do Português, assim como foram considerados os diferentes 

tipos de materiais disponibilizados para seus estudos, além do conteúdo do Enem, que se 

constituem em LP. Assim, este estudo visa tornar familiar a tal público o conhecimento 

conceitual dos sinais-termo, a partir da entrada com a escrita do termo em LP e a exibição dos 

vídeolibras com signwriting, somados aos demais dados contidos nos verbetes/ficha 

terminológica, como as informações fonomorfológicas dos sinais de modo intertextual.  

Nesse sentido, esta tese constituiu um material com repertórios onomasiológicos, 

visando o uso dos termos em contextos voltados a questões dos Enem 2017 e 2018, período 

em que sua aplicação passou a contar com a versão videoprovas. Assim, observando as 

lacunas terminológicas nos ambientes educacionais e, inclusive na apresentação das questões 

dos Exames em tela com o uso de termos apresentados em datilologia, deu-se a investidura 

cientifica para construir um material funcional, tratando também das questões estruturais de 

fundo lexical e visuais da língua do referido público, isto é, um empreendimento de pesquisa 

em um processo complexo que envolve desde os aspectos gerais (macroestrutura) de obras 

terminológicas aos detalhes de composição internas (microestrutura) e, de modo mais 

particular, das unidades terminológicas em contextos. A respeito desse encontro entre o que o 

material pode dispor ante o perfil dos utentes, considerando os conhecimentos prévios e o que 

estes buscam, Pavel e Nolet, (2002, p. 19), ensinam que  

[...] a riqueza dos dados [a serem] registrados dependem da informação disponível e 

dos conhecimentos na área temática tratada. Não obstante, a gestão de conteúdos 

deve considerar o perfil dos usuários destinatários da terminologia, como, seu nível 

de conhecimentos (antecedentes), as necessidades de consulta (lacunas que devem 

ser preenchidas) e o objetivo de suas consultas. Em outras palavras, a gestão de 

conteúdos deve responder satisfatoriamente às necessidades dos clientes [utentes]. 

 

Nessa perspectiva, Faulstich (1995, p. 4) ensina que os registros de cada 

termo/sinal-termo/UT devem ser feitos a partir de uma ficha de terminologia/verbete, que 

constitui a microestrutura dos materiais lexicográficos e terminológicos. Pavel e Nolet (2002, 

p. 9), por sua vez, corroboram orientando que:  

O formato principal de registro dos dados é a ficha terminológica. No mínimo, os 

dados selecionados e apresentados devem informar ao usuário a que áreas temáticas 

pertence o conceito, as línguas às quais se circunscreve, os termos que designam o 

conceito em cada uma dessas línguas, a definição do conceito ou qualquer outro tipo 

                                                      
110

 O grupo de validadores, como amostra de um público-alvo, como dito na seção sobre a Metodologia, foi 

composto por estudantes em preparação para o Enem 2019, assim como estudantes de primeiros semestres de 

cursos de graduação, já experientes em provas dos Enem 2017 e 2018. Desse modo, o presente estudo 

perspectiva, com os resultados, contribuir com o público-alvo de Exames futuros, de larga escala ou não. 
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de prova textual e as fontes que documentam essa informação. [Grifos das autoras] 

Assim, foi construída uma identidade funcional no(s) Glossário(s) dessa pesquisa, 

na qual a concatenação entre as UTs, na composição da microestrutura, se converteu ainda em 

um caráter “sistêmico”, como no dizer de Felten (2016), em sua tese. Para este autor, a 

natureza sistêmica em um glossário auxilia o consulente na compreensão de uma UT em 

relação à outra. Felten exemplifica essa orientação destacando as remissivas, as quais se 

apresentam úteis em obras terminológicas, ao se constituir como um percurso ao consulente, 

na “intenção de ampliar a compreensão do conceito explicado nas definições” (FELTEN, 

2016, p. 87). Tal aspecto foi contemplado nas fichas terminológicas do GIFB Rede Surdos, as 

quais podem ser conferidas no modelo apresentado na próxima subseção. 

 

 

6.3 A Microestrutura: modelos de organização dos verbetes 

 

A Microestrutura, também denominada Verbete ou Ficha Terminológica/Ficha 

Lexicográfica, consiste na parte interna de uma obra terminológica ou lexicográfica. Para 

Pavel e Nolet (2002), tal Ficha é um conjunto de campos, nos quais há, em cada um, um tipo 

de informação, como a fonte, a marca (categoria) gramatical, entre outros. Faulstich (1995, p. 

10), por outro lado, orienta que o esquema de um verbete pronto apresenta os seguintes 

campos constituintes:  

 

Verbete = + entrada + categoria gramatical (± substantivo, ± sintagma 

terminológico, ± verbo) ± gênero ± sinônimo ± variantes ± fonte ± área ± subárea 

± definição ± fonte + contexto + fonte ± remissivas ± equivalentes ± fontes.  

 

O referido esquema compila o conjunto de informações que compõem as Fichas 

Terminológicas
111

, doravante FT. De um modo geral, na elaboração de uma obra 

terminológica, é fundamental a observância de todos os campos, os obrigatórios (+) e os 

facultativos (±), pois, como ensinam Pavel e Nolet (2002, p. 9): 

Na condição de provedor de conteúdo em uma língua de especialidade, o 

terminólogo responsável por uma área temática determinada deve garantir que os 

dados que põe à disposição dos usuários de terminologia sejam coerentes, estejam 

atualizados e cumpram normas de qualidade. Independentemente de que trabalhe só 

ou em equipe, sob a supervisão de um revisor, o terminológo deve conhecer bem as 

                                                      
111

 Fichas de Terminologia (FAULSTICH, 1995). 
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regras que regem a apresentação dos dados terminológicos com vistas a sua difusão 

e implantação [no uso corrente/in vivo da língua]. [Grifos das autoras] 

 Assim, a consistência de uma obra terminológica é também avaliada de acordo 

com a presença dos campos constituintes do esquema de uma FT. Cabe lembrar, conforme 

menção anterior, que nem todos os campos são obrigatórios, pois há “campos mais ou menos 

fixos. A seleção desses campos depende do tipo de repertório a ser elaborado” (FAULSTICH, 

1995, p. 11).  Desse modo, o produto desta pesquisa se baseia em modelos de fichas 

terminológicas próprias para glossários sistemáticos, como apresentaram as autoras 

supracitadas e conforme se pode conferir na FT do quadro a seguir. 
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Quadro 36 – Ficha terminológica de acordo com Faulstich (1995) 

Ficha de Terminologia 

1. Número 

2. Entrada 

3. Categoria Gramatical 

4. Gênero 

5. Sinônimo 

6. Variante(s): 

6.1. Gráfica 

Fonte 

6.2. Lexical 

Fonte 

6.3. Morfossintática 

Fonte 

6.4. Socioprofissional 

Fonte 

6.5. Topoletal 

Fonte 

7. Área 

8. Subárea 

9. Definição 

Fonte 

10. Contexto 
Fonte 

11. Remissivas: 

11.1. Hiperônimo 

11.2. Hipônimo 

11.3. Conceito Conexo 

12. Equivalentes: 

12.1. Inglês 

Fonte 

12.2. Espanhol 

Fonte 

12.3. Francês 

Fonte 

13. Nota(s) 

14. Autor da ficha 

15. Instituição 

16. Data 

Fonte: Faulstich (1995) 

 

Conforme se percebe, no “esquema de um verbete pronto” apresentado no início 

desta seção, bem como na FT do quadro supracitado, ambos explanados por Faulstich (1995), 

há diferenças entre os itens contemplados, visto que, cabe ao propositor dos verbetes, elencar 

os itens que considerar secundários, além dos que são fundamentais. Estes últimos aparecem 

no Esquema de Verbete precedidos do símbolo “+”, enquanto que os campos constituintes 

opcionais aparecem precedidos de “±”.  

Para Pavel e Nolet (2002, p. 10), “uma ficha é um conjunto de campos. Cada 

campo pode conter um termo, uma marca gramatical, uma fonte, etc. Em terminologia 
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comparada, uma ficha é tomada, pelo menos, por dois módulos linguísticos, cada um deles 

composto pela mesma série de campos”. Nessa sentido, as autoras apresentam os elementos 

que consideram essenciais em uma FT, conforme apresenta o quadro subsequente:  

 

Quadro 37 - Elementos essenciais de uma ficha conforme Pavel e Nolet (2002) 

 

Fonte: Pavel e Nolet (2002, p. 10) 

 

Vale ressaltar que no site https://redesurdosce.ufc.br as FTs estão 

disponibilizadas, como menção anterior, em dois formatos: (a) uma aparente com os vídeos e 

elementos essenciais; e (b) outra com mais detalhes, disposta por link de acesso. Assim, os 

construtos da microestrutura do presente estudo se basearam, em especial, nos aportes de 

Faulstich (2005) e de Pavel e Nolet (2002). Nesse sentido, este estudo verificou diversos 

modelos de FTs e propõe um modelo (sistêmico) de verbetes funcionais ilustrados bilíngues 

do Rede Surdos, conforme apresenta a subseção seguinte.  

 

https://redesurdosce.ufc.br/
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6.3.1 Modelo de fichas terminológicas/verbetes do GIFB Rede Surdos  

 

  

De acordo com a Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT), a organização da 

aplicação terminológica pode ser variável em função do público-alvo do produto, o que 

possibilita diversos tipos de ordenação, quais sejam, temática, alfabética, múltipla, navegação 

hipertextual (CABRÉ, 1999). É nessa perspectiva que as fichas terminológicas da presente 

tese foram organizadas, primando pelo padrão funcional e pragmático, adaptando o esquema 

de constituintes apresentados por Faulstich (1995) e por Pavel e Nolet (2002, p. 9), e 

considerando o padrão de visualidade dos educandos surdos, público-alvo em foco, cujas 

características são mencionadas ao longo do texto. Além disso, os construtos de Faria-

Nascimento (2009) inspiraram a composição deste produto terminológico ao indicarem o 

investimento em repertórios educacionais contextualizados. É nesse prisma que o modelo de 

fichas terminológicas do GIFB Rede Surdos perspectivou o viés funcional, discriminando os 

campos constituintes demonstrados no quadro a seguir. 
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Quadro 38– Modelo de fichas terminológicas do GIFB-Rede Surdos 

1. Nº  FICHA TERMINOLÓGICA - GFB REDE SURDOS   

2. Entrada 2.1. Em LP (escrito) 

 
2.2. Em Videolibras  (Link e QR Code)

 
   

 
 

2.3 Complemento:
 

2.3.1. Em Datilologia  

 

2.3.2. Em SW 

 

 

3. Categ. Gramatical  4. Gênero  

5. Macroárea/ 

Área/Subárea 
 

6. Referência  

7. Definição 7.1. Em LP 

 
7.2. Fonte da definição 

 
7.3. Em Videolibras 

 

8. Contextualização Contexto 1 Em LP (ver link) 

 

 

 Fonte:
  

Contexto 1 e 2  

 
 

9. Remissivas 9.1. Conceitos Conexos 

 

10. Imagem de Apoio 
 

10.1 Fonte da imagem de apoio 

 

11. Notas 11.1. Tradutor Sinal-Termo
  

 

11.2. Tradutores SW e edição de vídeos 

 

11.3. Tradutor Contexto da DEFINIÇÃO 

 

11.4. Tradutor Contexto 1 e 2 

 

11.5. Legendagem 

 

12. Revisora das 

Entradas e Imagens 
 

13. Edição de posts 

sínteses de FT no Site  
 

14. Autoria da FT  

15. Data  Revisado em:
  

16. Instituição  

17. Revisora da FT  

Fonte: Elaboração própria 
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Ao modo de esclarecer, os campos constituintes das FTs deste estudo, como dito 

anteriormente, foram baseados nos aportes de Faulstich (1995, 1998, 2010; 2011) e Pavel e 

Nolet (2002), sendo adaptados e definidos conforme segue: 

1. Número: trata-se do número de ordem do termo/sinal-termo, adquirido na definição do corpus, 

expressando, assim, a posição de cada verbete/ficha terminológica, quando na elaboração. O número 

foi definido de acordo com a ordem alfabética dos repertórios agrupados em cada subárea, e foi 

inserido no vídeolibras, no alto, à esquerda. 

2. Entrada: é o termo, propriamente dito, a expressão, nome ou expressão principal, que aparece como 

unidade que tem conteúdo semântico oficial. Nesta tese, as entradas vêm em negrito e com caracteres 

em maiúsculas, acessado por o link e por QR Code. No site, a entrada se dá em LP, letras maiúsculas, 

e videolibras. 

3. Categoria gramatical: indicativo da classe gramatical ou da estruturação sintático-semântica do 

termo. Pode-se apresentar por extenso, abreviado ou apenas a inicial. Pode ser: s. = substantivo ou 

n.=nome; v = verbo; utc = unidade terminológica complexa.  

4. Gênero: Indicativo do gênero a que pertence o termo na língua descrita, como m = masculino ou f = 

feminino. 

5. Macroárea/Área/Subárea: a Macroárea consiste no domínio geral perspectivado na presente 

pesquisa-ação, a Educação. A Área se constitui no conjunto de disciplinas curriculares agregadas, 

conforme os sistemas educacionais públicos, o Inep, e documentos do MEC as apontam, como, por 

exemplo, a BNCC
112

. Assim, as áreas com as respectivas subáreas são: Área Matemática e suas 

tecnologias/Subárea: Matemática básica; Área Linguagens e Códigos (Subáreas: Língua 

Portuguesa, Artes); Área Ciências da Natureza (Subáreas: Biologia, Física, Química); Área 

Ciências Humanas (Subáreas: História, Geografia, Filosofia, Sociologia). Assim, definimos a 

taxonomia do campo de trabalho
113

. 

6. Referência: indica o grupo responsável pelas discussões, criação e validação do neologismo, ou 

ainda nos demais sinais do site, o grupo ou local em que se soube da origem do sinal/sinal-termo em 

tela. 

7. Definição: a definição é um sistema de distinções recíprocas que servem para descrever conceitos 

pertinentes aos termos. A presente proposta apresenta as definições em Libras e LP. Vale ressaltar 

que, no momento de redigir as definições, é imprescindível, respeitar alguns princípios, quais sejam: 

a) previsibilidade – a definição deve se inserir em uma árvore conceitual; b) simplicidade – deve ser 

concisa, clara e se constituir em apenas uma frase; c) enunciado afirmativo – a frase diz o que é o 

conceito, não o que não é; d) não circularidade – a definição não deve remeter à outra definição que, 

por sua vez, remeteria de volta à primeira; e) ausência de tautologia – a definição não é uma 

paráfrase do termo, mas uma descrição dos traços semânticos do conceito.
114

 

7.1 Fonte da definição: registro do nome do autor, da obra, data, ou site, de onde foi compilada a 

definição. 

8. Contextualização: também chamada de abonação, consiste em fragmentos de textos transcritos em 

LP e traduzidos em Libras, com a finalidade de demonstrar a aplicabilidade funcional do termo/sinal-

termo na linguagem de especialidade. O GIFB Rede Surdos, na presente pesquisa, apresenta como 

contextualização questões do Enem de 2017 e de 2018, em diferentes opções de contextos, os 

enunciados e as alternativas com a respectiva resolução, além de considerar das definições (item 7, 

supracitado), que também trazem a aplicabilidade do neologismo. 

8.1 Fontes do contexto: registro do autor, obra, data, site, instituição, de onde foi extraída a 

contextualização (prova contextual). 

9. Remissivas: sistema de relação de complementaridade entre termos. Os termos remissivos se 

relacionam de maneiras diversas, dependendo da contiguidade de sentido. Podem ser: termos 

hiperônimos e termos conexos. O repertório deste estudo apresenta, em geral, o aspecto “termos 

conexos” no sentido de complementaridade, considerando a relação semântica, e para que o utente 

possa se direcionar mais facilmente a outro sinal-termo presente na questão, no contexto abordado. 

10. Imagem de Apoio: com a finalidade de auxiliar na compreensão e memorização dos conceitos e 

definições apresentadas nas FTs, as imagens de apoio foram selecionadas pelos colaboradores no 

período da pesquisa empírica, na ocasião dos laboratórios terminológicos. Este aspecto também 

valoriza a característica natural de visualidade dos surdos, 

                                                      
112

 Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018). 
113

 As subáreas destacadas em negrito são as selecionadas como foco desse estudo. 
114

 Cf. Pavel e Nolet, 2002, p. 26. 
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10.1 Fonte da Imagem de Apoio: registro do nome do autor, da obra, data, ou site, de onde foi 

extraída a imagem. 

11. Notas: nesse campo as FTs trazem o nome das pessoas responsáveis pela tradução em forma de 

retextualização das questões do Enem 2017 e 2018, a partir da língua fonte à língua alvo, isto é, da 

LP para a Libras e vice-versa. Além, disso, identifica os profissionais responsáveis pela “tradução 

intralingual”, da Libras para SW, que ocorrem na apresentação dos vídeos das UTs. Tais 

profissionais são definidos como: Tradutor sinal-termo em vídeo-libras; tradutor sinal-termo em SW; 

tradutores de contextos 1 e 2 (questões e resoluções). Neste campo são identificados ainda os 

colaboradores responsáveis pela legendagem. 

12. Revisor das Entradas e Imagens: consiste em rever a forma e o conteúdo de cada entrada, que se dá 

em LP, e Libras, sinalizada e com demonstração em SW e datilologia, verificando a precisão da 

correspondência de cada um desses caracteres. 

13. Edição de Post e sínteses de FT: pessoa ou grupo responsável pelas informações de posts, layout e 

FT no site. 

14. Autoria da FT: responsável por elaborar, definir e preencher os campos constituintes das FTs. Nesse 

trabalho terminológico é a própria pesquisadora [sou eu, PIMENTEL-SOUZA, 2021]. 

15. Data: dia, mês e ano em que foi elaborada ou atualizada a FT, além do dia da revisão. 

16. Instituição: entidade na qual se desenvolve(u) o trabalho. 

17. Revisora da FT: consiste na pessoa, uma profissional, terminóloga, responsável por rever a forma e 

o conteúdo de cada ficha e comprovar a precisão da correspondência, a presença de equivalência 

textual nas contextualizações (provas textuais) e a precisão das marcas de uso, as ponderações, as 

áreas temáticas e as fontes. (Adaptado de PAVEL; NOLET, 2002) 
 

 

Nessa perspectiva, a presente proposta se organiza na disponibilização de 

repertórios com caracteres semasiológicos e onomasiológicos, cujo exemplo de uma FT 

preenchida é ilustrado no quadro subsequente.  

 

Quadro 39 – Ficha terminológica do sinal-termo <MULTILINGUISMO> do GIFB REDE SURDOS 

Nº 12 FICHA TERMINOLÓGICA - GIFB REDE SURDOS     
2. Entrada 2.1. Em LP (escrito) 

MULTILINGUISMO  
2.2. Em Videolibras        (Link e QR Code)

 
     

https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/16/multilinguismo/ 
 

 

2.3 Complemento:
 

2.3.1. Em Datilologia  

 

2.3.2. Em SW 

 
3. Categ. Gramatical Substantivo  4. Gênero Masculino 

5. Macroárea/ 

Área/Subárea 
Educação/Linguagem e códigos/Língua Portuguesa  

 

6. Referência Laboratórios de Terminologia em Libras-Rede Surdos/UFC 

Continua... 

https://drive.google.com/file/d/1WVkE0_2gljdGJfKPdo3sdVkRC_YJYVZ2/view?usp=sharing
https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/16/multilinguismo/
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7. Definição 7.1. Em LP 

Coexistência de sistemas linguísticos numa comunidade.  

 
7.2. Fonte da definição 

HOUAISS, A.; & VILLAR, M. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio 

de Janeiro: Objetiva, 2010. 
7.3. Em Videolibras 

https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/16/multilinguismo/ 

8. Contexto Contexto 1 Em LP (ver link) 

Questão do Enem 2018 

nº 22 – caderno azul 

nº 12 – caderno rosa 

nº 07 – caderno amarelo 

nº 21 – caderno branco 

 

 Fonte:
 
http://portal.inep.gov.br/web/guest/provas-e-gabaritos 

 

Contexto 1 e 2 (Retextualização da Prova e Resolução comentada em videolibras 

GFB Rede Surdos) 
  

https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/16/multilinguismo/ 

9. Remissivas 9.1. Conceitos Conexos 

<PLURILINGUISMO> <BILINGUISMO>   

10. Imagem de Apoio 

 
10.1 Fonte da imagem de apoio 

Inep.Enem 2018 

11. Notas 11.1. Tradutor Sinal-Termo
  

Sandro Quintela
 

11.2. Tradutores SW e edição de vídeos 

Aldenisa Peixoto e Rundesth Nobre
 

11.3. Tradutor Contexto da DEFINIÇÃO 

Bruno Carioca 

11.4. Tradutor Contexto 1 e 2 

Sérvulo Gomes, Sandro Quintela e 

Margarida Pimentel
 

11.5. Legendagem 

Nah Jereissati e Denilo Pereira
 

12. Revisora das 

Entradas e Imagens 
Renágila Sousa e Viviane Rodrigues 

13. Edição de posts 

sínteses de FT no Site  
Eldimar Sá e Leandro Martins  

14. Autoria da FT PIMENTEL-SOUZA, Margarida M. 

15. Data 05/08/2020 Revisado em:
 15/03/2021 

16. Instituição UFC  

17. Revisora da FT FARIA-NASCIMENTO, Sandra Patrícia 

Fonte: PIMENTEL-SOUZA (2021) 

 

  

https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/16/multilinguismo/
http://portal.inep.gov.br/web/guest/provas-e-gabaritos
https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/16/multilinguismo/
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Nessa perspectiva, a FT é construída, passando em seguida por uma revisora-

terminóloga. Esta realizou não somente uma verificação técnica ou um exercício de releitura, 

mas, principalmente, analisou, avaliou e fez suas considerações, a partir das quais, quando 

houve recomendações para correções, a FT vigente voltou para os devidos ajustes; em caso 

contrário, foi estabelecida a “aprovação”, seguindo para a fase de providenciar a “entrada de 

dados” – o post – no site.  

É importante aqui destacar que visando a harmonização de informações no layout 

de cada página (verbete) no site, evitando determinada “poluição visual”, principalmente por 

se tratar de um público-alvo (essencialmente) visual, nas páginas on-line de cada verbete dos 

sinais-termo ficaram evidentes algumas informações mais essenciais, em síntese, ficando as 

demais informações em FT completa oculta e acessada por um link, por exemplo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

<https://redesurdosce.ufc.br/wp-content/uploads/2021/04/12-FT-MULTILINGUISMO_GFB-

REDE-SURDOS_TESE.MMPS_.pdf>.  

Após as revisões e reedição de cada verbete e dos vídeos, foi feita nova revisão e, 

enfim, disponibilizado na plataforma digital. Com a referida disponibilização, verifiquei como 

se apresenta o produto on-line. Essas minúcias são relevantes, considerando que:  

A qualidade de uma ficha terminológica reside também na autenticidade e 

representatividade dos usos registrados pelo terminólogo. Entre os diversos usos 

atestados, o autor da ficha deve reconhecer e identificar aqueles que os especialistas 

preferem ou evitam, recomendam ou desaconselham. (PAVEL; NOLET, 2002, p. 

15) [Grifos das Autoras] 

Conforme se confere no quadro anteriormente apresentado, além dos campos 

constituintes elencados por Faulstich (1995), bem como Pavel e Nolet (2002), é possível 

visualizar em um verbete do GIFB Rede Surdos, nas entradas no site, a Área de 

Conhecimento, a Subárea, a data e pessoa responsável pelo post, logo acima de cada vídeo, 

informações estas disponibilizadas automaticamente no ato da postagem dos sinais-termo.  

Grosso modo, as FTs
115

 apontam ao consulente, as informações fundamentais para 

as quais a principal atenção deste estudo foi dada no aspecto da visualidade dos surdos e de 

sua demanda cotidiana de ser bilíngue. Assim, as 40 FTs – disponíveis no site –, além dos 

constituintes básicos dos Glossários, buscou um percurso de cunho semasiológico e 

onomasiológico, apresentando: (a) as definições e provas textuais nas duas línguas – LP e 

Libras; (b) as características fonomorfológicas evidenciadas com a disposição do sinal-termo 

em vídeo e em Signwriting; (c) uma figura ilustrativa da UT, a fim de aproximar o consulente 

ao “conceito” visual; e (d) os campos pertinentes aos verbetes completos. Todas essas e 

                                                      
115

 As demais FTs encontram-se nos Apêndices, dispostas em QR Codes. 
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demais informações destacadas nas FTs são fundamentais a pessoas interessadas em estudos e 

trabalhos terminológicos ou mesmo nas salas de aula. De acordo com Pavel e Nolet (2002, p. 

xviii):  

o papel do terminólogo consiste em descrever as lacunas encontradas e propor 

designações para preenchê-las. Para que o termo proposto seja aceito e exequível, 

deve estar fundamentado em um conhecimento sólido de regras de formação 

léxica na língua que acolhe o termo, integrar-se harmoniosamente no fundo 

terminológico existente e ser claramente apresentado como “proposta” do 

terminólogo.
116

  

 

Considerando, ainda, o sistema de escrita de sinais escolhido para compor os 

verbetes do GIFB-Rede Surdos, cabe destacar uma breve caracterização sobre o Signwriting 

na próxima subseção, já que se trata de um componente cultural surdo, que faz parte da 

microestrutura das UTs.  

 

6.3.2 O sistema Signwriting: representando aspectos fonológicos da Libras 

 

O Signwriting (SW), conhecido como um artefato cultural surdo, foi criado por 

Valerie Sutton, com a finalidade de favorecer o acesso direto à LS através de sua escrita sem 

transitar pela escrita da língua oral, evitando, assim, o sentimento de incapacidade gerado nos 

surdos que não conseguem escrever na língua do outro (Stumpf, 2003).  

A origem do Signwriting, como um sistema de escrita (direto) da Língua de 

Sinais, deu-se quando Sutton, após criar um sistema para escrever os movimentos de 

coreografias – o Dancewriting – conseguiu despertar o interesse de surdos dinamarqueses da 

Universidade de Copenhague, uma vez que parecia possível utilizá-lo para escrever os Sinais. 

Desse modo, surgiram as notações gráficas das LS aplicáveis a qualquer língua visual
117

, 

sobre as quais Stumpf (2003, p. 62) aconselha: “Para usar o Sign Writing
118

, é preciso saber 

bem uma língua de sinais. Cada língua de sinais vai adaptá-lo à sua ortografia”. 

As adaptações apontadas por Stumpf (2003), no entanto, devem levar em 

consideração as variações regionais (os dialetos). É importante perceber que, por pertencer a 

uma comunidade de falantes ativos, seus Sinais devem seguir o padrão arbitrário de seu 

desenvolvimento linguístico; pois, como qualquer outra língua, a sua escrita deve ser 

instituída por convenção tácita do grupo de falantes. 

                                                      
116

 Grifos das Autoras (em itálico) e meus (em negrito). 
117

 No Brasil, o Signwriting  começou a ser adaptado para a Libras no período de 1996 a 2001, sob a orientação 

do Prof. Dr. Antônio Carlos da R. Costa da Universidade Católica de Pelotas – RS. Marianne Stumpf pesquisa e 

divulga esse sistema gráfico desde então. (STUMPF, 2003; PIMENTEL-SOUZA, 2008). 
118

Na literatura específica a grafia desse sistema de escrita aparece sob as formas Sign Writing e Signwriting. 

Adoto, nessa pesquisa, esta última grafia. 
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Vale destacar que, além do Signwriting, outros sistemas gráficos foram criados, 

como o de William Stokoe, em 1965, linguista a partir do qual diversos estudos passaram a 

focar o status linguístico das LS; o sistema de Hamnosys, em 1989; o de Paul Jouison, em 

1990; e de François Neve, em 1996. No Brasil, pode-se contar com pelo menos quatro tipos 

em uso: o Signwriting, criado por Valerie Sutton e mais propagado no Brasil e no mundo; o 

sistema ELiS criado por Mariângela Estelita Barros (UFGO); SEL, desenvolvido por Adriana 

Lessa-de-Oliveira (UESB); Visografia, desenvolvido por Claudio Alves Benassi (UFMT). 

No presente trabalho, a escolha pelo sistema SW se deu em acordo com o grupo 

que desenvolve comigo o projeto Rede Surdos-CE. Em nossa perspectiva, consideramos esse 

sistema como o que representa mais fielmente os parâmetros (características fonológicas) dos 

Sinais. Sobre esse aspecto Capovilla e Raphael (2004, p. 32) corroboram: 

Como essa escrita mapeia diretamente as características de articulação de mãos, com 

o treino, ela torna fácil ao Surdo registrar diretamente os seus pensamentos e a sua 

sinalização interna, e a sua leitura resgata diretamente os sinais com que ele pensa e 

se comunica. Assim, uma vez adquirida fluência de leitura em Sign Writing essa 

escrita visual direta de sinais é capaz de evocar diretamente a sinalização interna 

com que o Surdo pensa, assim como a escrita alfabética evoca diretamente a fala 

interna com que o ouvinte pensa. 

 

Nessa perspectiva é que considero fundamental a inclusão do referido artefato 

cultural, conforme se pode conferir nas entradas e nos verbetes do GIFB Rede Surdos, assim 

como ilustra o quadro logo a seguir.  

 

 

Quadro 40– Exemplos de escrita de Sinais e Sinais-Termo em Signwriting  

   

BONIT@ 

(Sinal do Léxico da 

Língua Geral) 

CROMATINA  

(GIFB Rede Surdos) 
TRIÂNGULO-

EQUILÁTERO  

(GIFB Rede Surdos) 

Fonte: Pimentel-Souza (2021) 

 

Nesse contexto, considero no presente estudo a relevância de contemplar o 

sistema de escrita em signwriting para ilustrar os Sinais-termo na escrita visual da Libras, a 

fim de disponibilizar as diferentes modalidades desta língua.  

Vale ressaltar que, no trabalho terminológico, o olhar rebuscado nos aspectos da 
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macro e microestruturas requer ainda o domínio conceitual, estrutural e funcional das UTs, 

posto que uma obra terminológica envolve tanto os padrões formais de todo o conjunto da 

obra, quanto o domínio das regras e nuances do(s) sistema(s) linguístico(s) em tela. Sobre esse 

aspecto Pavel e Nolet (2002, p. 14) corroboram, ressaltando que  

O trabalho terminológico requer um excelente conhecimento do sistema linguístico 

e da estrutura das línguas cuja terminologia e usos especializados preferidos se 

estudam. Conhecer as regras de formação léxica, as regras gramaticais, as 

particularidades estilísticas dos diferentes níveis de língua são de grande utilidade 

para o terminólogo, porque isso o ajuda a avaliar a qualidade linguística dos 

documentos especializados e a redigir fichas respeitando os critérios de garantia de 

qualidade. [Grifos das Autoras] 

 

Desse modo, a garantia de qualidade vem a contribuir, sobremaneira, nos locais 

aos quais se destinam todo o trabalho. Nisso se constitui a relevância desta pesquisa, cujo 

produto se converte em um suporte didático, teórico e prático necessário para o processo de 

ensino e de aprendizagem de educandos surdos. Tal processo a ser otimizado através da 

mediação do professor, da tecnologia e das interações em pares.  

Nesse contexto, há que se considerar que o presente material se coaduna com a 

significativa abertura no campo das informações promovida pelo avanço das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) aos surdos. Estas, por sua vez, facilitam a comunicação de 

tais sujeitos, em especial, pela possibilidade de ampla visualidade, através de videochamadas, 

de imagens, da produção/exibição de vídeos e acesso a redes sociais.  

Assim, considerando a condição de imersão dos sujeitos em foco na seara desses 

artefatos do mundo globalizado, o manuseio do material terminológico ora proposto 

dificilmente evocará graus de complexidade no uso pelo público-alvo. Outro aspecto positivo 

deste material e das TICs é a aproximação à escrita da segunda língua dos referidos sujeitos – 

o Português –, quando na troca de mensagens rápidas. Sobre as consideráveis vantagens das 

TICs aos surdos, Stumpf (2010, p. 1) corrobora, lembrando que: 

 

[...] o uso do computador e da internet inaugurou uma nova dimensão às suas 

possibilidades de comunicação, pois são tecnologias acessíveis visualmente. Se, para 

os ouvintes, elas abriram perspectivas que levaram a modificações profundas nos 

usos e costumes de toda a sociedade, para os surdos, essas mudanças podem ser 

ainda mais significativas.  

 

Desse modo, essa realidade ressaltada por Stumpf (2010) é confirmada pela 

possibilidade de compartilhamento de vídeos em Libras, imagens entre outros materiais 

através de aparelhos de celular, o que diminuiu muitas barreiras. Esse fator se mostra 

pertinente, inclusive, no uso do GIFB-Rede Surdos, como dito anteriormente, seja na 
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consulta, seja na alimentação do site, pois não somente em computadores, mas em um mesmo 

aparelho de smartphone é possível fazer registros, filmar, fotografar, editar vídeos, imagens e 

pequenos textos, enviar mensagens e e-mails, enfim, uma variedade de atividades que compõe 

o produto desta tese, graças aos avanços das TICs. Nesse contexto, as várias possibilidades 

estimulam, além do uso, a criatividade e a produção cultural, como ressaltam Corrêa e Cruz 

(2019, p. 176): 

Atualmente, qualquer smartphone captura e compartilha o vídeo em tempo real. 

Além das facilidades de comunicação entre surdos, as TICs passaram a fazer parte 

do dia a dia da escola e da universidade para dar conta da demanda de dispositivos e 

estratégias visuais para o ensino e a produção do conhecimento. A possibilidade de 

produzir e disponibilizar vídeos na rede internacional de computadores permite, 

hoje, a produção de uma série de artefatos culturais em línguas de sinais, no Brasil, 

em língua brasileira de sinais (Libras), como literatura, monografias de final de 

curso, periódicos científicos, cursos de língua on-line, programas de televisão na 

web, entre outros. 

Nessa perspectiva, há que se considerar ainda na pertinência deste trabalho, o 

aumento das interações remotas, de home office e, cada vez mais, as necessidades de uso das 

TICs, como fruto da globalização ou por impossibilidades de estabelecer encontros 

presenciais.  

Nesse contexto, conhecidas as características inerentes à macroestrutura e 

microestrutura, bem como o modo em que o trabalho foi organizado, anuncio a próxima seção 

que apresenta a categorização dos sinais-termo produzidos e as respectivas análises 

descritivo-conceituais. 
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7 OS SINAIS-TERMO PRODUZIDOS: ANÁLISE MORFOLÓGICA DESCRITIVA 

 

 

Quando leio um romance, associo instintivamente o sinal 

correspondente à palavra que leio. [...] Minha memória visual 

associa-se perfeitamente à ortografia francesa. Uma palavra é uma 

imagem, um símbolo. Quando me ensinaram “ontem” e “amanhã” na 

língua de sinais, quando consegui entender o seu significado, pude 

falar oralmente com mais facilidade, escrever essas palavras com 

mais facilidade! [...] Uma palavra escrita tem a cara da palavra [...]  

posso reconhecer a cara de uma palavra! E desenhá-la no espaço! E 

escrevê-la! E pronunciá-la! E ser bilíngue! 

Emmanuelle Laborit (1994) 

 

As palavras de uma segunda língua são sempre um desafio a pessoas que 

convivem em determinado território, mas que não chegam a acessar o vasto vocabulário, o 

léxico da língua a que estão envoltos. São as condições do ambiente em favorecer a quebra de 

barreiras que tornará a palavra familiarizada e não estranha, vazia, sem sentido ou significado, 

às pessoas cuja língua materna é distinta da língua do seu entorno.  

É nesse sentido que a epígrafe desta seção apresenta o pensamento de 

Emmanuelle Laborit, surda francesa, atriz e escritora, a qual deixa evidente a busca dos 

surdos, no sentido de efetivar sua cidadania, ao entender e reconhecer a “cara” (e a essência) 

das palavras, o que (cor)responde (dá cor e responde) às suas necessidades, consolidando a 

identidade de ser bilíngue desses cidadãos. 

Nessa perspectiva, após apresentar os aspectos inerentes à macro e à 

microestrutura (primeira parte do produto), esta seção leva à essência das diferentes 

experiências na construção da presente tese, pois foca na análise morfológica descritiva dos 

sinais-termo/unidades terminológicas (UTs). Esta seção, portanto, se constitui em segunda 

parte de análises e resultados do produto ora apresentado, por tratar dos neologismos que se 

propuseram a (cor)responder às lacunas terminológicas das diferentes áreas do conhecimento, 

requeridas pelos docentes, bem como extraídas de questões do Enem, quando no início de 

todo este percurso científico. Respaldam esta seção Cabré (1993, 2005); A. Martins (2011); 

A. Martins e V. Martins (2019) e Faria-Nascimento (2009, 2013), entre outros; um arcabouço 

que é basilar às análises das UTs, assim como das provas textuais e de conteúdos correlatos.  

Nesse sentido, as UTs (neologismos) foram organizadas por categorias de 

motivação de produção: ora por ocorrência de mesma base/morfema-base, ora por 

empréstimo linguístico ou outro aspecto relacionado à estrutura e semântica da língua, fatores 

tomados como perspectiva no uso dos contextos e expressos anteriormente, em seção teórica.  
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7.1 A categorização das unidades terminológicas: um foco em traços semânticos 

 

A presente subseção, assim como toda a pesquisa, perspectivou o agrupamento 

das unidades terminológicas por temáticas, posto que se propõe à construção de categorias 

onomasiológicas, como dito antes, de modo a facilitar aos educadores e educandos 

consulentes dos glossários a localização do sinal-termo específico. 

Nessa perspectiva, o olhar bilíngue nas discussões levantadas no Curso Básico de 

Terminologia, nos laboratórios terminológicos de criação dos sinais-termos e no período de 

validação, sedimentou uma rica troca de experiência entre os colaboradores: de um lado, os 

especialistas e, de outro, os professores de Libras; e, na validação, estes sujeitos com os 

estudantes surdos (público-alvo).  

Nesse contexto, os sinais-termo foram sendo criados, tomando como base 

morfológica a informação semântica dos termos pertencentes às questões selecionadas das 

duas primeiras edições do Enem com videoprovas, referentes a 2017 e 2018, respectivamente. 

Tais procedimentos, de acordo com os colaboradores, trouxeram conhecimentos para além 

dos espaços de sala de aula. Os estudantes revelaram que o que parecia, inicialmente, ser 

apenas a apresentação de sinais/palavras/sinais-termo, superou a expectativa por trazer mais 

conhecimentos e preencher lacunas que, por ventura, esteve à margem, na oportunidade de 

sua aula regular na escola, pois a cada termo apresentado, havia um esclarecimento quanto à 

sua aplicação em contexto e na própria questão extraída do Enem. Os professores, por sua 

vez, expressaram a relevância de tais trocas, tanto em conhecer mais os aspectos linguísticos, 

estruturais e pragmáticos das unidades terminológicas, relacionando-as; quanto aos aspectos 

semânticos e terminológicos, no sentido de enriquecer o seu domínio na Libras e suas relações 

com os nativos surdos, quando nas discussões e reflexões. Uma amostra de cada fala de 

colaboradores, a respeito da presente pesquisa, encontra-se expressa ao final da próxima 

seção, que trata da aplicabilidade dos neologismos ora em destaque, isto é, ao final na seção 8. 

De minha parte, desde a fase da empiria à organização dos dados para as análises, 

que constituem esta subseção, foram despontando mais reflexões, que foi da otimização visual 

dos verbetes à clareza na/para sinalização dos sinais-termo. Essas reflexões perspectivavam a 

organização das provas textuais (as definições, enunciados, alternativas e resoluções), para 

que o conteúdo ficasse o mais claro possível aos surdos, buscando, paralelamente, atender às 

minúcias das regras de um trabalho terminológico (científico). Essa organização foi relevante 

para além da organização de um produto terminológico, pois a cada UT a ser tratada na 

contextualização de modo bilíngue, o contato com as professoras consultoras era muito 
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enriquecedor do ponto de vista da ampliação do conhecimento especializado. Por outro lado, 

esses momentos chamaram mais a atenção à complexa atividade dos tradutores intérpretes de 

Libras Português, responsáveis pela transposição das provas do Enem, do Português para a 

Libras, a convite do Inep, em 2017 e 2018; posto que, ao observar suas performances
119

, 

surgiram mais reflexões do tipo: (a) que tempo e suporte os tradutores (surdos e mesmos 

os/as ouvintes) têm para discutirem, entre si, os termos específicos por área surgidos nas 

questões? (b) como e com quem é discutido ou repassado o aspecto conceitual de cada termo 

desconhecido? (c) é permitida a consulta em materiais lexicoterminológicos e qual seria? (d) 

que estratégias emergenciais são combinadas, para além da datilologia, visando atender às 

necessidades de compreensão dos candidatos surdos que escolhem a prova em videolibras? 

(e) que tipo de plano de tradução elaboram e em que se baseiam? (f) que tipo de atenção os 

profissionais dão à prosódia, ritmo, entre outros fatores? Essas e outras reflexões surgiram e 

são pertinentes, inclusive pelos aspectos que me impulsionaram à investidura nesse estudo – 

as lacunas terminológicas – assim como pelas questões relacionadas ao trabalho tradutório 

(como trata, em linhas, as seções 4 e 8 deste trabalho), e pelos fatores relacionados ao sigilo, 

rigoroso e normativo, de tal processo de organização das provas para a aplicação.  

As reflexões acerca do processo de composição de exames de larga escala para a 

tradução interpretação extrapolam os aspectos relacionados às variações regionais e 

linguísticas, dada a complexidade dessa temática, o que aponta para um leque de outras 

pesquisas, desde o âmbito da Educação de Surdos à Linguística Aplicada, à Terminologia e 

aos Estudos da Tradução. Nesse sentido é que, na seção teórica e na subsequente a esta, ao 

tratar da aplicabilidade das UTs nas contextualizações (provas textuais), trago também e, mais 

especificamente, alguns aspectos sobre estudos e estratégias de Tradução.  

Por ora, a presente seção foca nos “indivíduos terminológicos” (sinais-termo) 

ordenados numa categorização prototípica de acordo com seus mecanismos de criação ou por 

deliberado agrupamento semântico.  

A respeito da disposição dos grupos de UTs por traço semântico, Carvalho (2001, 

p. 91) corrobora a sua relevância ao considerar que a organização alfabética por agrupamento, 

“quebra a linearidade, porque apresenta blocos, ou parágrafos, que incluem um lema principal 
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 De acordo com os ensinamentos chomskyanos, a competência (competence) se traduz na capacidade de um 

indivíduo em compreender e produzir os signos de uma dada língua; isto é, se configura no conhecimento 

interiorizado e enraizado culturalmente, indicando os conhecimentos de um falante ao se expressar, 

demonstrando a validade dos enunciados em uma determinada língua. Já a performance se constitui na 

realização, na forma como o indivíduo consegue “mostrar” a sua competência linguística. Em seus trabalhos 

mais recentes, como Knowledge of Language (1986), no entanto, Chomsky tem substituído o conceito de 

competência por expressões como “sistema de conhecimento” (system of knowlegde). 
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e um ou mais sublemas”. A autora considera como negativa a estratégia de se organizar 

repertórios em que se separem as composições e derivações de uma mesma base. Do mesmo 

modo que Carvalho (2001), Faria-Nascimento (2009) também aconselha, para a construção de 

repertórios lexicográficos
120

 bilíngues, a consideração de palavras com traço semântico 

comum constituindo um mesmo verbete e conferindo um tratamento polissêmico, enquanto as 

palavras semanticamente distantes sejam organizados em verbetes distintos, em um 

tratamento homonímico. (CARVALHO, 2001, p. 95; FARIA-NASCIMENTO, 2009, p. 56).  

Nesse sentido, as análises dos grupos de sinais-termo categorizadas nesta 

subseção apresentam-se organizadas por temáticas que apresentam traço semântico, 

notadamente, quando se evidencia pela base constituinte. Isso revela ainda o caráter 

prototípico do GIFB Rede Surdos. Tal organização traz as remissivas que anunciam a relação 

contextual de conceitos conexos, hiperônimos ou algum sinônimo. Nesse campo das 

remissivas, as UTs tratadas de uma mesma questão do Enem foram contemplados nas FTs 

como conceitos conexos, servindo como fonte de busca de partes do corpus ora empreendido. 

A finalidade desse procedimento foi de relacionar os Sinais-termo de mesmo campo 

semântico e/ou de mesma questão, o que, na prática, tende a facilitar o deslocamento de 

consulentes na pesquisa das diferentes UTs ou FTs correlatas, quando na consulta dos 

Glossários no site, por eleger a perspectiva (semi)onomasiológica
121

. 

Assim, considerando as palavras de Costa (2012, p. 45) ao destacar que a 

informação conceitual se encontra na base, e de Faria-Nascimento (2009), ensinando que 

palavras/termos de um mesmo campo semântico podem se expandir a partir de uma mesma 

base, revelando uma considerável produtividade, os sinais-termo, tratados nesta pesquisa, 

foram agrupados observando-se a base que os motivou ou a similitude semântica.  

Cabe ressaltar que dos laboratórios terminológicos, foi totalizado um quantitativo 

de 93 sinais-termo
122

 criados como fruto das discussões referentes a 15 questões selecionadas 

do Enem 2017 e 2018. De tal corpus, foram selecionadas para as análises e apresentação de 

resultados nesta subseção, um quantitativo de 41 sinais-termo correspondentes a 05 

questões
123

, isto é, uma por disciplina/área (LP, Mat, Bio, Geo, His). A tabela subsequente 

apresenta a distribuição quantitativa. 

 

                                                      
120

 Entenda-se também como “repertórios terminológicos”. 
121

 Os agrupamentos encontram-se por temáticas (viés onomasiológico) e, no interior de cada agrupamento, as 

UTs dispõem-se em ordem alfabética (viés semasiológico). 
122

 Os sinais-termo em sua totatidade e as questões do Enem encontram-se nos Apêndices e Anexos, 

respectivamente. 
123

 As questões selecionadas encontram-se nos Apêndices. 
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Tabela 2– Quantitativo de questões e UTs por subárea de conhecimento 

Subárea Qtde. questões extraídas Questão 

selecionada nas 

análises 

Subtotal 

Termos Criados 

e Validados 

Recorte de 

termos para 

análises
124

 

 

 

LP 

01 

Nº 12 (Caderno azul, 

2017) 

05 

Nº 19, 22, 24, 28 e 29  

(Caderno azul, 2018) 

 

 

Nº 22 

 

 

11 

 

 

2 

 

Mat. 

03 

Nº 138, 155 e 179                   

(Caderno azul, 2018) 

 

Nº 179 

 

24 

 

8 

 

Bio 

02 

Nº 117 e 118                     

(Caderno azul, 2018) 

 

Nº 117 

 

23 

 

17 

 

His 

02 

Nº 51 e 64                     

(Caderno azul, 2017) 

 

Nº 51 

 

12 

 

3 

 

 

Geo 

02 

Nº 63 e 77                    

(Caderno azul, 2018) 

 

Nº 63 

 

19 

 

4 

Totais 15 ----- 89 34 
Sinais-termo conexos (extras) a outros no interior de questões e 

analisados 
04  

(Mat.) 

07 
(Mat.+Língua 

Geral) 

Total Geral 93 41 
Elaborado própria 

 

 

Vale ressaltar que, no aprofundamento das análises, pela evidência de 

características bem distintas em alguns sinais da área de Matemática, foi necessátio convocar, 

remotamente, parte do grupo para a discussão sobre tais UTs. Esse encontro remoto fez surgir 

mais 04 sinais-termo <SENO>; <COSSENO>; <TANGENTE> e <CATETOS>, que se 

manifestaram correlatos. Sobre esse processo e consequente análise do fenômeno linguístico 

percebido, apresento, logo mais, ao tratar do agrupamento envolto do sinal-termo 

<TRIÂNGULO RETÂGULO>. Assim, o corpus de análise totalizou um quantitativo de 41 

sinais-termo, conforme menção anterior. A estratégia de delimitar o número de questões e, 

                                                      
124

 O recorte para as análises buscou atender ao caráter específico da Terminologia, por tratar da língua de 

especialidade, bem como pelas lacunas terminológicas apresentadas pelos(as) professores(as), como dito 

anteriormente. Isso implicou no caso de elencarmos um número menor para LP, cujas questões mesmo 

apresentando palavras sem um correspondente na Libras, tratava-se de alguma expressão da língua geral 

(cotidiana), não sendo, portanto, alvo desse estudo. No caso de Biologia, a composição de um corpus maior 

deveu-se às particularidades de encontrarmos termos específicos na questão em tela, assim como intrínsecos ao 

contexto, à definição, entre outros fatores. 
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portanto, o de sinais-termo, visou atender aos objetivos desta pesquisa, em especial, aos 

limites espaço-tempo, naturais de um percurso de Doutorado, resultando na composição 

nominal do quadro a seguir. Nesse quadro, é apresentado o referido repertório com a 

numeração do verbete correlato.  

 

 

Quadro 41– Relação de controle de sinais-termo por (sub)área e numeração de entrada 

Nº SINAL-TERMO SUBÁREA/Questão 

1.  Cateto Adjacente   

 

Matemática 

(Enem 2018, Q/ 

179; C/ Azul) 

2.  Cateto Oposto 

3.  Hipotenusa 

4.  Raiz Quadrada 

5.  Triângulo Equilátero 

6.  Triângulo Escaleno 

7.  Triângulo Isósceles 

8.  Triângulo Retângulo 

SINAIS CONEXOS ADICIONADOS 

9.  Cosseno Matemática 

10.  Seno Matemática 

11.  Tangente Matemática 

Continuação das Questões Enem: 

12.  Multilinguismo Língua Portuguesa 

(Enem 2018, Q. 22, 

Azul) 13.  Plurilinguismo 

14.  Biomolécula  

 

 

Biologia 

(Enem 2018, Q/ 

117; C/ Azul) 

15.  Carboidrato  

16.  Célula 

17.  Cromatina 

18.  Eucromatina 

19.  Heterocromatina 

20.  Hormônio Proteico 

Continua... 
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Continuação: 

21.  Lipídios (Lipídeos)  

 

 

Biologia 

(Enem 2018, Q/ 

117; C/ Azul) 

22.  Metabolismo 

23.  Mitocôndria 

24.  Nucléolo 

25.  Organela 

26.  Proteína 

27.  Retículo Endoplasmático Liso 

28.  Retículo Endoplasmático Rugoso 

29.  Ribossomos  

30.  RNA 

31.  Ama de Leite História 

(Enem 2017, Q. 51, 

Azul) 
32.  Império (Sociedade Imperial) 

33.  Senhor (de Escravo/Engenho) 

34.  Ciclone  

Geografia 

(Enem 2018, Q. 63, 

Azul) 

35.  Fenômeno Geográfico 

36.  Pressão Atmosférica 

37.  Refletividade 

OUTROS SINAIS ANALISADOS DE CONCEITO CONEXO 

38.  Catetos
125

  Matemática 

39.  Bilinguismo Língua Portuguesa 

40.  DNA Biologia 

41.  Fenômeno Geral 
Fonte: Pimentel-Souza (2021) 

 

Nessa perspectiva, de acordo com as subáreas do conhecimento elencadas no 

quadro supracitado, as UTs foram categorizadas por agrupamentos, conforme menção 

anterior, respeitando as suas relações lexicais, semânticas e estruturais, para os quais foram 

respaldo: o Modelo Silex; os estudos de Faria-Nascimento (2009, 2013); Faria-Nascimento e 

Correia (2009, 2011), os de Nascimento (2016), entre outros. Para realizar a análise 

morfológica descritiva das UTs, seguindo os pressupostos supracitados,  a estratégia inicial 

                                                      
125

 Sinal-termo criado e validado pelo grupo nos laboratórios, sobre o qual detectou-se a caracerística peculiar de 

plural, apresentado em subseção adiante. 
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foi organizar a separação dos sinais-termo em unidades de simples a complexas, unidades 

construídas morfologicamente e compostos sintagmáticos
126

.  

A partir da referida separação das UTs, foi possível perceber que há grande 

incidência de compostos sintagmáticos nominais nas terminologias tratadas, destacando-se os 

que são formados, essencialmente, com a seguinte estrutura: emprego de X + Y, sendo esse X 

um morfema base e Y um morfema especificador. Dito de outro modo, há nos agrupamentos 

de UTs uma forte evidência da presença de dois processos importantes de construção 

terminológica (e lexical) inerentes ao Modelo Silex, que são a produtividade e a criatividade, 

destacando-se aí as formações derivacionais. Nestas, encontra-se a constituição de 

basicamente dois morfemas: (1) um com estatuto de base (articulado pela mão passiva), 

denominado morfema-base por Faria-Nascimento (2009), o qual carrega valor semântico 

essencial e se une a (2) outro, dito especificador, que, articulado pela mão ativa, traz também 

a sua informação semântica. A referida pesquisadora ilustra a natureza dessas construções 

terminológicas, através do construto que esquematiza cada constituinte dos processos 

derivacionais, conforme se pode conferir no quadro a seguir. 

Quadro 42– Construtos terminológicos dos processos derivacionais em LSB – Faria-Nascimento (2009) 

MECANISMOS MORFOLÓGICOS DE CONSTRUÇÃO TERMINOLÓGICA POR 

PROCESSOS DERIVACIONAIS EM LSB 

CONSTRUTO TERMINOLÓGICO EM LSB 
PROCESSO DERIVACIONAL I 

UT= Bp + Mesp 

Onde: 

UT = unidade terminológica 

Bp = base presa / morfema preso (morfema-base) 
Mesp = morfema preso especificador 

 

Explicação do construto: o termo equivale à „base presa‟
114 

ou morfema-base que se refere a uma 
entidade com estatuto de base, a qual cabe, nesse caso, também chamar de raiz

115
, articulado pela 

mão passiva (constituída de CM, OP e PA) com informação semântica
116 

associada a um „morfema 
especificador‟ articulado pela mão ativa e constituído de CM, OP e PA, também preso, dependente, 
com função de afixo ou fragmento de palavra. 

CONSTRUTO TERMINOLÓGICO EM LSB 
PROCESSO DERIVACIONAL II 

UT= Bl + M 

Onde: 
UT = unidade terminológica 
Bl = base livre /morfema livre 
M = morfema preso 

 

Explicação do construto: o termo equivale a „base livre‟ que é, grande parte das vezes, constituída de 
uma UL ou de uma UT da LSB que passa a ser base para a construção de novos termos, associada a 
um „morfema preso‟. 

Fonte: Faria-Nascimento (2009) 

                                                      
126

 Os sintagmas são unidades mínimas que possuem uma relação de determinação entre si. Sua tipificação se 

constitui em: nominal, verbal, adjetival, preposicional e adverbial. 
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Nesse contexto, as subseções que se seguem apresentam os agrupamentos 

constituídos a partir de dois ou mais sinais-termo. Esses, por sua vez, podem ser conferidos 

através do sistema de escrita de língua de sinais – Signwriting; por QR Code, direcionando-se 

a câmera de um smartphone; ou, ainda, ter uma ideia a partir da imagem (estática com 

indicação de movimento por setas), que estão disponibilizadas nos quadros.  

 

7.2 Produtividade a partir de processos derivacionais – mesmo morfema-base 

 

A constituição de um sinal/sinal-termo envolve a combinação de vários elementos 

que se incorporam no seu interior. Sobre essas concatenações, Poizner, Newkirk, Bellugi e 

Klima (1981) destacam suas descobertas a respeito da formação de sinais morfologicamente 

complexos, no caso dos termos (sinais-termo) com uma forma-base (morfema-base) e uma 

flexão, as quais os sinalizadores decodificam separadamente.  

De acordo com Quadros e Karnopp (2004, p. 96), reportando-se à Língua de 

Sinais Americana (ASL), “todas as formas linguísticas fazem parte da lista de itens lexicais de 

um sinalizador nativo, constituindo o léxico mental, seja morfema, lexema, afixo, desinência, 

etc”. Nessa perspectiva, os sinais-termo produzidos no presente estudo, apresentam-se em 

agrupamentos que retratam o processo de formação derivacional ou composicional do léxico 

tratado, os quais foram divididos por sublemas, como orientaram Carvalho (2001) e Faria-

Nascimento (2009). 

 

7.2.1 Grupo de UTs com mesma base motivadora de DNA – sublema “Genes Caracteres” 

 

Os indivíduos terminológicos/terminográficos
127

 desse grupo da subárea de 

Biologia/Ciências, cujo sublema denominamos “genes caracteres”, são compostos tendo 

como base motivadora o morfema-base de <DNA> (sinal já em uso corrente), representado 

pela CM 37, e criados um em função do outro, pela pertença a um mesmo campo semântico. 

Dito de outro modo, trata-se de um processo constituído numa sistemática base-produto, no 

qual, por exemplo, a base de <DNA> fez emergir os produtos, as UTs: <RNA>, 

<EUCROMATINA> e <HETEROCROMATINA>. Estes são apresentados no quadro 

                                                      
127

 Nomeio “indivíduos terminológicos/terminográficos”, como sinônimo de sinais-termo e unidades 

terminológicas, com base na expressão “indivíduos lexicográficos”, nomeada por Corbin (1997), ao tratar do 

Modelo Silex. 
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subsequente e encontram-se disponíveis no site <https://redesurdosce.ufc.br>, entre os 

repertórios do GIFB Rede Surdos. Vale lembrar que, neste site, encontram-se inclusas as 

fichas terminológicas de cada sinal-termo. Esse primeiro agrupamento pode ser conferido no 

quadro logo a seguir. 
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Quadro 43 – Sublema “Genes Caracteres” – Derivação sufixal do Morfema-Base de DNA/GENES 

TIPIFICAÇÃO 1 

MORFEMA BASE: CM +OP + PA
128

 PRODUTO 

Derivações Sufixais
129

 Significado da base: DNA/GENES 

 

 

 

 

(DNA) 

RNA 

EUCROMATINA 

HETEROCROMATINA 

CM DA BASE - 37
130

 MORFEMA ESPECIFICADOR: CM +OP + PA 

  

 

 

Figura 59 – DNA - https://redesurdosce.ufc.br/2018/10/29/dna-3/  

(Verbete nº 40 – Ciências da Natureza/Biologia) 

   

Figura 60 - RNA - https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/04/rna/ 

(Verbete 30 – Ciências da Natureza/Biologia) 

  

 

 

Figura 61 - EUCROMATINA - https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/04/eucromatina/ 

(Verbete 18 – Ciências da Natureza/Biologia) 

   

Figura 62 - HETEROCROMATINA - https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/04/heterocromatina/ 

(Verbete 19 – Ciências da Natureza/Biologia) 

Fontes: Arquivo próprio/ https://redesurdosce.ufc.br 

                                                      
128

 Note-se que nesses quadros representativos das “TIPIFICAÇÕES”, são destacados os parâmetros CM, PA, 

OP, em geral, e em alguns, quando se fez um aspecto forte, a marcação das ENM; tanto nos campos “Morfema-

Base” e “Morfema Especificador”, como no campo que ilustra o sistema Signwriting, com o objetivo de salientar 

esses aspectos que são parte do lexicon (vide seção 3). 
129

 Essa conceituação de organização dos quadros, referente à Base e Produto, foi inspirada em Faria-

Nascimento (2009) e Corbin (1997). 
130

 As CM referidas por numeração nesta seção podem ser conferidas no quadro 7, seção 3. 

Morfema-base 

Morfema-base 

Morfema-base 

Morfema-base 

Morfema-

especificador 

Morfema-

especificador 

Morfema-

especificador 

Morfema-

especificador 

https://redesurdosce.ufc.br/
https://drive.google.com/file/d/1RqFLHrb4J3okmXCatq31ysR7dFSYc5M2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqFLHrb4J3okmXCatq31ysR7dFSYc5M2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqFLHrb4J3okmXCatq31ysR7dFSYc5M2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqFLHrb4J3okmXCatq31ysR7dFSYc5M2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqFLHrb4J3okmXCatq31ysR7dFSYc5M2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqFLHrb4J3okmXCatq31ysR7dFSYc5M2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqFLHrb4J3okmXCatq31ysR7dFSYc5M2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqFLHrb4J3okmXCatq31ysR7dFSYc5M2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqFLHrb4J3okmXCatq31ysR7dFSYc5M2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqFLHrb4J3okmXCatq31ysR7dFSYc5M2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqFLHrb4J3okmXCatq31ysR7dFSYc5M2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqFLHrb4J3okmXCatq31ysR7dFSYc5M2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqFLHrb4J3okmXCatq31ysR7dFSYc5M2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqFLHrb4J3okmXCatq31ysR7dFSYc5M2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqFLHrb4J3okmXCatq31ysR7dFSYc5M2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqFLHrb4J3okmXCatq31ysR7dFSYc5M2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqFLHrb4J3okmXCatq31ysR7dFSYc5M2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqFLHrb4J3okmXCatq31ysR7dFSYc5M2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqFLHrb4J3okmXCatq31ysR7dFSYc5M2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqFLHrb4J3okmXCatq31ysR7dFSYc5M2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqFLHrb4J3okmXCatq31ysR7dFSYc5M2/view?usp=sharing
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O agrupamento supracitado aponta para um processo de sufixação, posto que 

inspirado no morfema-base de <DNA>, incorpora o morfema especificador de CM diferente 

somado ao M, aspectos que atribuem significado ao significante projetado, fazendo crer que:  

 

Essa concorrência de significados para um significante deve-se ao fato de que alguns 

termos ocupavam [ocupam] uma posição mais genérica na língua, como se fossem 

[sejam] hiperônimos e, em dado momento passam a preencher outras lacunas 

terminológicas de natureza semântica próxima, normalmente na qualidade de termo 

subordinado. (FARIA-NASCIMENTO, 2009, 92) (Ênfase minha) 

 

Nesse sentido, é importante observar que a mão tradicionalmente denominada 

“mão de apoio”, toma o estatuto de morfema-base, carregando uma informação semântica 

fundamental no entendimento do significado dos sinais-termo. Tal estratégia contribui 

para/com a expansão terminológica, notadamente, nesses casos em que UTs com essa 

constituição pertencem/habitam campos semânticos similares ou idênticos.  

Vale observar que o sinal <DNA>, é destacado, no quadro, entre parênteses pelo 

fato de se constituir um sinal-termo já de uso corrente no Brasil
131

, isto é, não foi criação pela 

equipe de trabalho desta pesquisa. Tal sinal-termo apresenta-se diferentemente dos que 

formam tal agrupamento, pois sua constituição evidencia um processo de reduplicação do 

morfema-base, na qual as mãos ativa e passiva se espelham, reproduzindo os caracteres de 

mesma base (CM, M, PA). Nessa perspectiva, pelo valor semântico, <DNA> se apresentou 

como base/inspiração dos sinais-termo do agrupamento em foco.  

Desse modo, outras formações com base motivadora semântica foram registradas 

conforme as subseções que seguem. 

 

7.2.2 Grupo de sinais com mesma base motivadora de CÉLULA 

 

Os sinais-termo dessa categoria, cujo sublema denominei “estruturas celulares”, 

são compostos tendo a mesma base motivadora de <CÉLULA> (CM 14), também um sinal-

termo tratado nesta pesquisa, e foram criados em função da estrutura ou atividade a nível 

celular, considerando o campo semântico. As UTs desse grupo são <CÉLULA> (que se 

mostrou base dos demais) e <CROMATINA>, <ORGANELA>, <MITOCÔNDRIA>, 

<RIBOSSOMOS>, <NUCLÉOLO>, <RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO> e 

<RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO>. Estes são apresentados no quadro a seguir 

                                                      
131

 Outros sinais-termo que foram base motivadora de UTs desse estudo, exemplificado logo mais adiante, estão 

igualmente apresentados nos respectivos quadros entre parênteses. 
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e encontram-se disponíveis, assim como outros das demais categorias, no site 

<https://redesurdosce.ufc.br>, repositório do GIFB-Rede Surdos. 

 

Quadro 44 – Sublema “Estruturas Celulares” – Derivação sufixal do Morfema-Base de CÉLULA 

TIPIFICAÇÃO 2 

MORFEMA-BASE: CM +OP + PA PRODUTO 

Derivações Sufixais Significado da base: FORMA CELULAR 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLULA 

CROMATINA 

ORGANELA 

MITOCÔNDRIA 

RIBOSSOMOS 

NUCLÉOLO 

RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO 

RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO 
CM DA BASE -14 MORFEMA ESPECIFICADOR: CM +OP + PA 

  

 

Figura 63 – CÉLULA - https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/04/celula/ 

(Verbete 16 – Ciências da Natureza/Biologia) 

   

Figura 64 - CROMATINA - https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/04/cromatina/ 

(Verbete nº 17 – Ciências da Natureza/Biologia) 

 
 

 

 

Figura 65 – ORGANELA - https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/04/organela/ 

(Verbete 25 – Ciências da Natureza/Biologia) 

Continua...  

Morfema-base 

Morfema-base 

Morfema-base 

Morfema-

especificador 

Morfema-

especificador 

Morfema-

especificador 
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Figura 66- MITOCÔNDRIA - https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/04/mitocondria/ 

(Verbete 23 – Ciências da Natureza/Biologia) 

 
 

 

 

 
Figura 67 - NUCLÉOLO - https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/04/nucleolo/ 

(Verbete 24 – Ciências da Natureza/Biologia) 

 

 

 

Figura 68 - RIBOSSOMO - https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/04/ribossomo/ 

(Verbete 29 – Ciências da Natureza/Biologia) 

 
  

Figura 69 – RETÍCULO-ENDOPLASMÁTICO-LISO   

https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/04/reticulo-endoplasmatico-liso/  

- (Verbete 27 – Ciências da Natureza/Biologia) 

  

 

 

Figura 70 – RETÍCULO-ENDOPLASMÁTICO-RUGOSO  

https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/04/reticulo-endoplasmatico-rugoso/ 

(Verbete 28 – Ciências da Natureza/Biologia) 

Fontes: Arquivo próprio/ https://redesurdosce.ufc.br 

Morfema-base 

Morfema-base 

Morfema-base 

Morfema-base 

Morfema-base 

Morfema-

especificador 

Morfema-

especificador 

Morfema-

especificador 

Morfema-

especificador 

Morfema-

especificador 

https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/04/reticulo-endoplasmatico-liso/
https://redesurdosce.ufc.br/
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O processo produtivo na constituição dos sinais-termo supracitados, como dito 

anteriormente, é inerente a categorias derivadas de uma base/morfema-base. Esse processo é 

evidenciado também nas línguas orais e vem preencher as lacunas que são detectadas nos 

vários contextos. Sobre essa produtividade Faria-Nascimento (2009, p. 97) explica que:  

Palavras já constituídas na LSB
132

, tanto no domínio da língua comum quanto no 

domínio da linguagem de especialidade, podem se transformar em base para a 

produção de novas palavras e, consequentemente, para o preenchimento de lacunas 

lexicais e terminológicas em LSB. 

Com base no exposto, apresento também os agrupamentos da próxima subseção, 

nos quais os sinais-termo se constituíram de modo derivacional similar aos que vimos até o 

momento e em outras formações mais adiante.  

 

7.2.3 Sinais com motivação em PAR – sublema “PARES LEXICAIS” 

 

Os sinais-termo dessa categoria, cujo sublema denomino “Pares Lexicais”, são 

constituídos tendo como base a representação semântica trazida pela CM ou M do sinal-termo 

já de uso corrente que os motivou. Esses pares de sinais-termo são os seguintes:  

  

                                                      
132

 Vide rodapé 16, sobre a sigla LSB/Libras. 
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A. HORMÔNIO             METABOLISMO 

 

 

Quadro 45 – Sublema “Pares Lexicais” – Derivação regressiva do Morfema-Base de HORMÔNIO 

TIPIFICAÇÃO 3 

MORFEMA-BASE: CM +M+PA  

PRODUTO 

Derivação Regressiva 
Significado da Base: MOVIMENTO INTENSO (UT 

HORMÔNIO) 

 
 

 

 

 

METABOLISMO 

CM  DA BASE 

- 58 

Base motivadora – Movimento 

Circular alternado rítmico derivado do 

Sinal-Termo HORMÔNIO  

MORFEMA ESPECIFICADOR:  

CM +OP + PA 

 
  

 

Figura 71 – (HORMÔNIO) - https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/04/hormonio-proteico/  

(Verbete 20 – Ciências da Natureza/Biologia) 

 

  

Figura 72 - METABOLISMO - https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/04/metabolismo/ 

(Verbete 22 – Ciências da Natureza/Biologia) 

Fontes: Arquivo próprio/ https://redesurdosce.ufc.br 

 

O resultado da criação do sinal-termo <METABOLISMO> motivado por 

<HORMÔNIO>
133

 aponta para um Processo de Criatividade do tipo APÓCOPE
134

 (FARIA-

NASCIMENTO, 2009), um tipo de formação derivacional regressiva, posto que ao invés de 

acrescentar, suprimiu uma partícula considerável do sinal-termo primitivo, no caso, 

                                                      
133

 Na questão em foco do Enem, a expressão adotada foi HORMÔNIO PROTÉICO. 
134

 Apócope: considera-se uma mudança fonética que consiste na supressão de um ou mais fonemas no final de 

uma palavra, como por exemplo, cine (de cinema); bel (de belo). Observa-se nesse fenômeno linguístico 

mudanças que podem ocorrer deliberadamente, como no caso de poesias, para efeito de métrica. Exemplo disso, 

temos em mármor (de mármore), assim como outros exemplos citados no texto.  

Morfema

-base 

Morfema-base 

Morfema-

especificador 

Morfema-

especificador 

https://redesurdosce.ufc.br/
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<HORMÔNIO>
135

. Essa classificação foi constatada como regressiva, considerando o aspecto 

temporal/diacrônico, no qual o sinal <HORMÔNIO>, já de uso corrente, foi a inspiração do 

grupo, na criação do sinal-termo <METABOLISMO>, e não o contrário. 

É válido ressaltar que esse tipo de derivação regressiva se diferencia do que 

ocorre, a grosso modo, na LP, no caso das derivações regressivas que geram os substantivos 

deverbais, por exemplo. Nestes, ocorre a mudança da categoria gramatical: como beijo, 

ganho, debate e compra (substantivo) que derivam de beijar, ganhar, debater e comprar 

(verbo), respectivamente. Outros exemplos são os casos em que não muda a categoria 

gramatical, nem o significado da palavra, mas faz parte de gírias ou da linguagem coloquial: 

como madruga, portuga, comuna, boteco, mengo, entre outros. Note-se que esses exemplos 

da LP são inerentes à língua geral (Lexicografia/Lexicologia), mas, no processo de formação 

do neologismo em foco, a não alteração da classe gramatical, muito provavelmente, vem a ser 

decorrente de uma característica de predominância, nas línguas de especialidade 

(Terminografia/Terminologia), que constitui os termos, em geral, substantivos (A. 

MARTINS; V. MARTINS, 2019). Por outro lado, a característica observada ocorre pela 

relação semântica entre os referidos sinais-termo. 

Vale lembrar, no entanto, que na mesma via dos exemplos de derivação regressiva 

na LP, na qual muda a classe gramatical, ocorre também em pares de ULs na lexicologia da 

Libras, como nos seguintes casos: <TELEFONAR/TELEFONE>, <SENTAR/CADEIRA>, 

<PENTEAR/PENTE>, <OUVIR/OUVINTE> e <ROUBAR/LADRÃO>. Particularmente, 

acrescento nessa categoria o caso de <CASA/MORAR>. A mudança ocorre no parâmetro M, 

em que se faz movimentos curtos e repetidos, quando nos substantivos (nomes); enquanto nos 

verbos, o movimento é alongado e sem repetições, isto é, há a supressão no movimento.
136

  

Outros atributos do sinal-termo <METABOLISMO> e por conseguinte de 

<HORMÔNIO> constituem-se em: (a) caracterização dêitica, representada pela CM 58, que 

indica uma relação semântica quanto ao movimento que ocorre internamente no corpo do ser 

humano; (b) metáfora orientacional ao indicar a partir da sinalização, no espaço neutro diante 

do sinalizante, a atividade exercida no interior do corpo deste; ao mesmo instante, essa 

característica expressa ainda uma (c) natureza semântica intrinsecamente presente no 

movimento alternado das duas mãos em vaivém, representando a informação da intensa 

atividade exercida no interior do corpo do ser humano. No caso, o corpo é o do próprio 

                                                      
135

 É importante lembrar que a Derivação é um processo de formação de palavras que, em geral, ocorre com o 

radical da palavra e seus afixos (sufixo e prefixo). 
136

 Essa ocorrência de supressão em um aspecto do substantivo (nome) e o acréscimo de uma pequena alteração 

para formar o verbo parece haver, na LP, no caso de madrugada e madrugar. 
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sinalizante, o qual traz um conceito ontológico, posicionando-se como um referente de 

qualquer ser humano/animado. Todas essas informações, ressaltadas pelo grupo, ficaram 

nítidas, inclusive, no momento das discussões dos laboratórios terminológicos na empiria, 

quando uma colaboradora representou <METABOLISMO> – até então candidato a UT – por 

meio de uma movimentação intensa, um tanto rápida, sendo criticada por outra colaboradora. 

A mesma retrucou com humor e modo um tanto “irônico”, fazendo uma expressão com as 

mãos e corpo, indicando que era aquela “agitação”, que mantinha o seu corpo <MAGRO>, 

“em forma”; era o seu metabolismo ativo – fez sinalização contornando o corpo somado ao 

sinal <MAGRA>, sinalizando, ao final, “É ISSO”. De minha parte, ao acompanhar os 

diferentes grupos e visualizar a interação das duas colaboradoras ante os demais participantes, 

aproximei-me e lembrei ao grupo quanto à atmosfera de empatia e de ganha-ganha, própria 

de um dos princípios metodológicos adotados na pesquisa. Ambas sorriram e o grupo 

também, voltando ao foco do trabalho, mas ficando a ideia da atividade metabólica diferente 

em cada ser, seja por idade, biotipo, atividade física, entre outros fatores.  

O próximo par de UTs revela uma derivação de outro sinal <BILINGUISMO>, de 

uso corrente, que foi incorporado nesse estudo na elaboração das FTs e destaque nas 

remissivas, como apresenta o quadro subsequente. 
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B. BILINGUISMO            MULTILINGUISMO / PLURILINGUISMO 

 

Quadro 46 – Sublema “Pares Lexicais” – Derivação sufixal do Morfema-Base de BILINGUISMO 

TIPIFICAÇÃO 4 

MORFEMA BASE: CM +OP + PA  

PRODUTO  

Derivação Sufixal 
Significado da Base: Aquisição de línguas – uso da mesma Base de 

BILINGUISMO 

    

 

 

 

MULTILINGUISMO / 

PLURILINGUISMO 

CM 15  

Morfema-Base  
MORFEMA ESPECIFICADOR: CM +OP + PA 

CM 37 e CM 32  

Morfema Especificador: BILÍNGUE, MULTILÍNGUE, PLURILÍNGUE  

  
 

 

Figura 73 – (BILINGUISMO)  

 
 
https://redesurdosce.ufc.br/2021/04/14/bilinguismo/ 

(Verbete 39 - Língua Geral/Linguagem e Códigos) 

   
 

Figura 74 - MULTILINGUISMO  

 https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/16/multilinguismo/ 

(Verbete 12 – Linguagem e Códigos/Língua Portuguesa) 

   
 

Figura 75 - PLURILINGUISMO  

https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/08/plurilinguismo-2/ 

(Verbete 13 – Linguagem e Códigos/Língua Portuguesa) 

Fontes: Arquivo próprio/ https://redesurdosce.ufc.br 

 

 

Morfema

-base 

Morfema

-base 

Morfema

-base 

Morfema-

especificador 

Morfema-

especificador 

Morfema-

especificador 

https://redesurdosce.ufc.br/2021/04/14/bilinguismo/
https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/16/multilinguismo/
https://redesurdosce.ufc.br/
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Os sinais-termo <MULTILINGUISMO> e <PLURILINGUISMO> tiveram como 

base o sinal <BILÍNGUE/BILINGUISMO>, este já em uso corrente; sabendo que há outros 

trabalhos que tomaram o referido termo, como base motivadora para se referir, por exemplo, à 

(qualidade ou tipo de metodologia/didática) <TRILÍNGUE>
137

.  

À guisa de ilustrar, temos as conceituações do Conselho Europeu (2007), em que 

plurilinguismo refere-se a uma característica de multiliguismo no nível individual dos 

sujeitos, isto é, o olhar é voltado ao repertório linguístico no nível individual, o poliglota; 

enquanto que o multilinguismo, na essência do termo, refere-se ao nível social, considerando 

os diferentes idiomas que permeiam em um território ou comunidade. Essa perspectiva é 

tomada por Sousa (2008; 2015) ao tratar do ensino de línguas orais (LP e LI) a educandos 

surdos. 

Na presente pesquisa, a questão do Enem de LP do ano de 2018 trazia o termo 

<MULTILINGUISMO>. Em discussão para a criação do referido sinal-termo, professores 

surdos e professores consultores ouvintes, destacaram o termo <PLURILINGUISMO> como 

essencial, considerando como um par linguístico, pelos aspectos semânticos correlatos, visto 

que são inerentes ao universo das pessoas surdas; as quais vivem imersas em ambientes 

bi/multilíngue, o que lhes requer bi/plurilíngue. Assim, a equipe tratou esses termos conforme 

explanações da professora consultora e a definição que foi tratada: Multilinguismo definido 

como a “coexistência de sistemas linguísticos numa comunidade”, e Plurilinguismo como o 

“conhecimento de mais de uma língua por um mesmo falante; poliglota”
 138

.
 
 

Nesse sentido, considerando a formação dos pares de sinais-termo em tela, o 

morfema-base permanece o mesmo, enquanto a mão ativa estabelece as diferenciações 

(morfema especificador), de modo a considerar a conceituação e definições dos termos em 

foco; isto é, no sinal <BILÍNGUE/BILINGUISMO>, a CM da mão ativa é 2/V (vide seção 3, 

CM 37), que, adicionando o M, faz referência a duas línguas; e <TRILÍNGUE>, com a CM 

3/W (CM 6), referindo-se a três línguas. Assim, os termos 

<MULTILÍNGUE/MULTILINGUISMO> e <PLURILÍNGUE/PLURILINGUISMO> têm a 

CM com todos os dedos (CM 22); todos com o devido M que complemento o sentido e dá 

significado. Esses dois últimos (MULTILINGUISMO e PLURILINGUISMO) pronunciados 

no espaço neutro como os demais desse grupo, mas diferenciando-se pelo distanciamento do 

                                                      
137

 Estudo sobre abordagem de Ensino Trilíngue e Bi/Plurilíngue a Surdos vide Sousa (2008; 2015). 
138

 HOUAISS, A.; & VILLAR, M. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010. 

Vide também a ficha terminológica completa de tal sinais-termo no site, que é repositório do material produzido, 

o redesurdosce.ufc.br. 
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corpo do enunciador, o que designa a relação pragmática de que um conceito se refere ao 

âmbito social, o sinal-termo <MULTILÍNGUE/MULTILINGUISMO>; enquanto o sinal de 

<PLURILÍNGUE/PLURILINGUISMO> é pronunciado próximo ao corpo, designando uma 

característica particular de um indivíduo, no sentido de “poliglota”. Pode-se notar na 

sinalização de <MULTILINGUISMO> e <PLURILINGUISMO>, a evidência mais nítida da 

presença do parâmetro PA, marcando a ocorrência de uma metáfora orientacional. 

No par de sinais-termo em foco, o conceito apresentado traz a ideia da aquisição 

da(s) pessoa(s) à primeira língua, segunda, terceira, enfim, a mais línguas, gradativamente, na 

sinalização/pronúncia representada pela mão ativa que “atravessa” o morfema-base próximo 

ao corpo (PLURILINGUE/PLURILINGUISMO) ou afastado 

(MULTILÍNGUE/MULTILINGUISMO), expressando, com o sinal, que “incorpora” a 

“primeira língua” (primeiro dedo/dedo mínimo), depois a “segunda língua” (segundo 

dedo/anelar)  e assim por diante.  Tal característica dos referidos sinais-termo revelam a regra 

de incorporação de numeral, indicando a presença de morfemas presos, ou seja, apresentam 

unidades mínimas com significado, mas que não ocorrem isoladamente. A ocorrência de 

morfemas presos significa que são morfemas que se combinam, apresentando novos 

significados.
139

 

É importante destacar, ainda, nesse par de UTs, que o grupo, que tratou do 

repertório de LP, não enfocou o aspecto sufixal do termo na língua de partida – na LP, por 

considerar a pragmática da Libras, na sinalização de nativos surdos e das demais pessoas 

proficientes nessa língua, quando se referem a <BILÍNGUE> e <BILINGUISMO>. Tal 

articulação não destaca, nesse(s) sinal(is)-termo, um diferencial para designar a classe 

gramatical (quando se refere ao adjetivo ou ao substantivo) ou algo do tipo morfema sufixal 

“ISMO”
140

. A diferenciação é constatada no uso em contexto, sem nenhum prejuízo 

linguístico.  

Embora no caso em tela não seja evidenciado o emprego do sufixo de acordo com 

a LP, vale ressaltar que ocorrências de afixação existem na Libras, como se constata nos 

diferentes exemplos de neologismos apresentados neste trabalho e em diferentes materiais 

lexicais e/ou terminológicos. (i.e. a própria incorporação do numeral, como dito 

                                                      
139

 Diferentemente dos morfemas presos, os morfemas livres apresentam os elementos constitutivos (CM, L/PA, 

M, OP/Or) como unidades sem significado, se isoladamente. Quando articulados juntos, emerge uma UT/UL 

com significado. Exemplos: <ONTEM> (morfema livre) e <ANTEONTEM> (morfema preso). (QUADROS; 

KARNOPP, 2004, p. 108). A partir do curso de Terminologia, foi observado em discussões que 

<ANTEONTEM> mostra uma constituição representada por um morfema livre com um morfema preso. 
140

 É importante lembrar que as LS não são subordinadas às línguas orais, o que faz com que determinados 

aspectos de uma não tenha necessariamente que ocorrer, tal qual, na outra.  
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anteriormente, pode ser um exemplo de tal produção). Sobre esses aspectos, ao ensinar sobre 

os processos de derivação a partir de afixos, Faria-Nascimento (2009, p. 92) destaca que 

“Quando uma unidade lexical ou terminológica é articulada com uma única mão, é possível 

estabelecer a diferença entre um constituinte morfológico prefixal e um constituinte sufixal, 

pois uma parte será articulada antes da outra” (FARIA-NASCIMENTO, 2009, p. 92). 

Outra ocorrência de grande produtividade na expansão lexical/terminológica na 

Libras se dá por meio de classificadores como morfema-base, dos quais a próxima subseção 

vem tratando. 

7.2.4 Mesma base de motivação com uso de CLASSIFICADOR: 

 

Os sinais-termo dessa categoria, cujos sublemas denomino “Dominação 

Indivíduos” e “Nutrientes”, foram constituídos tendo como morfemas-base os classificadores 

representados pela CM 1 e CM 42, respectivamente, trazendo o seu significado semântico. 

Suas características revelam a construção como Classificadores Nominais Descritivos 

(FARIA-NASCIMENTO, 2009) para (1) “coroa/rei” + “dominação territorial”, em 

<SOCIEDADE^IMPERIAL>; (2) “Vários Indivíduos” em <SENHOR-DE-ESCRAV@
141

>; e 

(3) “Corpo Humano” na temática de “Nutrientes”. Os sinais-termo desse agrupamento são, 

então: <SOCIEDADE^IMPERIAL>, <SENHOR-DE-ESCRAVOS>, e os da categoria de 

Nutrientes”: <PROTEÍNAS>, <CARBOIDRATOS> e <LIPÍDIOS>, conforme apresentam as 

figuras a seguir.   

                                                      
141

 Sobre o símbolo “@” no termo “ESCRAV@” e os hífens ou o caractere “^” unindo as palavras, vide rodapé 

57. 
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(A) SOCIEDADE^IMPERIAL142 

Quadro 47 – Sublema “Dominação Indivíduos” – Composição: REI+REGIÃO DEMARCADA 

TIPIFICAÇÃO 5 

BASE 1: CM +OP + 

PA + ENM 
BASE 2: CM +OP + PA + ENM 

 

PRODUTO  

Composição 

Significado das Bases: REI+TERRITÓRIO - REGIÃO 

DEMARCADA 

   

 

 

SOCIEDADE^IMPERIAL 

(IMPÉRIO) 

CM DA BASE 1 - 20  

 

CM DA BASE 2 - 7 

CM MORFEMA ESPECIFICADOR - 7  

 

MORFEMA ESPECIFICADOR: 

CM +OP + PA 

    

Figura 76 - SOCIEDADE^IMPERIAL = REI + DOMÍNIO TERRITORIAL  

https://redesurdosce.ufc.br/2020/08/28/sociedade-imperial/ - (Verbete 32 – Ciências Humanas/História) 
 

Fontes: Arquivo próprio/ https://redesurdosce.ufc.br  

                                                      
142

 Sinal-termo designando dominação de um Imperador (Rei) em uma extensão territorial. Outras formações por 

composição, mais adiante, quando apresento outras UTs. 

Base 1 

Base 2 

https://redesurdosce.ufc.br/
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(B) SENHOR-DE-ESCRAV@ 

 

Quadro 48 – Sublema “Dominação Indivíduos” – Derivação sufixal do Morfema-Base de “CL PESSOAS” 

TIPIFICAÇÃO 6 

MORFEMA BASE: CM +OP + PA = CL 
PRODUTO 

 Derivação Sufixal 

Significado da Base: 5 OU MAIS-INDIVÍDUOS 

 

 

 

 

SENHOR-DE-ESCRAV@ 

CM  DA BASE - 1  MORFEMA ESPECIFICADOR: CM 

+OP + PA 

   
 

Figura 77 – SENHOR-DE-ESCRAV@  

https://redesurdosce.ufc.br/2020/08/28/sociedade-imperial/  

 (Verbete 32 – Ciências Humanas/História) 

Fontes: Arquivo próprio/ https://redesurdosce.ufc.br 

 

Os sinais-termo acima evidenciam o papel das CMs na qualidade de CL ao se 

combinarem. De acordo com Faria-Nascimento (2009, p. 117): 

 

As CMs determinam os referentes principais a serem classificados. Entretanto, elas, 

por si só, não constituem o CLASSIFICADOR. O componente semântico completo 

só é interpretado a partir do momento em que a CM se articula como UL. Elas são 

linguisticamente definidas e estão intimamente relacionadas à entidade que 

descrevem por meio de relações icônicas e/ou metafóricas, cognitivamente 

determinadas pelos falantes da LSB [Libras]. 

 

 

Com essas formações, é possível inferir que em <SOCIEDADE IMPERIAL> 

houve um processo de composição, enquanto em <SENHOR DE ESCRAVOS> e os grupos 

de UTs de “Nutrientes”, apresentados no próximo quadro, trazem sinais-termo constituítos 

por processo de derivação sufixal. Vale lembrar que, nesse sentido, o morfema-base 

representado pela mão ativa discrimina, por sua CM, PA, OP e M, o que cada elemento dessa 

categoria traz como atributo.  

Morfema-base 

Morfema-

especificador 

https://redesurdosce.ufc.br/2020/08/28/sociedade-imperial/
https://redesurdosce.ufc.br/
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No CL para “Corpo Humano” houve a constituição do grupo de sinais para 

“Nutrientes”, conforme as imagens no quadro a seguir. 

 

(C) NUTRIENTES – CORPO HUMANO 

Quadro 49 -– Sublema “Nutrientes” – Derivação sufixal do Morfema-Base de “CL CORPO HUMANO” 

TIPIFICAÇÃO 7 

MORFEMA BASE: CM +OP + PA+ ENM PRODUTO  

Derivação Sufixal Significado da Base: CORPO HUMANO 

  

 

 

 

(DIFERENTES 

NUTRIENTES) 

CM DA BASE - 42  ENM MORFEMA ESPECIFICADOR: CM 

+OP + PA 

  
 

 

Figura 78 - LIPÍDIO - https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/04/carboidrato/ 

(Verbete 21 – Ciências da Natureza/Biologia) 

    

Figura 79 - CARBOIDRATO - https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/04/carboidrato/ 

(Verbete 15 – Ciências da Natureza/Biologia) 

  
 

 

Figura 80 - PROTEÍNA - https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/04/proteina/ 

(Verbete 26 – Ciências da Natureza/Biologia) 

Fontes: Arquivo próprio/ https://redesurdosce.ufc.br 

Morfema-base 

Morfema-base 

Morfema-base 

Morfema-

especificador 

Morfema-

especificador 

Morfema-

especificador 

https://redesurdosce.ufc.br/
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Conforme se pode verificar os sinais-termo destacados nessa categoria (de 

classificadores) apresentam a incorporação de atributos ao nome (substantivo), que 

“descrevem”, que “classificam”.  

Nos sinais-termo a respeito do sublema “Nutrientes”, no momento da validação, 

foi levantada uma discussão, entre os nativos, validadores e professores surdos, referente à 

forma do CL. Para retratar de modo mais significativo a ação dos elementos em todo o corpo 

humano, os nativos destacaram o acréscimo do dedo polegar no CL para CORPO HUMANO, 

no sentido de dar ênfase aos membros superiores, considerando que no sinal-termo anterior, 

criado nos laboratórios terminológicos, utilizando a CM 37, foi deduzido pelos estudantes que 

a ação dos nutrientes se limitava apenas aos membros inferiores. Assim, o grupo validou tal 

categoria, considerando os vários aspectos, mas, em especial, com a mudança para o CL, 

constituído pela CM 42. À guisa de ilustrar, o quadro seguinte apresenta essa diferenciação na 

CM utilizada, em geral, para corpo humano e a CM adotada pelos nativos colaboradores da 

pesquisa como um morfema CL Nominal Descritivo (ou Especificador). 

 

 

Quadro 50 - CLs da ASL, da BSL e da Libras adaptado de Brennan (1990, p. 62) 

ASL e LIBRAS LIBRAS 

  

CM 37 CM 42 

 Cf. Brennan (1990, p. 62) Cf. GIFB Rede Surdos  

(PIMENTEL-SOUZA,2021) 

 

Observando a gama de sinais na Libras com o emprego de CLs, seja no âmbito da 

Lexicografia ou da Terminologia, é notável o alto grau produtivo e criativo destes na 

formação de neologismos. A respeito desse aspecto, Brennan (1990, p. 45) corrobora, 

destacando que  “Os classificadores reconhecidamente desempenham um papel fundamental 

na criação de novos sinais”.
143

 (BRENNAN, 1990, p. 45). 

Nesse sentido, Faria-Nascimento (2009) ressalta a respeito da importância de se 

atentar para esse constituinte do lexicon, a fim de delimitar os aspectos, quando na 

                                                      
143

 “Classifiers are recognised as playing a key role in the creation of new signs.” (BRENNAN, 1990, p. 45) 

Livre tradução. 
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constituição dos repertórios, pois estes podem representar “bases que vão compor as entradas 

de verbetes, [já que são considerados] constituintes altamente produtivos nas LS” (FARIA-

NASCIMENTO, 2009, p. 117), podendo representar parte de uma sentença ou ela inteira.  

Tratados os sinais-termo categorizados como derivacionais, apresento outras 

categorias de sinais, iniciando com os sinais-termo motivados por Composição.  

 

7.3 Sinais motivados por COMPOSIÇÃO 

 

Os sinais-termo dessa categoria cujo sublema foi denominado “Sinais Compostos” 

são constituídos com a junção de dois sinais pertencentes ao uso diário na língua geral, 

tornando-se parte da língua de especialidade das áreas do conhecimento tratadas no estudo.  

Sobre esses e outros processos de formação de palavras, Rocha (2008, p. 187), ao 

discutir sobre conceitos como competência lexical, regra de formação de palavras e de análise 

estrutural e produtividade lexical, define a Composição como um processo autônomo, no qual 

duas bases preexistentes se juntam na língua para criar um novo vocábulo, daí a denominação 

de “composto”.  

Nessa perspectiva, as UTs desse subgrupo são, respectivamente: 

(A) <PRESSÃO^ATMOSFÉRICA> = [A-R] + <PRESSÃO>;  

(B) <AMA^DE^LEITE> = <ESCRAVA> + <AMAMENTAR> e  

(C) <FENÔMENO-GEOGRÁFICO> = <TERRA> + < FENÔMENO>. 
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(A) PRESSÃO^ATMOSFÉRICA = A-R144  + PRESSÃO 

Quadro 51 – Sublema “Sinais Compostos” – Produto: PRESSÃO^ATMOSFÉRICA 

TIPIFICAÇÃO 8 

BASE 1: 

CM +OP + PA 

BASE 2: 

CM +OP + PA+ENM 
 

PRODUTO 

 Composto Significado das Bases: AR + PRESSÃO 

    

 

 

 

PRESSÃO^ 

ATMOSFÉRICA 

 

 
CM 73 CM 45 CM 20  MORFEMA 

ESPECIFICADOR: CM 

+OP + PA 

    

 

Figura 81 - PRESSÃO^ATMOSFÉRICA = [A-R]
 
+ PRESSÃO 

https://redesurdosce.ufc.br/2019/08/05/pressao-atmosferica/ 

 (Verbete 36 – Ciências Humanas/Geografia)
  

Fontes: Arquivo próprio/ https://redesurdosce.ufc.br 

  

                                                      
144

 Sobre essa grafia, vide rodapé 57. 

Base 1 

Base 2 

https://redesurdosce.ufc.br/
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(B) AMA^DE^LEITE 

 

Quadro 52 – Sublema “Sinais Compostos” – Produto: AMA DE LEITE 

TIPIFICAÇÃO 9 

BASE 1: 

CM +OP + PA + ENM 

BASE 2: 

CM +OP + PA 

 

PRODUTO 

Composto Significado das Bases: ESCRAVA + AMAMENTAR 

    

 

 

 

AMA^DE^LEITE 

CM 72  CM 22 CM 23  MORFEMA 

ESPECIFICADOR: CM 

+OP + PA 

  
 

 

Figura 82 - AMA^DE^LEITE = ESCRAVA + AMAMENTAR   

https://redesurdosce.ufc.br/2019/09/04/ama-de-leite/ 

(Verbete 31 – C. Humanas/História) 

Fontes: Arquivo próprio/ https://redesurdosce.ufc.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base 1 

Base 2 

https://redesurdosce.ufc.br/
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                                      (C) FENÔMENO             FENÔMENO-GEOGRÁFICO 

 

Quadro 53 - – Sublema “Sinais Compostos” – Produto: FENÔMENO-GEOGRÁFICO 

TIPIFICAÇÃO 10 

MORFEMAS BASES: CM +OP + PA + ENM PRODUTO  

Composto 
Significado da Base 1: FENÔMENO  Significado da Base 2: TERRA 

  

 

 

FENÔMENO- 

GEOGRÁFICO 

CM DA BASE 1 - 20  CM DA BASE 2 - 14 MORFEMA 

ESPECIFICADOR: CM 

+OP + PA 

   
 

Figura 83 – (FENÔMENO) - https://redesurdosce.ufc.br/2019/09/06/fenomeno/  

(Verbete 41 Língua Geral) 

  
 

 

Figura 84 – FENÔMENO-GEOGRÁFICO   

https://redesurdosce.ufc.br/2019/09/06/fenomeno-geografico/  

(Verbete 35 – Ciências Humanas/Geografia) 

Fontes: Arquivo próprio/ https://redesurdosce.ufc.br 

 

 

 

O processo evidenciado nessa categoria apresenta a junção de itens 

terminológicos semanticamente autônomos (morfemas livres), formando um elemento 

lexical/terminológico único (composto) para designar o termo da área de especialidade 

considerada. Nessa perspectiva, a presente categoria marca a ocorrência de Processo de 

Composição por Justaposição, em <PRESSÃO^ATMOSFÉRICA> e <AMA^DE^LEITE>; 

e por Aglutinação em <FENÔMENO-GEOGRÁFICO>.  

Base 2 

Base 1 

https://redesurdosce.ufc.br/2019/09/06/fenomeno/
https://redesurdosce.ufc.br/2019/09/06/fenomeno-geografico/
https://redesurdosce.ufc.br/
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É possível notar em <PRESSÃO^ATMOSFÉRICA> e <AMA^DE^LEITE> a 

observação aos preceitos de composição morfológica, apontados por Quadros e Karnopp 

(2004), quais sejam: (a) regra da antecipação da mão não-dominante, em <PRESSÃO^ 

ATMOSFÉRICA>, na qual a “mão passiva” do sinalizador, geralmente, antecipa o segundo 

morfema (especificador) no processo de composição; (b) regra de contato, em <AMA^DE^ 

LEITE>, quando a composição inclui algum tipo de contato, no corpo ou na “mão passiva”. 

(QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 103-104). Não foi registrada, entre os sinais-termo das 

questões selecionadas para esta seção de análises, a ocorrência de algum sinal composto em 

que tivesse sido contemplada a regra de sequência única
145

.   

Considerando o caso de <FENÔMENO-GEOGRÁFICO>, seguindo os preceitos 

de formação das palavras/sinais, houve a Composição por Aglutinação, processo no qual duas 

ou mais palavras/termos se juntam, formando outra palavra, mas registrando uma perda 

fonética/morfológica. São exemplos na LP as palavras: planalto (em que se aglutina plano + 

alto); fidalgo (filho de algo); pernalta (perna + alta) e aguardente (água + ardente). Seria 

equívoco dizer que o neologismo em questão, trata-se de uma composição sob a regra da 

sequência única, pois esta enfoca o parâmetro Movimento. Como ensinou Quadros e Karnopp 

(2004, p. 104), tal regra ocorre quando compostos na Libras são formados de modo que um 

movimento interno ou repetição do movimento é eliminada. Em <FENÔMENO-

GEOGRÁFICO>, as unidades não são meramente fonológicas, mas unidades mínimas 

morfêmicas, cada uma com seu significado. Dito de outro modo, o sinal-termo 

<FENÔMENO- GEOGRÁFICO>, produzido numa composição em par, leva em 

consideração a definição conceitual do termo. Desse modo, o neologismo emergiu 

aglutinando a base referente ao sinal <TERRA> e o sinal de uso corrente <FENÔMENO>, 

para designar “fato ou acontecimento raro e espantoso que se observa na natureza”, de 

acordo com as explanações das professoras consultoras e apresentação sintética do termo, 

registradas na empiria. 

Cabe ressaltar neste ponto que, dadas as regras de constituição morfológica 

empreendidas no respaldo da presente tese, os sinais-termo com a composição similar a esta 

categoria e outras derivativas em que se unem morfemas independentes compondo uma nova 

UT com significado diferente, incluindo os que suprimem ou modificam algum dos morfemas 

(livres ou presos), são tidos na perspectiva de compostos ou derivados, formando ou não 

hiperônimos ou protótipos.  

                                                      
145

 Na Libras, um exemplo de sinal de sequência única consiste em: <SÁBADO> + <DOMINGO> = 

<FIM^DE^SEMANA>. Sobre esse tipo de composto, segue o corpo do texto.  
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No âmbito dos estudos terminológicos, outros registros e nomenclaturas vão 

surgindo, como, por exemplo, o conceito de formação defendido por J. Oliveira (2015). Como 

mencionado anteriormente, de acordo com esta autora, há alguns sinais/termo que se 

constituem em um processo intermediário, como um continuum entre a Composição e a 

Derivação; processo este que denominou Aglomeração. Na perspectiva de seu trabalho, J. 

Oliveira (2015) definiu como Aglomeração o processo de formação de itens lexicais na Libras 

que associa formantes querêmicos
146

, sob os seguintes critérios: (a) Item formado por partes 

constituintes de outros sinais, e (b) Itens articulados com duas mãos de modo que as CMs de 

cada uma sejam diferentes e ambas sejam atuantes. No presente trabalho, tomo a classificação 

de compostos e derivados e suas subdivisões, conforme justificado anteriormente, 

notadamente na seção 3, assim como pela caracterização de cada sinal-termo que é 

considerada nessas análises. 

 

7.4 Sinais motivados por ICONICIDADE 

 

Os sinais-termo dessa categoria, que denominei como sublema “Motivações 

icônicas”, foram assim agrupados por demonstrarem alguma conexão com traços miméticos, 

isto é, “as formas linguísticas carregam uma pequena semelhança com a forma da referência, 

mas as propriedades icônicas da língua vão sendo obscurecidas” (FARIA-NASCIMENTO, 

2003, p. 66). As UTs dessa categoria são: (A) <BIOMOLÉCULA>, (B) <RAIZ 

QUADRADA>, (C) <REFLETIVIDADE>, (D) <CICLONE> e (E) os diferentes tipos de 

<TRIÂNGULO(s)>, apresentados nos quadros a seguir, com considerações das UTs de (A) a 

(D), em conjunto, e dos Triângulos (E) agrupados separadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
146

 Termo, conforme Stokoe (1960), empregado no sentido de fonêmico. 
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(A) BIOMOLÉCULA 

 

Quadro 54 – Sublema “Motivações Icônicas” – BIOMOLÉCULA 

TIPIFICAÇÃO 11 

MORFEMA BASE: CM +OP + PA + ENM PRODUTO 

Formação Icônica Significado da Base: IMAGEM DAS BIOMOLÉCULAS 

    

 

 

 

 

 

 

 

BIOMOLÉCULA(S) 

 

 

 

 

CM 25 

 
Fonte da Imagem: 

http://biologia0123.blogspot.com/2010/11/biomolecula.html 
MORFEMA 

ESPECIFICADOR: CM +OP 

+ PA + ENM (Reduplicação) 

   

 

Figura 85 – BIOMOLÉCULA - https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/03/biomolecula/ 

(Verbete 14 – Ciências da Natureza/Biologia) 

Fontes: Arquivo próprio/ https://redesurdosce.ufc.br 

 

A composição desta UT demandou tempo de discussão do conceito e de 

apresentação de candidatos a sinal-termo, ficando a forma supracitada, que além dos 

parâmetros básicos, considerados na maioria dos neologismos, foram acrescentadas as ENM, 

como uma marcação fonomorfêmica e não (apenas) prosódica. Tal formação se constitui, no 

entanto, de modo espelhado, como morfema reduplicado, em um modo refletido. 

 

 

 

Morfema-base 

Reduplicado 

http://biologia0123.blogspot.com/2010/11/biomolecula.html
https://redesurdosce.ufc.br/
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(B) RAIZ-QUADRADA 

Quadro 55 – Sublema “Motivações Icônicas” – RAIZ QUADRADA
147

 

TIPIFICAÇÃO 12 (Formação de uso corrente na maioria das escolas do Brasil) 

MORFEMA BASE: CM +OP + PA PRODUTO 

Formação Icônica Significado da Base: SÍMBOLO DA RADICIAÇÃO 

    

 

 

 

 

 

 

 

(RAIZ-QUADRADA)  

 

CM 25 CM 58 

 

Fonte da Imagem:  https://www.preparaenem.com/matematica/radiciacao.htm 
MORFEMA 

ESPECIFICADOR: CM 

+OP + PA 

   

Figura 86 – (RAIZ-QUADRADA) - https://redesurdosce.ufc.br/2020/08/28/raiz-quadrada/ 

(Verbete 4 – Matemática e suas Tecnologias/Matemática)
 
 

Fontes: Arquivo próprio/ https://redesurdosce.ufc.br 

 

O sinal-termo supracitado faz parte do uso corrente, entrando nessa categoria por 

ter sido contemplado na resolução da questão de Matemática e, por isso, foi discutido e 

validado, junto aos discentes das escolas, os colaboradores validadores. Sua composição 

imagem versus ícone traz o significado simbólico da radiciação, podendo ser utilizado em 
2√ 

ou 
3√, mas utilizado, na Educação de Surdos, mais especificamente, o sinal para explanação 

de <RAIZ-QUADRADA>. 

  

                                                      
147

 Sinal-termo de uso corrente nas escolas. Os colaboradores selecionaram o referido sinal-termo para validação 

junto aos estudantes. 

Morfema-base 

Morfema-

especificador 

https://www.preparaenem.com/matematica/radiciacao.htm
https://redesurdosce.ufc.br/
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(C) REFLETIVIDADE 

 

Quadro 56 - – Sublema “Motivações Icônicas” – Produto: REFLETIVIDADE 

TIPIFICAÇÃO 13 

MORFEMA BASE: CM +OP + PA 
PRODUTO  

Formação Icônica  Significado da Base: RADIAÇÃO 

REFLEXOS 

    

 

 

 

REFLETIVIDADE 

 

CM 2  CM 72 CM 1 MORFEMA 

ESPECIFICADOR: 

CM +OP + PA 

  

 

 
FONTE: 

https://www.scielo.br/pdf/ce/v60n353/04.pdf 

FONTE: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons 

   
 

Figura 87 - REFLETIVIDADE - https://redesurdosce.ufc.br/2019/08/05/refletividade/  

(Verbete 37 – Ciências Humanas/Geografia) 

Fontes: Arquivo próprio/ https://redesurdosce.ufc.br 

 

O sinal-termo de <REFLETIVIDADE> foi fruto de discussões em torno da 

definição de Moreira (2016, s/p) significando a “capacidade que as diferentes superfícies têm 

de refletir a radiação solar, interferindo na distribuição desigual da radiação”, além de 

concatenar com o contexto de aplicação. A imagem foi a confirmação para a escolha deste 

sinal como candidato à referida UT e, finalmente, validado pelo grupo de validadores. 

 

  

Morfema-base 

Morfema-

especificador 

https://www.scielo.br/pdf/ce/v60n353/04.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Difus%C3%A3o.png/200px-Difus%C3%A3o.png
https://redesurdosce.ufc.br/2019/08/05/refletividade/
https://redesurdosce.ufc.br/
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(D)  CICLONE 

 

Quadro 57 - – Sublema “Motivações Icônicas” – Produto: CICLONE 

TIPIFICAÇÃO 14 

MORFEMA BASE: CM +OP + PA PRODUTO  

Formação Icônica  Significado da Base: PLANÍCIE (TERRA) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLONE 

CM 58  

 

FONTE: https://www.todamateria.com.br/ciclone/ 

 
MORFEMA 

ESPECIFICADOR: 

CM +OP + PA 

  
  

Figura 88 - CICLONE - https://redesurdosce.ufc.br/2020/08/28/ciclone/ 

(Verbete 34 – Ciências Humanas/Geografia) 

Fontes: Arquivo próprio/ https://redesurdosce.ufc.br 

 

O sinal-termo do quadro supracitado revela, por sua visualidade, o termo 

<CICLONE>, que por sua movimentação (representado pela mão ativa e enfatizado pelas 

ENM), como um fenômeno ocorrendo sobre a superfície plana (representada pela mão passiva 

com a Or/OP paralela ao chão). 

Como se vê nessa categoria, a iconicidade continua como um padrão de 

produtividade muito presente, pois a composição mimética da forma através das CM e da 

ação do objeto representado pelos M, L/PA, OP e ENM se faz notar em vários contextos. De 

acordo com Faulstich (2007, p. 153): 

Morfema-base 

Morfema-

especificador 

https://redesurdosce.ufc.br/
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[...] um ícone, do grego eikón (imagem, representação), é um signo que está numa 
relação de semelhança, similaridade ou analogia com o objeto designado. Desse 
princípio resulta, portanto, uma relação de motivação entre um ícone e o respectivo 
referente. Dito de outro modo, um ícone é um signo que é determinado pelo seu 
objeto dinâmico, em virtude da sua própria natureza interna. No desempenho da 
função, um signo está dirigido a alguém e cria na mente dessa pessoa um signo 
equivalente, ou talvez um signo ainda mais desenvolvido. Este signo criado é o que 
se chama de „interpretante‟ do primeiro signo. 

  

Nesse mesmo sentido, a equipe que lidou com o vocabulário de Matemática 

promoveu uma longa discussão, a fim de produzir UTs relativas às figuras geométricas, para 

além de <TRIÂNGULO-RETÂNGULO-ISÓSCELES> – abordado na questão do Enem 

selecionada neste estudo. A equipe buscou evitar o uso de “empréstimos estereotipados”, 

representados por desenhos no ar (caracteres ressaltados logo mais adiante). Assim, o grupo 

propôs sinais-termo ora apresentados e relacionados entre si; dois dos quais, na verdade, 

foram propostos para discussão e validação, de início, <TRIÂNGULO-EQUILÁTERO> e 

<TRIÂNGULO-ISÓSCELES>, pois já eram de uso corrente em uma das escolas de surdos de 

Fortaleza – no Instituto Cearense de Educação de Surdos (ICES). Dos triângulos tratados e 

validados, o sinal-termo <TRIÂNGULO-RETÂNGULO> será categorizado em outro 

agrupamento, em subseção mais adiante. 
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(E) TRIÂNGULO(s) 

 

 

Quadro 58 – Sublema “Motivações Icônicas” – Base-Produto: CM +OP + PA: TRIÂNGULO EQUILÁTERO 

TIPIFICAÇÃO 15 

MORFEMA BASE: CM +OP + PA PRODUTO  

Formação Icônica  
Significado da Base: BASE DO TRIÂNGULO 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIÂNGULO- 

EQUILÁTERO 

CM 65  

 

FONTE: https://brasilescola.uol.com.br/matematica/triangulo-retangulo.htm MORFEMA 

ESPECIFICADOR: CM 

+OP + PA 

 
  

Figura 89 – TRIÂNGULO-EQUILÁTERO  

https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/04/triangulo-equilatero/  

(Verbete 5 – Matemática e suas tecnologias/Matemática) 

Fontes: Arquivo próprio/ https://redesurdosce.ufc.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morfema-base 

Morfema-

especificador 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/triangulo-retangulo.htm
https://redesurdosce.ufc.br/
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Quadro 59 – Sublema “Motivações Icônicas” – Produto:  TRIÂNGULO ISÓSCELES 

TIPIFICAÇÃO 16 

MORFEMA BASE: CM +OP + PA PRODUTO  

Formação Icônica  
Significado da Base: BASE DO TRIÂNGULO 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIÂNGULO- 

ISÓSCELES 

CM 65  

 

Fonte da Imagem: https://escolakids.uol.com.br/matematica/triangulo-isosceles.htm MORFEMA 

ESPECIFICADOR: 

CM +OP + PA 

 
 

 

Figura 90 – TRIÂNGULO-ISÓSCELES  

https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/04/triangulo-isosceles/  

(Verbete 7 – Matemática e suas tecnologias/Matemática) 

Fontes: Arquivo próprio/ https://redesurdosce.ufc.br 

 

Para a discriminação e nomeação de sinais-termo dessa subseção o grupo de 

colaboradores aproveitou, conforme dito anteriormente, os sinais em uso no âmbito da escola 

bilíngue ICES, notadamente, os sinais para <TRIÂNGULO-EQUILÁTERO> e 

<TRIÂNGULO-ISÓSCELES>. Para estes, então, foi criado e validado sinais-termo 

encontrando as duas mãos, como mostram as figuras e os QR Codes. Nessa perspectiva, foi 

bastante discutido um sinal para <TRIÂNGULO^ESCALENO> e para <TRIÂNGULO-

RETÂNGULO>. Para este último, foram criados três tipos de sinais, os quais foram definidos 

apenas um, no momento da avaliação e validação pelos estudantes das escolas, os 

Morfema-base 

Morfema-

especificador 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/triangulo-isosceles.htm
https://redesurdosce.ufc.br/
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colaboradores validadores.  

Nesse sentido, os quadros aqui compostos demonstram os agrupamentos de sinais 

para os tipos de triângulos validados, assim como é possível conferir a base que motivou o 

grau de produtividade de cada um e de seu processo.  

Em <TRIÂNGULO^ESCALENO>, as discussões iniciaram e permaneceram sem 

que fosse mostrado em videolibras o que foi preparado com a sinalização da questão do 

Enem, aplicando os candidatos a sinais-termo criados nos laboratórios, assim como nos 

processos das demais UTs. Curiosamente, o sinal-termo apresentado pelo grupo, após 

discussão, foi semelhante àquele sinalizado na videoprova do Enem, da qual foi sincronizada 

ao agrupamento de termos solicitados pelos professores e recolhido o corpus deste estudo. No 

caso do triângulo em foco, o morfema-base se deu a partir de uma CM diferente daquela dos 

demais tipos de triângulos que foram tratados, mas levando em consideração a diferença de 

tamanho dos dedos que o constitui, trazendo a ideia de um triângulo com diferentes tamanhos 

dos lados. 

Quadro 60 – Sublema “Motivações Icônicas” – Produto: TRIÂNGULO^ESCALENO 

TIPIFICAÇÃO 17 

MORFEMA BASE: CM +OP + PA Morfema 

especifica-

dor  
CM +OP + PA 

 

PRODUTO  

Formação Icônica  
Significado da Base: LADOS DO TRIÂNGULO 

ESCALENO 

     

 

 

TRIÂNGULO^ 

ESCALENO 

 

CM 37 CM 58 

 

 
 

 

 

MORFEMA 

ESPECIFICADOR: 

CM +OP + PA 

Fonte da Imagem: https://escolakids.uol.com.br/matematica/triangulo-

isosceles.htm 

 

   

Figura 91 - TRIÂNGULO^ESCALENO   

https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/04/triangulo-escaleno/ 

(Verbete 6 – Matemática e suas tecnologias/Matemática) 

Fontes: Arquivo próprio/ https://redesurdosce.ufc.br 

Morfemas-

base 

Morfema-

especificador 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/triangulo-isosceles.htm
https://escolakids.uol.com.br/matematica/triangulo-isosceles.htm
https://redesurdosce.ufc.br/
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Nesse contexto, os sinais-termo cuja motivação se dá por traços visuais da 

representação mimética da forma, da ação ou do movimento, levam a crer, por vezes, seja no 

senso comum ou não, que tal criação terminológica/lexical levaria a uma convenção mais 

natural e universal, facilitando a compreensão e a comunicação entre os falantes (e leigos) de 

LS.  

Entretanto, mesmo constatando uma variedade de sinais com referente icônico, o 

caráter da arbitrariedade é, notadamente, a ocorrência mais frequente e, mesmo assim, os 

traços icônicos não ocorrem aleatoriamente, pois “são os falantes de dado grupo que 

convencionam qual traço „icônico‟ do referente real servirá de base para a construção da UL 

que designará esse referente”. (FARIA-NASCIMENTO, 2009, p. 16). Exemplo disso é o sinal 

<ÁRVORE>, o qual, por exemplo, na Língua de Sinais do Japão toma como referente o 

tronco da árvore, utilizando as duas mãos em movimento vertical simultâneo, para cima; 

enquanto na Libras, o sinal retrata a árvore inteira através da mão passiva que representa o 

solo e, sobre ela, a mão ativa, representando, com o antebraço, o caule, seguido da copa, 

balançando as folhas, por meio da mão ativa, em movimento semicircular, com OP para cima 

(ou, dependendo de quem sinaliza, a OP volta-se para o lado ou em ângulos de 45º ou 90°).  

 

Quadro 61 – Diferenciação da marca icônica no sinal ÁRVORE na LSJ e na Libras 

<ÁRVORE> CM 

 

 

Figura 92 - ÁRVORE (Língua de Sinais do Japão) 
Fonte: https://media.spreadthesign.com/video/mp4/7/341524.mp4 

 

 

 

 
CM 53  

 

 

 

 

Figura 93 - ÁRVORE (Língua de Sinais Brasileira) 

Fonte: Arquivo próprio 

 

 

CM 20 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/7/341524.mp4
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Quanto às representações geométricas, uma prática recorrente se nota, nos casos 

em que se pronuncia um Sinal, “desenhando no ar” as determinadas formas, assim como se 

faz com o uso de “símbolos”, como os de acentuação e pontuação: quadrado (     ); triângulo (      

); círculo (        ); crase ( ` ); acento agudo ( ´ ); til ( ~ ); acento circunflexo (^); vírgula ( , ); 

ponto e vírgula (  ;  ); ponto de interrogação ( ?  ); ponto de exclamação ( !  ); dois pontos (  : ) 

e ponto (  .  ). Esse modo “gestual” de se expressar em LS é considerado como um 

“empréstimo estereotipado”, mesmo não sendo um aspecto propriamente linguístico. Na 

questão do Enem 2018, escolhida na empiria, a estratégia do tradutor convidado pelo Inep foi 

desenhar no ar um quadrado. Sobre esse aspecto Faria-Nascimento (2009, p. 69) esclarece 

que: 

Originalmente, essas representações que são, em grande parte, universais, não são 

linguísticas, mas são representações simbólicas do referente linguístico. [...] não tem 

origem no referente linguístico, mas na representação visual desse referente, o que 

significa que a representação imagética do símbolo migra de um sistema (simbólico) 

para outro (linguístico). Quando incorporados à LSB, portanto, podem ser 

caracterizados como empréstimo estereotipado, de natureza simbólica, para uma 

denominação linguística. 

Desse modo, o estudo identificou ocorrências de “empréstimos linguísticos”, 

propriamente ditos, que não chega a ser uma regra geral, mas que se constitui em uso 

frequente nas LS. Esses caracteres, mesmo sendo evitados pelos nativos, foram registrados na 

pesquisa e são ilustrados na próxima subseção. 

7.5 Sinais motivados por EMPRÉSTIMOS LINGUÍSTICOS 

 

Embora o uso de empréstimo linguístico com a soletração manual, sempre que 

não há um equivalente lexical/terminológico ou para designar nomes próprios, seja uma 

prática comum, em geral, os sujeitos surdos, notadamente, na atualidade, procuram evitar tal 

procedimento, buscando preencher as lacunas quando ocorrem. De acordo com Quadros e 

Karnopp (2004), os empréstimos encontram-se na periferia do léxico da Libras (LSB), como 

mencionado anteriormente. Não obstante, os empréstimos linguísticos foram registrados nas 

discussões e na validação.  

Os empréstimos linguísticos representam, no entanto, um processo natural entre 

línguas, sejam de mesma modalidade ou não, como por exemplo de LO-LO, LS-LS ou LO-

LS
148

. No caso em tela, o “empréstimo está preponderantemente relacionado à parte visual da 

                                                      
148

 Poderíamos/podemos considerar também LS-LO. 
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língua oral, ou seja, à forma visual dos lábios e à representação gráfica [datilologia] da 

língua”. (FARIA-NASCIMENTO, 2009, p. 60). São exemplos dessa categoria os sinais 

abaixo destacados, os quais podem ser conferidos nas figuras correspondentes. 

 

TIPIFICAÇÃO 18  

SINAIS-TERMO CARACTERÍSTICA 

<PRESSÃO^ATMOSFÉRICA> Uso da CM de “A” e “R”, formando a palavra 

“AR”, da LP. 

<CATETO-ADJACENTE>;  

<CATETO-OPOSTO>; <CATETOS>; 

<HIPOTENUSA>;   <SENO>; 

<COSSENO> ;   <TANGENTE> 

Uso da CM de “C”, “H”, “S” e “T”, 

respectivamente, ou de “CO” e “CA”, quando 

queriam enfatizar o CATETO que era o foco da 

discussão (oposto ou adjacente). 

 

Como se pode conferir nas figuras citadas neste trabalho e nos vídeos dos sinais-

termo dispostos no GIFB Rede Surdos, relativos às UTs <HIPOTENUSA> e <CATETO-

OPOSTO>, <CATETO-ADJACENTE> e <CATETOS>, analisados logo adiante, ocorre o 

empréstimo por transliteração da letra inicial, o qual Ferreira-Brito (1995) denominou 

“empréstimo por inicialização”, baseando-se na expressão “inicialized signs”, utilizada na 

literatura específica a respeito da ASL. De acordo com Faria-Nascimento (2009), esse aspecto 

encontrado nas LS constitui-se em: 

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

datilológica nem puramente fruto de construção. Pode-se dizer que esse empréstimo 

é de natureza parcial, pois, apesar de o sinal constituir-se 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 [Libras]. 

A UT <PRESSÃO^ATMOSFÉRICA> representado por <A-R
149

> + 

<PRESSÃO> pode ser classificada em dois tipos de empréstimos: (1) um tipo de empréstimo 

por transliteração que ocorre quando uma Unidade Terminológica Simples (UTS) se desdobra 

em uma Unidade Terminológica Complexa (UTC)
150

 ou (2) empréstimo por transliteração 

lexicalizada (semi-datilológico). Para o primeiro tipo, a “UTS”, Faria-Nascimento (2009) 

exemplifica com os termos “argumento interno” e “argumento externo”, termos em que são 

utilizadas uma palavra lexicalizada/sinal para “ARGUMENTO”, que ao ser especificado, é 

acrescida a datilologia “I-N-T-E-R-N-O” e “E-X-T-E-R-N-O”. O segundo tipo, “UTC”, é 

conhecido como soletração rítmica e lexicalizada ao ser datilologizada em um ritmo mais 

                                                      
149

 Datilologia. 
150

 Tipo de empréstimo citado por Faria-Nascimento (2009). A autora destaca que segundo Faulstich (2013) uma 

UTC se apresenta a partir da composição de base + predicado, de forma que essas unidades sempre crescem para 

a direita. (FARIA NASCIMENTO, 2009, p. 64) 
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acelerado que a soletração comum (pragmática)
151

. Faria-Nascimento (2009, p. 66) corrobora 

esse aspecto pertinente na Libras ao considerar que: 

A transliteração lexicalizada, normalmente, tem um ritmo diferente daquele da 

datilologia pragmática, pois, no processo de lexicalização da datilologia, ela 

incorpora características linguísticas da língua que acolhe o empréstimo. Ao 

incorporar, acomoda-o à estrutura da LSB, o que altera a velocidade de articulação 

da UL. 

Em se tratando das questões do Enem selecionadas para abordar neste estudo, os 

tradutores recorreram aos “empréstimos por transliteração pragmática” numa estratégia que, 

em geral, é provisória no preenchimento das lacunas terminológicas nas questões, como por 

exemplo a de nº 117, Caderno Azul, prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

(Biologia) 
152

. Esse tipo de empréstimo, como destaca Faria-Nascimento (2009, p. 62) “são, 

na maioria dos casos, provisórios, posto que a tendência da língua é preencher a lacuna lexical 

e terminológica com termos construídos com constituintes, a priori, típicos do seu lexicon”. 

De acordo com Tennand e Brown (1998, p. 20):  

Os termos técnicos são datilologizados apenas se não houver nenhum sinal [signo] 

corrente e seja importante conhecer o termo em „inglês‟. Entretanto, a combinação 

do sinal e da datilologia pode ser suficiente para carregar o conceito até que um sinal 

[signo] mais eficiente seja criado pela comunidade surda.
153

 

Nesse contexto, quando na organização dos agrupamentos de neologismos, 

observei a ocorrência de morfemas que “gravitam” em torno de uma base por fatores 

conceituais conexos, como fenômenos linguísticos complexos.  Tal fenômeno foi identificado 

nas UTs que compõem o agrupamento a seguir e podem servir de orientação e observação, a 

posteriori, em outras ocorrências de lexicon de outras unidades terminológicas, 

especialmente, ao tratar de conteúdos de línguas de especialidade. 

 

7.6 Sinais constituídos por “MORFEMA ORBITAL CONEXO” 

 

Entre os termos do grupo da área de Matemática surgiram sete sinais-termo 

autônomos do ponto de vista morfológico de sua estrutura interna, contudo, correlacionados e 

                                                      
151

 Exemplos sobre esse assunto vide quadro 12. 
152

 Além dos empréstimos linguísticos por transliteração, algumas questões como a questão em tela, a edição das 

vídeo-provas contou com legendas em LP, acompanhando a sinalização (gesticulação) d@ tradutor@. Vide 

http://enemvideolibras.inep.gov.br/ 
153

 Cf. tradução de Faria-Nascimento (2009, p. 63) para a citação original de Tennant & Brown, 1998, p. 20): 

“Technical terms are fingerspelled only if no sign currently exists and the English ter mis importante to know. 

However, a combination of signs may be enough to carry the concept until a more eficiente sign is created by 

Deaf communitty”.  

http://enemvideolibras.inep.gov.br/
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interdependentes, em virtude da presença de uma base conceitual intrínseca ao “Ângulo Reto” 

do <TRIÂNGULO-RETÂNGULO>, que aproxima gravitacionalmente outros termos, por 

exemplo, da Trigonometria. Tais UTs despontaram um fenômeno diferenciado que levou a 

uma categoria com uma potencial fonte teórica, posto que os morfemas que as compõem 

relacionam conteúdos e conceitos que subjazem em contiguidade, por isso foi denominado 

neste estudo Morfema Orbital Conexo.  

Do ponto de vista prático, foi registrado que o conjunto de sinais-termo dessa 

categoria se constituem pela formação de morfemas presos, que orbitam ante um morfema-

base, como um fenômeno “gravitacional”, a partir de conexões conceituais internas que se 

apresentam como partes de um todo. Esses termos/sinais-termo, que se constituem 

autônomos, mas interdependentes, entre si, e que integram a categoria de “Morfema Orbital 

Conexo” são: <TRIÂNGULO-RETÂNGULO, cujo centro gravitacional se dá pelo 

<ÂNGULO-RETO>; <HIPOTENUSA>; <CATETO-OPOSTO>; <CATETO-DJACENTE>; 

<CATETOS>; <SENO>; <COSSENO e <TANGENTE>. Essas conexões são reconhecidas 

mesmo quando a base se faz oculta, como em <TANGENTE>.  

O processo de produção das referidas UTs se iniciou com os termos abordados na 

questão do Enem (nº 179 – caderno azul – 2018), <HIPOTENUSA>, <CATETO-OPOSTO>, 

<CATETO-ADJACENTE>, que tiveram como motivador o morfema-base do sinal 

<TRIÂNGULO-RETÂNGULO>, também criado pelo grupo. Nesse processo inicial, observei 

nos diálogos dos integrantes, a emergência de um plural diferenciado: <CATETOS>.  

Vale destacar que o neologismo para <TRIÂNGULO-RETÂNGULO> foi 

motivado pelo sinal de <RETÂNGULO>, já existente e em uso nas escolas de surdos, em 

Fortaleza. Em outras palavras, o morfema-base se dá com a CM em “L” invertido, palma para 

dentro, enquanto a mão ativa faz os devidos movimentos, com a CM que representa o 

morfema especificador retratando o conceito relacionado.  

Nas reflexões do grupo, a referência semântica, que define quais os lados retratam 

a <HIPOTENUSA> e cada <CATETO>, foi explanada pelas professoras consultoras, quando 

na diferenciação dos tipos de Ângulos e Triângulos, o que demonstra ainda o caráter funcional 

das referidas UTs. Essa perspectiva foi abordada devido à questão tratar do <TRIÂNGULO-

RETÂNGULO-ISÓSCELES>
154

, o que levou a equipe de Matemática a se debruçar sobre os 

conceitos inerentes ao <ÂNGULO-RETO> e abordar os conceitos relacionados ao 

                                                      
154

 A questão nº 179 do caderno azul (175, caderno rosa; 169, caderno amarelo; 144, caderno branco), do ano de 

2018, aborda o Triângulo Retângulo Isósceles, o qual dividido em duas partes iguais torna-se um Triângulo 

Retângulo, daí a emergência das discussões do grupo em torno dos conceitos intrínsecos ao Ângulo Reto. 
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<TEOREMA-DE-PITÁGORAS>. Vale ressaltar que encontrei, posteriormente, em um canal 

do You Tube, que apresenta a resolução de questões Matemáticas, um sinal-termo designando 

<TEOREMA DE PITÁGORAS>, utilizado pelo autor do canal, semelhante ao que foi criado 

nos laboratórios desta pesquisa para <TRIÂNGULO-RETÂNGULO>, o que revela um 

caráter homonímico.  

A característica específica de correlação entre os sinais-termo dessa categoria, no 

site, é reconhecida nas FTs, disponibilizadas em cada UT, por remissivas (hiperlinks) e revela 

não se tratar de processo de afixação simples, mas de uma constituição complexa, que liga os 

morfemas entre si, em virtude da conceituação conexa, como dito anteriormente.  

Notando essa dinâmica nas discussões dos participantes e os sinais-termo, que daí 

surgiram no âmbito da Trigonometria, e tomando os conteúdos/conceitos relacionados a 

Ângulos do Triângulo Retângulo, estimulei o grupo a estender as discussões para <SENO>, 

<COSSENO> e <TANGENTE>, ao observar as relações conceituais entre os sinais-termo 

contemplados na questão do Enem. Vale destacar, que esses momentos adicionais e 

extensivos ocorreram já no período de distanciamento social, tendo um professor consultor da 

área de Engenharia Civil, juntamente com os professores de Libras, em reunião de laboratório 

terminológico por via remota através aplicativo google meet, sendo apresentado o resultado a 

estudantes surdas. As discussões foram fluidas, nas quais foi possível conferir, em dado 

momento, quando não discriminavam qual CATETO era tratado, a discriminação de uma 

forma de plural para CATETOS. Essa nomeação surgiu diferenciada das formas de plural já 

vistas na literatura especializada da Libras, e formada por uma sinalização sucessiva de 

CATETO (OPOSTO) e CATETO (ADJACENTE). Por vezes, para enfatizarem de qual 

estavam tratando, o movimento era realizado junto ao morfema-base <TRIÂNGULO-

RETÂNGULO>, as CMs em “C+O” para CATETO OPOSTO e “C+A” para CATETO-

ADJACENTE. 

Após todos os laboratórios realizados, contando com este último, que se deu 

remotamente, o padrão trazido pelo conjunto de UTs desta categoria, após a consequente 

análise terminológica, recebeu o nome que intitula esta subseção e um sinal-termo 

equivalente, apresentado no Resumo desta tese, em videolibras. Os quadros subsequentes 

demonstram a formação dos neologismos em foco: 



245 

 

Quadro 62
155

 – Sublema “MORFEMA ORBITAL CONEXO” 

PRODUTO (TRIÂNGULO RETÂNGULO) = Morfema-Base (CM +OP + PA)  

TIPIFICAÇÃO 19 

 

Fonte da imagem: http://www.profcardy.com/cardicas/seno-no-triangulo-retangulo.php 

CMs MORFEMA-BASE 

(Preso) 

CM+OP+PA 

MORFEMA 

ESPECIFICADOR 

(Preso) 

CM+OP+PA 

PRODUTO  

Formação Icônica  

CM+OP+PA 

Significado:  Significado:  

 

CM 65 

 

BASE TRIÂNGULO 

RETÂNGULO  

 

 

 

------------ 

TRIÂNGULO-

RETÂNGULO 

 

 

 
 
 

 

CM 2 

 

 

 

 

------------ 

 

 

 

LADO OPOSTO AO 

ÂNGULO RETO 

 

Sinal homônimo: 

TEOREMA-DE-

PITÁGORAS
156

 

  

Figura 94 – TRIÂNGULO-RETÂNGULO 

https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/04/triangulo-retangulo/   

(Verbete 8 – Matemática e suas tecnologias/Matemática) 

Fonte: Arquivo próprio  

                                                      
155

 Quadro detalhado de cada aspecto tratado no sinal-termo <TRIÂNGULO-RETÂNGULO>. 
156

 No decorrer das análises, navegando em sites e canais do youtube, encontrei em um canal de um surdo, 

algumas explanações de questões sobre o TEOREMA-DE-PITÁGORAS, no qual tal youtuber “nomeia” o 

referido Teorema cm o mesmo sinal em que o grupo de laboratórios da presente pesquisa estabeleceu para 

TRIÂNGULO-RETÂNGULO. O canal se chama MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO DE SURDOS - Em Libras 

e está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XYSxzCrA8uI e 

https://www.youtube.com/watch?v=xaPGyp15sWI . Acesso em: 15-16/08/2020. Busquei contato com o autor do 

canal e descobri que é Fortaleza-CE e que, coincidentemente, atuei como intérprete em alguns eventos que o 

referido “youtuber” surdo participou e que participávamos de mesmos grupos de whatsapp. 

https://www.youtube.com/channel/UCFlPgSp6JyqofwsBkrqsQXQ
https://www.youtube.com/watch?v=XYSxzCrA8uI
https://www.youtube.com/watch?v=xaPGyp15sWI


246 

 

Quadro 63 – Sublema “MORFEMA ORBITAL CONEXO” 

Produto: TRIÂNGULO RETÂNGULO X HIPOTENUSA E CATETOS 

TIPIFICAÇÃO 20 

MORFEMA BASE: CM +OP + PA PRODUTO 

Derivação Sufixal 
Significado da Base: TRIÂNGULO RETÂNGULO 

  

 

HIPOTENUSA E CATETOS

 

CM 65  MORFEMA ESPECIFICADOR: CM 

+OP + PA 

 
 

 

Figura 95 - HIPOTENUSA - https://redesurdosce.ufc.br/2021/04/14/hipotenusa/ 

(Verbete 3 – Matemática e suas Tecnologias/Matemática) 

   

Figura 96 – CATETO-OPOSTO - https://redesurdosce.ufc.br/2021/04/14/cateto-oposto/ 

(Verbete 2 – Matemática e suas Tecnologias/Matemática) 

  

 

Figura 97 – CATETO-ADJACENTE - https://redesurdosce.ufc.br/2021/04/14/cateto-adjacente/ 

(Verbete 1 – Matemática e suas Tecnologias/Matemática) 

Fontes: Arquivo próprio/ https://redesurdosce.ufc.br 

  

Morfema-base 

Morfema-base 

Morfema-base 

Morfema-

especificador 

Morfema-

especificador 

Morfema-

especificador 

https://redesurdosce.ufc.br/
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Quadro 64 – Sublema “MORFEMA ORBITAL CONEXO” 

Produto: <TRIÂNGULO RETÂNGULO>; <CATETOS>; <SENO>; <COSSENO>; <TANGENTE> 

TIPIFICAÇÃO 21 

BASE (CM +OP + PA)  

PRODUTO – Derivação por Afixo Significado da Base: TRIÂNGULO-RETÂNGULO 

 
 

 

CATETOS 

COSSENO 

SENO  

TANGENTE 

CM 65  MORFEMA ESPECIFICADOR: CM +OP 

+ PA 

   

 

 

 

 

Figura 98 - CATETOS  

(Verbete 38 – Matemática e suas Tecnologias/Matemática) 

  

 

Figura 99 - COSSENO - https://redesurdosce.ufc.br/2021/04/14/cosseno/ 

(Verbete 9 – Matemática e suas Tecnologias/Matemática) 

  
 

Figura 100 - SENO - https://redesurdosce.ufc.br/2021/04/14/seno/ 

(Verbete 10 – Matemática e suas Tecnologias/Matemática) 

   

Figura 101 - TANGENTE - https://redesurdosce.ufc.br/2021/04/14/tangente/ 

(Verbete 11 – Matemática e suas Tecnologias/Matemática) 

Fontes: Arquivo próprio/ https://redesurdosce.ufc.br 

Morfema-

base 

Morfema-base 

Morfema-base 

Morfema-base 

Morfema-

especificador 

Morfema-

especificador 

Morfema-

especificador 

Morfema-

especificador 

https://redesurdosce.ufc.br/
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Essa categoria é de considerável relevância, pois segundo as professoras 

consultoras, tais termos eram abordados em sala de aula, no segundo e terceiro anos do 

Ensino Médio, tomando a datilologia, seguida de explicações, desenhos e cálculos no quadro 

branco, no momento das explicações nas aulas. Já os estudantes expressaram que a forma 

apresentada lhes trouxe a compreensão conceitual mais rápida, o que parecia facilitar a 

aplicação dos conhecimentos que daí dependiam, como os cálculos de área, ângulos, entre os 

outros temas das demais disciplinas abordadas.  

Sobre os conceitos de Trigonometria/Geometria e a relação entre termos/sinais-

termo que apontaram o fenômeno relacional entre morfemas do ponto de vista conceitual, 

descoberto e denominado neste estudo como Morfema Orbital Conexo, a figura subsequente 

apresenta de modo panorâmico os 7 sinais-termo ligados por conexão conceitual, conforme 

explicitado na presente categoria. 

 

Figura 102 - Panorama ilustrativo de UTs do MORFEMA ORBITAL CONEXO  

Base: ÂNGULO RETO/TRIÂNGULO RETÂNGULO 

 

Fontes: Arquivo próprio / Edição de imagens: João Batista de Oliveira Filho 
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Vale destacar que outros estudos linguísticos abordaram as conceituações em 

torno de “Triângulo Retângulo” e de “Hipotenusa”. Leite (2008), do seu lado, tratou da 

“salientação entoacional” em sua tese, na qual destacou os conceitos de realce, base e 

domínio, mencionando Langacker (1987) para dizer que: 

Uma primeira manifestação do fenômeno da salientação na língua, então, se revela 

nos conceitos de realce, base e domínio (Langacker, 1987). Tais conceitos podem 

ser ilustrados considerando-se o significado da palavra “hipotenusa”, que designa o 

lado oposto ao ângulo reto de um triângulo retângulo. Embora o elemento realçado 

(designado) pela palavra seja um dos lados do triângulo (i.e. o lado oposto ao do 

ângulo reto), não é possível entendermos plenamente a expressão “hipotenusa” sem 

situarmos esse elemento designado em relação à sua base: a concepção de um 

triângulo retângulo. O realce de uma expressão é, portanto, um elemento da base 

que emerge como saliente em relação aos demais elementos. Entender o que é um 

triângulo retângulo exige ainda noções mais gerais de geometria, tais como a 

definição de triângulo em relação a outras figuras geométricas, a noção de plano, 

entre outras. Esse conhecimento mais amplo ligado a uma expressão é o que 

Langacker chama de domínio. (LEITE, 2008, pp. 113-114/Grifos do autor) 

 

Nesse sentido, observando os ensinamentos de Leite e de Langacker (1987) sobre 

realce, base e domínio, os laboratórios terminológicos com a presença de professores 

consultores, especialistas nas suas áreas de domínio abordadas, juntamente com os 

professores surdos, pesquisadores, contando ainda com os demais colaboradores (vide a 

Metodologia desta pesquisa), foram fundamentais na composição do presente produto, GIFB 

Rede Surdos. Todo o trabalho fornece um material metalinguístico essencial e basilar para as 

proposições que vem a contribuírem com a demanda terminológica de considerável carência, 

trazendo luz e realce aos vários ambientes educacionais com surdos, desde as salas e escolas 

bilíngues às de inclusão.  

Grosso modo, nos processos de criação e validação dos sinais-termo produzidos, 

foi possível detectar a decisão lexical (e resposta lexical) dos colaboradores nativos e do 

grupo de validadores nos laboratórios terminológicos e na fase de validação. Tais decisões 

lexicais-terminológicas ocorre(ra)m de acordo com os processos metalinguísticos de falantes 

de línguas naturais, os quais “preveem” a informação em virtude da variação de uma base 

motivadora. Sobre esse processo, Emmorey (2002, p. 131) corrobora, ao afirmar que as 

[...] decisões lexicais (e outras respostas lexicais) são mais rápidas quando uma 

palavra é previamente vista no experimento. Por exemplo, quando duas palavras são 

variantes morfológicas uma da outra (caminhando, caminho), em que as bases 

encontradas na identificação dos sinais são as mesmas (caminhar, caminhar), a 

decisão lexical do informante é mais rápida, indicando que um simples morfema-

base é ativado.    

Os estudos supracitados e os demais abordados na presente pesquisa corroboram a 
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natureza intuitiva e informativa presente na sinalização dos nativos (surdos), ao “pensar” e 

“produzir” a língua. Assim, constata a criatividade e produtividade morfológicas, 

notadamente, nas interações estabelecidas na troca de conhecimentos com os professores 

consultores, representantes de cada área de especialidade. Tal processo produtivo, demonstra 

que “Os conceitos de base e produto estão relacionados com a intuição que o falante tem de 

uma palavra primitiva e palavra derivada” (QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 99).  

Nesse sentido, as UTs produzidas neste estudo mostraram o alto grau de expansão 

terminológica, em formações que, por vezes, agregaram “famílias” de sinais-termo (tipo 

hiperônimos), em determinada área de especialidade, despontando a ideia/marca da presença 

de afixos. 

Vale ressaltar, ainda, o valor das ENM na entoação dos morfemas, as quais, em 

muitos momentos, fazem falta na significação e pronúncia de um sinal, devido à sua 

característica gramatical e prosódica. Isso foi notado nos encontros de validação, quando os 

candidatos a neologismos (os sinais produzidos nos laboratórios terminológicos, gravados e 

postados, provisoriamente, por bolsistas surda e ouvintes, no site, em visualização restrita) 

foram apresentados aos discentes (validadores/público-alvo). Talvez pela não-familiaridade 

com a câmera, as bolsistas pronunciaram os sinais-termo, por vezes, sem manifestar 

expressão facial e/ou corporal. Isso fez o trabalho contar com a intervenção, sinalização ao 

vivo157 pelos professores surdos, os colaboradores sinalizantes nativos. Também por esse 

motivo, já era prevista a regravação dos sinais-termo (após validados ou nova criação e 

validação) por um nativo surdo participante dessa pesquisa.  

Esses aspectos prosódicos da Libras, que chamo de expressividade espontânea 

dos sujeitos surdos (por meio das ENM), como se vê, são fundamentais nas interações, por 

isso Leite (2008), em seus estudos, ressalta a entoação/entonação e, chamando a atenção para 

o fenômeno da “salientação da língua”, ensina que  

A prosódia pode ser entendida como um dos recursos, dentre outros de natureza 

gestual, por meio dos quais os interlocutores intencionalmente direcionam a atenção 

uns dos outros [...], o que possibilita não apenas a aquisição da língua e cultura pela 

criança, mas também o seu desenvolvimento subsequente em indivíduos adultos. 

(LEITE, 2008, p. 124) 

Assim, a participação dos professores consultores (professores ouvintes, 

especialistas por área) junto dos professores nativos sinalizantes nos encontros de validação 

                                                      
157

 Vale destacar que a empiria desta pesquisa-ação, assim como as gravações dos vídeos para a validação 

ocorreram do final de mês de maio de 2019 a fevereiro de 2020, antes de deflagrado o isolamento social em 

virtude da pandemia do coronavírus. 
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foi fundamental, tanto do ponto de vista da elucidação mais aprofundada de algum conceito 

(por parte dos professores de áreas de especialidade), quanto da pronúncia expressiva e 

espontânea (por parte dos professores nativos), uma vez que trouxe maior segurança aos 

diferentes colaboradores, inclusive aos validadores (estudantes surdos). Essas interações, ricas 

por natureza, foram alimentadas pelas estratégias ganha-ganha, aqui tomadas, como um 

emergente “Método” Colaborativo, de incentivar às interações e à aprendizagem, por isso 

denominado Vida (Vem interagir e desenvolver aprendizagens); um caminho metodológico 

oriundo da junção das três abordagens empreendidas: a abordagem Dragon Dreaming em 

interface com a TCT e a perspectiva da pesquisa-ação crítico colaborativa – um tripé 

metodológico que possibilitou o alcance de objetivos da presente pesquisa.  

Nessa perspectiva, conhecidas as análises referentes às UTs produzidas, passo à 

seção subsequente que trata da parte pragmática (funcional) do estudo. 
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8 AS PROVAS TEXTUAIS POR UMA TERMINOLOGIA PEDAGÓGICA 

FUNCIONAL 

 

 

Se você falar com um homem numa linguagem que 

ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você 

falar com ele em sua própria linguagem, você atinge 

seu coração.  

 

Nelson Mandela 

 

 

As palavras, os discursos, para além da compreensão, do entendimento, é 

necessário se fazer sentido. No caso da Educação de Surdos, não basta o emprego da Libras 

como língua de instrução ou mesmo língua de chegada
158

 (língua-alvo). É necessário um olhar 

a estratégias, a fim de proporcionar o conhecimento científico aos discentes através de uma 

comunicação especializada. Esse conhecimento e compreensão de conceitos científicos, 

Cialdine-Arruda (2009, p. 19) denominou “letramento terminológico”. Todo o processo 

implica, inclusive, no surgimento de neologismos; daí a importância desse estudo com o 

tratamento de termos/sinais-termo, observando-se a semântica e a pragmática, para além da 

estrutura linguístico gramatical, fonomorfológica.  

Outro aspecto preponderante deste estudo encontra-se no formato, pois o produto 

se hospeda na ambiência virtual da Universidade Federal do Ceará, em plataforma digital 

disponibilizada, o que permite perceber os parâmetros dos sinais-termo em movimento 

através dos vídeos e consultar a macro e microestruturas da obra, além de valorizar a 

participação pública através do modo de segurança do creative common
159

.  

As provas textuais, conforme dito anteriormente, referem-se aos contextos, a parte 

pragmática, em que se encontram as contextualizações, os termos/sinais-termo (unidades 

terminológicas ou lexicais) em uso, contribuindo para a compreensão do significado. Em um 

trabalho terminológico ou ficha terminológica, a(s) prova(s) textual(is) fornece(m) 

“informação sobre os traços semânticos de um conceito ou sobre o uso de um termo” 

(PAVEL E NOLET, 2002, p. 118) e classifica(m)-se em definitória(s), explicativa(s) e/ou 
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 Nos estudos da Tradução Funcionalista são encontradas diferentes formas de nomenclatura, como: Texto 

Base/Texto Meta (PONTES; PEREIRA, 2016; 2017); Texto de Partida-TP/Texto de Chegada-TC 

(SARNOWSKA, 2017); Texto Fonte-TF/Texto Alvo-TA (ARAÚJO; BRANCO, 2014); Texto Fonte-TF/Texto 

Traduzido-TT (POLCHLOPEK; ZILPSER; DAMIANI-COSTA, 2012). Há também o equivalente ao referir-se 

às culturas (Cultura Fonte, Cultura de Partida, Cultura Alvo, Cultura de Chegada, Cultura Meta). Utilizo as 

designações Texto Fonte (TF) e Texto Alvo (TA); Cultura Fonte e Cultura Alvo. 
159

 A seção 6 traz mais detalhes sobre os aspectos de segurança, como o creative common, quando apresenta a 

organização do site redesurdos.ufc.br. 
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associativa(s). 

É de grande relevância, considerar os textos especializados em um estudo 

terminológico, independentemente de sua extensão (tamanho), pois a consistência no 

levantamento dos dados e do corpus, bem como no norte das discussões de laboratórios, 

indica como esses campos se constituem em “lugar” de aplicabilidade dos termos/sinais-

termo em cada ponto.  

De um modo metafórico, este trabalho, como um rio, seguiu seu processo, tendo a 

nascente (onde se extraiu), o leito (o caminho) e a foz (onde se inserem), fornecendo como 

produto os aspectos estruturais de organização (macro e microestruturas), as descrições em 

minúcias sobre as UTs, assim como a sua aplicabilidade, o uso em contextos.  

Na perspectiva de promover a compreensão dos neologismos, propus neste estudo 

a aplicação de cada sinal-termo tratado em contextos, por ora denominados de provas 

textuais. Sendo assim, além do respaldo no âmbito da Terminologia, como Pavel e Nolet 

(2002), a presente seção se ancorou, nas abordagens funcionalistas/funcionais como a 

Tradução Funcionalista, notadamente, representada por Christiane Nord (1991, 1996, 1997, 

2012, 2016) e diferentes autores que adotam tal perspectiva epistemológica no âmbito da 

tradução, como Pontes e Pereira (2016; 2017); Sarnowska (2017); Araújo e Branco (2014); 

Polchlopek; Zilpser; Damiani-Costa (2012), entre outros. Esta seção aborda ainda importantes 

considerações a respeito do viés funcional no contexto educativo, com nuances de uma 

Terminologia Pedagógica, expressão que utilizo baseada na Lexicologia Pedagógica (Welker, 

2004), assim como traz orientações de Gomes (2007) e sugere atividades criativas
160

.  

Nesse sentido, A. Martins e V. Martins (2019, p. 93) corroboram a relevância dos 

textos e contextos, destacando que “O texto passa a ser objeto de análise, fonte de extração e 

observação para o comportamento dos termos tanto numa concepção textual quanto numa 

concepção discursiva”. Desse modo, os contextos de comunicação especializada tratados 

nesta pesquisa são: (1) as definições; (2) questões do Enem de 2017 e 2018; e (3) suas 

respectivas resoluções
161

. Essas provas textuais, aqui elencadas, encontram-se nessa ordem a 

título de organização textual, bem como pelo fato de que o corpus foi extraído das questões 

do referido Exame. No entanto, na execução da pesquisa empírica, assim como na 

organização dos dados, cada prova contextual era tomada na ordem que a própria dinâmica 

                                                      
160

 Parte das atividades encontra-se nos Apêndices. 
161

 Para a retextualização das Resoluções das questões escolhidas, segui explanações sobre conceitos e 

conteúdos, com professoras consultoras, contatadas em caso de dúvidas por telefone, bem como me guiei em 

sites ou canais de especialidade, os quais se dedicam, na internet, a tratar de questões de provas de concursos e 

seleções de larga escala, como o Enem. 
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requeria. 

Nesse contexto, a presente seção está dividida em seis subseções, as quais trazem 

o delineamento e imagens de amostras das referidas provas textuais, perpassando por 

considerações gerais a respeito do Enem, finalizando com orientações a educadores e a “voz” 

de participantes.  

 

8.1 Algumas considerações sobre o Enem 

 

Desde seções anteriores, vem sendo destacado que a fonte de extração dos sinais-

termo tratados na presente pesquisa foi o banco de dados do Enem de 2017, ano em que foi 

implantada a videoprova em Libras, e do Enem de 2018, considerando um recorte da 

demanda de termos requerida pelos(as) professores consultores(as), os quais foram 

convidados(as) à participação neste estudo. Antes de apresentar os aspectos relacionados à 

pesquisa, porém, convém abordar alguns aspectos do Enem, propriamente dito, pela 

importância de todo o processo e que requer vários colaboradores de diferentes áreas de 

atuação. 

 

8.1.1 O processo de elaboração dos itens e provas do Enem  

 

O histórico do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) traz importantes 

marcos, dos quais destaco alguns dados
162

:  

(1) em 1998, esse Exame foi criado com o objetivo de avaliar o desempenho dos 

estudantes no Ensino Médio;  

(2) no ano 2000, com a chegada do novo milênio, surgiu a garantia de 

atendimento especializado a pessoas com necessidades especiais. De acordo com o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), foram atendidas 376 

pessoas, marcando o início da oferta de recursos de acessibilidade. Nesse ano também, a 

aplicação do Enem passou a ser acompanhada por observadores indicados pelas secretarias 

estaduais de educação e credenciados pelo Inep.
163
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http://portal.inep.gov.br/enem/historico. 
163 

Outros fatos importantes no intervalo de 2000 a 2014 são: a criação do Programa Universidade para Todos 

(ProUni), em 2004, a partir do qual começou a utilizar a nota do Enem para concessão de bolsas de estudos 

integrais e parciais aos participantes. Em 2009, com a criação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Enem 

mudou o seu formato, passando a constituir 180 questões objetivas. Em 2013, pela primeira vez, a maioria das 

instituições federais passou a adotar o Enem como critério de seleção para ingresso em seus cursos de Ensino 

Superior. A nota do exame passou ser também aproveitada para a concessão de bolsas de estudos do Programa 
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(3) em 2014, as Universidades de Coimbra e Algarve, em Portugal, passou a 

aceitar o Enem, marcando o início das parcerias com instituições de ensino superior de 

Portugal, autorizadas a utilizar as notas do Enem em seus processos seletivos. Ainda nesse 

ano, o uso do nome social do participante passou a ser permitido;  

(4) atualmente, com mais de 20 anos, o Enem tornou-se a maior porta de entrada 

para o ensino superior público e particular do Brasil, contando com a acessibilidade em 

Libras. 

Quanto ao processo de elaboração, o Enem engloba quatro áreas nas provas 

objetivas, quais sejam: (1) Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; (2) Ciências Humanas e 

suas Tecnologias; (3) Matemática e suas Tecnologias, e (4) Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias, cada uma com 45 questões de múltipla escolha, além de Redação. Esta última 

sendo a única prova subjetiva. Antes de se tornarem questões a compor um caderno de provas, 

há um processo, em que cada questão é considerada como “item”, perpassando diferentes 

etapas, que dura meses ou anos, antes da aplicação da prova. Na fase inicial, professores e 

especialistas por área propõem “itens” (questões), que passam a fazer parte do Banco 

Nacional de Itens (BNI), um tipo de repositório de questões que fica à disposição do Inep. 

Mais tarde, poderão ser selecionados na elaboração oficial das provas.  

O processo de constituição das questões tem início com a publicação de editais de 

credenciamento de colaboradores, podendo ser direcionados a instituições de ensino (pessoas 

jurídicas) ou professores (pessoas físicas). A partir do referido credenciamento, é realizada 

uma seleção para classificação do perfil de profissionais que comporão o banco de 

colaboradores. Ao serem convocados, os colaboradores passam por uma capacitação, na qual 

tomam conhecimento dos critérios estabelecidos no “Guia de Elaboração e Revisão de Itens” 

e das “Matrizes de Competências e Habilidades” das suas respectivas áreas de conhecimento 

(INEP, 2019). Terminada essa fase, os colaboradores são liberados à elaboração dos itens que 

permearão o seguinte fluxo: (a) elaboração de itens; (b) revisão técnico-pedagógica por 

profissionais especialistas e experientes, do Inep ou de instituições convidadas, que 

analisarão os aspectos de ordem técnica e de conteúdo. Os itens que atendem a todos os 

critérios são validados, passando a fazer parte do BNI. Assim, ficam disponíveis para a 

construção de instrumentos de avaliação, que podem ser aplicados como pré-testes ou na 

prova oficial, propriamente dita; (c) o pré-teste é a etapa em que um conjunto de itens é 

aplicado a uma amostra populacional com características semelhantes àquelas que possui o 

                                                                                                                                                                      
Ciências sem Fronteiras. Ainda nesse período, o Inep passou a divulgar a estratificação nos níveis 

socioeconômicos de participantes por escola. 
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público-alvo do Enem. Essa pré-testagem objetiva “a estimação de parâmetros, tais como a 

dificuldade, o grau de discriminação e a probabilidade de acerto ao acaso da questão”. (INEP, 

2019, sp). Nesse processo, as questões que atendem aos critérios preestabelecidos são 

reintegradas ao BNI, ficando disponíveis para a montagem de futuras provas. “Os itens que 

não obtêm aprovação são descartados ou encaminhados para aperfeiçoamento e posterior 

reaplicação em um próximo pré-teste”. (INEP, 2019, sp). 

Vale destacar que na elaboração das provas, os itens são extraídos do BNI, 

considerando a cobertura das matrizes de competências e habilidades, além da diversidade de 

temas e de autores, buscando avaliar os candidatos em seus diferentes níveis e graus de 

proficiência. Desse modo, a prova já composta pelos 180 itens (questões) passa por revisão 

linguística e diagramação na gráfica do próprio Inep. Assim, são elaborados três tipos de 

provas, com graus de dificuldades equivalentes: uma para a Aplicação, outra para o Exame 

Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) e uma terceira, 

denominada “Prova de Emergência”. Todo o processo corre com sigilo e nas dependências do 

órgão, com exceção do pré-teste. (INEP, 2019). 

Nesse contexto, vale destacar que matrizes de competências e habilidades balizam 

as provas de cada uma das quatro áreas do conhecimento. Essas matrizes de referência se 

constituem em documentos que norteiam a elaboração dos itens e das provas, levando em 

consideração os currículos desenvolvidos pelas instituições de Ensino Médio, “conforme 

informações dos gestores das redes de ensino sobre o currículo praticado. As matrizes são, 

portanto, um conjunto de competências e habilidades que se espera que os estudantes tenham 

desenvolvido ao longo do ensino médio”. (INEP, 2019, sp) 

Essa passagem sobre o processo de organização de provas do Enem neste trabalho 

se torna relevante no sentido de situar o(a) leitor(a) deste trabalho, assim como suscitar 

reflexão quanto ao processo que demanda a preparação para a Libras e o quão importante se 

faz a disposição de material terminológico/terminográfico aqui empreendido, não somente a 

escolas, universidades e demias ambientes pedagógicos, mas também pode contribuir com os 

profissionais convidados a compor, anualmente, a equipe de tradução no Inep. Esta equipe, 

para a realização de tal demanda, permanece por semanas, antes da aplicação do Exame, em 

atividades, que vão desde discussão sobre os conteúdos, termos e estratégias, à tradução, 

propriamente dita, revisão, edição, nova revisão, até a disponibilização da vídeoprova.
164
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 Informações colhidas por mim, em momentos de debates em eventos de tradutores intérpretes de Libras-

Português. Não foi possível colher informações diretamente do Inep, com o qual tentei contato por email, mas 

sem retorno. 
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8.1.2 As videoprovas como dispositivo de acessibilidade aos Surdos 

 

A acessibilidade aos surdos no momento de execução de suas provas foi iniciada 

por ocasião do reconhecimento da Libras a partir da Lei federal nº 10.436/2002, com a 

presença de tradutores intérpretes em salas especiais de aplicação de provas. Particularmente, 

tive essa experiência, no ano de 2003, como tilsp. Na oportunidade, porém, nós, tradutores 

intérpretes, éramos incumbidos de transladar os avisos de início e término da prova, bem 

como traduzir apenas algumas palavras soltas, as quais fossem solicitadas, a distância de 

metros, em sala de aplicação, por datilologia pelo candidato. De posse de um dicionário, 

disponibilizado pela unidade escolar de aplicação da prova, deveria traduzir tal palavra, com 

seus significados e sinônimos, o que não possibilitava aos candidatos a compreensão integral 

do contexto, dada às especificidades dos surdos quanto ao português, que se constitui como 

segunda língua para estes. A “novidade”, à época, causava estranhamento, pois cheguei a 

perceber pessoas do grupo de fiscais a observar-nos no decorrer da aplicação da prova. 

Ao longo do tempo, as entidades representativas, associações e federações, 

reivindicaram mais acessibilidade. Nessa perspectiva de tornar a referida seleção ao Ensino 

Superior acessível aos surdos, foi de destaque o modelo de vestibular da UFSC para o curso 

de Letras: Libras, em 2006 e 2008, projetado em telão, todo em Libras
165

. Os debates mais 

acirrados para a mudança voltada ao atendimento integral dos candidatos surdos, no entanto, 

ocorreram, em 2013, quando seis estudantes surdos, em Curitiba, conseguiram judicializar o 

direito de fazer a prova do Enem em Libras. Na ocasião, a Federação Nacional de Educação e 

Integração dos Surdos (Feneis), como entidade representativa da comunidade surda, 

acompanhou a ação judicial, reivindicando a tradução integral das provas, que fossem feitas 

em formato bilíngue, e que o português fosse considerado como segundo idioma para as 

pessoas surdas. Além disso, a Feneis pedia a manutenção do tempo adicional e que a redação 

de candidatos surdos tivesse critérios específicos de correção. Para essa ação judicial, o Inep 

chegou a entrar com recurso. Mais adiante, em 2015, a Justiça Federal de Curitiba, o TRF4, 

determina a tradução integral do Enem em Libras e mais uma vez o Inep entrou com recurso. 

(G1 PARANÁ RPCTV, 2014) 

Finalmente, em 2017, pela primeira vez, os candidatos surdos tiveram acesso às 

questões do Enem, em vídeo, traduzidas integralmente em Libras. O Inep disponibilizou salas 

adaptadas, e o participante pode escolher, na inscrição, de que modo desejava participar da 
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 Na UFSC, outro fato importante, foi a consideração do Português como opção de avaliação da segunda 

língua, no vestibular do curso de Letras Libras presencial, a partir de 2010, do mesmo modo em que se 

candidatos escolhiam o Inglês ou o Espanhol. 
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aplicação da prova.  Assim, em caráter experimental, os candidatos surdos, comprovando a 

condição de surdez por laudo médico, tiveram duas opções: as videoprovas ou um tradutor 

por dupla de candidatos. Esse profissional presencial a atuar por dupla de candidatos surdos 

era responsável por dirimir dúvidas pontuais de vocabulário. Nesse mesmo ano, as provas 

passaram a ser aplicadas em dois domingos consecutivos e não mais em um único final de 

semana. 

De acordo com o site do Inep (INEP, 2019), em 2017, a videoprova traduzida em 

Libras foi um recurso escolhido por 1.897 inscritos. Os participantes que solicitaram esse 

recurso tiveram direito a 120 minutos adicionados ao tempo regulamentar. Por outro lado, 

quem solicitou o auxílio de tilsp, presencialmente, teve direito a 60 minutos adicionais. Cada 

candidato surdo ou deficiente auditivo (DA) que optou por videoprova recebeu, em sala, um 

notebook para a realização de suas provas. Assim, as orientações, os enunciados das questões 

e as alternativas de respostas eram apresentadas, em Libras, por meio de vídeos gravados em 

DVDs. Além do notebook e do DVD, o participante recebia o Caderno de Questões, a Folha 

de Redação e o Cartão-Resposta, onde deveriam marcar as respostas. Além disso, o candidato 

pode deliberadamente escolher qual área do conhecimento responder primeiro e controlar a 

execução dos vídeos na ordem que preferisse. Outras opções aos candidatos surdos ou DA, 

oralizados, consistiu na presença de profissional que facilitasse na leitura labial. Nesse caso, o 

candidato tinha o auxílio de profissional capacitado em comunicação oral de pessoas com 

deficiência auditiva ou surdez e preparado para usar técnicas de interpretação e leitura dos 

movimentos labiais. Esses profissionais também atuavam em dupla em salas para até seis 

participantes. (INEP, 2019) 

Em 2017, houve uma prova especial para candidatos surdos e candidatos cegos, 

com questões e cor do caderno diferenciadas: além das cores amarela, azul, branca e rosa, 

que definiam os cadernos de provas dos candidatos em geral
166

, houve a cor verde que 

discriminava as provas dos candidatos surdos, os quais haviam requerido o exame em 

videolibras. Mesmo sendo diferentes, segundo um dos tradutores do período em conversa 

informal, tal medida buscou atender o princípio da universalidade
167

. Como dito 

anteriormente, todas as questões foram selecionadas, buscando atender uma necessidade 

                                                      
166

 As questões de provas do Exame, geralmente, são as mesmas entre os candidatos, diferenciando-se na 

numeração, que apresenta permuta nos cadernos de provas, os quais são identificados pelas quatro cores citadas 

(amarela, azul, branca e rosa). 
167

 Obedecendo aos dados solicitados pelos professores consultores, o presente estudo tratou também questões 

não abordadas nas vídeoprovas, referentes ao caderno “verde”, como por exemplo, a de n° 12 de LP, e as de n° 

51 e 64 de História, visto que a perspectiva era a de atender à demanda das lacunas e não fazer contraponto ou 

comparativo ao serviço de tradução e interpretação disposta pelo Inep. 
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apontada por professoras das escolas, no processo de preparação de seus estudantes surdos ao 

Enem e para enriquecimento do vocabulário de ambos os atores, professores e discentes. 

Assim sendo, com o estudo empírico já realizado e a verificação da existência de questões 

diferentes das que constavam nos cadernos, em geral, despontaram algumas reflexões, tais 

como: Qual(is) o(s) critério(s) adotado(s) para essa diferenciação? O que, exatamente, levou 

a esse procedimento de provas diferentes por parte do órgão executor? Em busca de 

respostas às indagações referentes a tal diferenciação no primeiro Enem com videoprovas 

(ano 2017), contatei o Inep, por email, a fim de ter acesso ao relatório de execução do referido 

Exame
168

. Não obtendo retorno, tentei contato com profissionais que participaram do 

processo, mas também sem sucesso. Em eventos da área de Educação e de Estudos da 

Tradução, em conversas informais, soube por amigos, candidatos cegos, que a prova para este 

segmento havia tido também adaptações, no referido ano. Segundo essas pessoas, as 

adaptações foram necessárias para o atendimento às especificidades como as de 

cegos/deficientes visuais, por exemplo, retirando as questões com imagens, e aos surdos 

foram adaptadas questões que pudessem ficar de “melhor” compreensão aos candidatos. Da 

parte da equipe do Inep, responsável pelas provas do Enem, não obtive resposta em nenhum 

contato.  

Nesse sentido, é importante considerar que a compreensão e a contextualização de 

termos, para além de regionalismo e proficiência em Libras, passam por conhecimento 

específico das Ciências, e o Enem é um exame que representa uma porta que define o futuro 

de candidatos. Sendo assim, como efetivamente estão chegando as traduções em Libras, a 

priori, ao seu público-alvo? Como dar um salto qualitativo para promoção de maior 

comunicabilidade e compreensibilidade? Essas são mais indagações que apontam a outras 

pesquisas. Por ora, interessa o atendimento às lacunas terminológicas com sinais-termo 

tratados de modo responsável e cientificamente, a fim de servir de apoio aos professores e 

inclusive tilsp, além de buscar clarear aos surdos (público-alvo).  

A propagação de materiais terminológicos tende a auxiliar os ambientes 

educativos e também no processo de tradução de provas de larga escala, nas quais é exigido o 

confinamento e sigilo, ante à complexidade dos conteúdos e do processo de tradução.   

Em 2018, diferentemente do ano anterior, as 180 questões foram idênticas às dos 

                                                      
168

  Em junho/2020, de posse do contato do setor do Inep, responsável pela execução do processo de efetivação 

do Enem, enviei um email, solicitando o Relatório de Execução. Intentava verificar os indicativos oficiais 

justificando a diferença entre provas. As tentativas foram por envios de emails em 27/06, 21/07, 27/07 e, 

finalmente, 10/08/2020, esclarecendo ser para fins científicos. Infelizmente, em nenhuma das vezes tive 

respostas. 
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demais grupos de candidatos, em geral, não havendo caderno específico na realização das 

videoprovas. Além desse aspecto, esse ano trouxe o olhar da sociedade à Educação de Surdos, 

quando a questão da Redação foi voltada a suas problemáticas específicas. 

Enfim, conhecidos os fatores gerais quanto à acessibilidade aos surdos para 

participação no Enem, as subseções seguintes trazem a discriminação de como foi o 

tratamento da pragmática, as provas textuais representadas pelas definições dos termos/sinais-

termo e as questões selecionadas do Enem de 2017 e de 2018, divididas em enunciado, 

alternativas e resoluções.  

 

8.2 As definições dos termos/sinais-termo 

 

Enfatizar neste trabalho a presença das provas textuais e contexto especializado é 

relevante, pois são aspectos que permeiam o estudo nas várias fases: do despontar da pesquisa 

até a fase de análises, conforme a analogia, anteriormente ressaltada, a respeito do transcurso 

de um rio. As definições, no entanto, são o habitat mais complexo dos termos e mais 

frequentes na composição de glossários, dicionários e enciclopédias.  

No caso do público-alvo desta pesquisa, mesmo o português presente no entorno 

das pessoas surdas desde o seio familiar; ainda assim, se constitui como uma segunda língua 

(L2). Na verdade, para muitos, quase inacessível ou “estranha”. Vários fatores contribuem 

para isso: a questão natural e biológica (sensorial) e a abordagem metodológica e 

epistemológica com que o Português é tratado nas escolas e nos diversos ambientes 

educacionais com surdos. A Língua Portuguesa –  ainda nos dias atuais com a legislação que 

indica a sua abordagem como L2 – é ministrada como se fosse a primeira língua (L1), isto é, a 

língua natural/materna dos discentes surdos. Por esse motivo, as definições tratadas no GIFB 

Rede Surdos foram resultado de buscas minhas e do grupo de bolsistas extensionistas, em 

dicionários e sites; além de solicitadas a cada professor(a) consultor(a), no sentido de que nos 

enviassem cada definição de acordo com os dicionários e autores de referência em suas áreas 

de atuação. Nesse sentido, algumas definições extraídas de glossários e dicionários 

especializados, impressos em português, foram sendo adaptadas, a fim de enfatizar a 

conceituação em geral do termo, considerando as peculiaridades do público-alvo deste 

trabalho, isto porque 

Uma definição pode ser bastante exaustiva, bem detalhada, com acréscimo de 

comentários que ajudam num melhor entendimento da definição, tanto para um 

especialista da área quanto para um leigo. Por outro lado, uma definição pode ser 

bastante breve. O primeiro caso constitui uma tendência na formulação definitória 
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de ir além de uma mera menção do gênero próximo e da diferença específica. 

Todavia, como a definição é um texto importante, é natural que a formulemos sob a 

forma de um enunciado claro e objetivo. (A. MARTINS; V. MARTINS, 2019, p. 

89) 

Nesse sentido, todos os procedimentos de aplicação/uso transcorreram sob o 

respaldo de autores da literatura específica a respeito de trabalhos terminológicos, como Pavel 

e Nolet (2002); A. Martins e V. Martins (2019); o ISO 704/2000, assim como de Nord (1991, 

1996, 1997, 2012, 2016), da Tradução Funcionalista. 

De acordo com Pavel e Nolet (2019, p. 87): 

O tipo de comportamento linguístico caracterizado pela delimitação e identificação 

de um objeto – que é o tópico do definiendum - tem sido apreciado por sua condição 

de predicação. Ou seja, tem-se enfocado a definição em termos de um sujeito e 

predicados. Em sentido terminológico, sujeito é o termo a ser definido, e predicados 

são os elementos que compõem o enunciado definitório. 

Dito de outro modo, a definição consiste na presença de dois elementos que são o 

termo propriamente dito, o definiendum (definido), representado na entrada do verbete, bem 

como o definiens (definidor), isto é, aquilo que o caracteriza, um predicado explicativo, o qual 

chamamos de definição (DAPENA, 2002). 

As definições em videolibras, como um tipo de prova textual do presente estudo, 

na montagem das FTs, ocorreram na junção dos vários documentos e banco de dados que 

foram sendo formados. Nesse sentido, a estratégia de Nascimento (2016), de buscar 

aproximar, em sua tese, as definições de termos a uma escrita de português como L2, também 

se constituiu em uma fonte de inspiração, quando no tratamento das FTs, em especial, quando 

na tradução ao modo funcionalista, mesmo que aqui não tenha adotado a metodologia de tal 

pesquisadora.  

Nessa perspectiva, para a disposição no site, priorizei as definições enviadas 

pelos(as) professores(as), extraídos de livros de especialidade. Esses textos relativos às 

definições, por vezes, suscitavam mais discussões e surgimento de mais neologismos, pois na 

fase de laboratórios, nos momentos de discussão e criação de sinais-termo, aparecia algum 

termo no interior da definição, o qual não aparecia diretamente na questão selecionada do 

Enem em tela.  

É válido destacar que a abordagem dos diferentes temas com suas especificidades 

e carência de termos equivalentes em Libras deixou as professoras consultoras, por área, 

empolgadas com a dinâmica dos laboratórios terminológicos ofertados na empiria. Por outro 

lado, para o momento da filmagem das definições foram necessárias mais consultas a essas 
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professoras de áreas do conhecimento especializado, devido à presença de mais termos 

específicos e complementares, no interior de cada texto definitório, não tratados na fase dos 

laboratórios. Conforme tínhamos
169

 a referência semântica/conceitual – seguindo o conselho 

da professora consultora, contatada no momento – estabelecíamos as estratégias para cobrir as 

lacunas emergentes, fazendo uso, por exemplo, de sinônimos, CL ou de sinais/palavras da 

língua geral, que podiam substituir tal termo sem prejuízo. Não obstante, a necessidade de 

criação e tratamento de sinais-termo para essa demanda no interior das provas textuais foi 

sendo registrada em diário de campo para novas sessões de laboratórios, posteriormente; dado 

que, acredito que um estudo de tese não se esgota em si mesmo, pois, enfim, surgem novas 

ramificações. 

Todo esse processo de organização das provas textuais fez com que refletíssemos 

(enquanto grupo de tilsp), mais vezes, sobre como se dá essa preparação para a ação tradutória 

oficial do Enem em Libras no Inep. Em nossas reflexões, pensamos nos profissionais 

tradutores, assim como nos elaboradores de itens (questões), os quais ficam confinados. 

Imaginamos os tilsps que, por sua vez, ficam sem poder buscar ou pedir esclarecimento de 

algum termo/conceito a algum profissional exterior ao processo, presencial ou remotamente, 

nem mesmo há a interação entre elaboradores das questões (os especialistas) e os tradutores, 

como pudemos fazer em nossa transposição, no trabalho desta tese, contatando professores 

consultores e outros nativos das áreas. Daí a importância de trabalhos científicos com a 

natureza da presente tese. 

A área de maior ocorrência dessas consultas às professoras consultoras foi a de 

Ciências da Natureza, na disciplina Biologia; mesmo esse fato tendo ocorrido já nos 

laboratórios. Esse procedimento se deu, por exemplo, no tratamento da definição do termo 

<MITOCÔNDRIA>, como se pode conferir logo a seguir:  

 MITOCÔNDRIA - São organelas citoplasmáticas, onde ocorre a respiração celular, 

onde o ATP
170

 produzido difunde-se para outras regiões da célula e fornece energia 

para as mais diversas atividades celulares. (AMABIS, 2010/grifos meus) 

As idas e vindas na procura de esclarecimentos com profissionais especializados 

                                                      
169

 A expressão no plural decorre do fato de formarmos um grupo de “tradutores” para “retextualização” nas 

provas textuais. O grupo foi composto por mim e mais três colaboradores, um tilsp ouvinte e dois surdos, além 

de um dos colaboradores surdos, que ficou no papel de filmar, o qual também participava das discussões sobre as 

estratégias e maior clareza na sinalização, quando na execução dessa fase. 
170

 “O Trifosfato de Adenosina, ou ATP, é um nucleotídeo constituído pela base nitrogenada adenina unida ao 

glicídio ribose que, por sua vez, se une a uma cadeia de três grupos fosfatos. As ligações químicas entre os 

fosfatos do ATP são ligações de alta energia e costumam ser representadas graficamente pelo símbolo (~)” 

(AMABIS, 2010, grifos meus).  
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são de suma importância, visto que um trabalho terminológico deve primar pelo autenticidade 

e seriedade na composição dos glossários, em especial, nesse estudo que abordou cinco áreas 

distintas, constituindo os mosaicos de um protótipo, de uma amostra. Nesse sentido, as 

definições são provas textuais centrais, pois, de acordo com A. Martins e V. Martins (2019, p. 

90): 

A definição terminológica volta-se para a significação técnico científica e para a 

situação comunicativa mais específica. Visto de outro modo, uma definição 

terminológica atende aos anseios de grupos técnicos ou científicos particulares. Por 

isso, a linguagem empregada na definição terminológica se torna de difícil acesso 

para quem não pertence a estes grupos ou desconhece o conhecimento técnico-

científico veiculado por estes grupos. Por outro lado, se o formulador da definição 

objetivar um público leigo poderia acrescentar outras características mais gerais e 

comuns, podendo até mesmo citar exemplos claros de aplicação e uso em uma 

linguagem mais simples. (Ênfase minha). 

 

Nesse sentido destacado pelos autores, o procedimento para facilitar a sinalização 

no videolibras da definição de <MITOCÔNDRIA>, que traz um outro conceito, de definição 

complexa, a ATP, bem como para facilitar o entendimento dos consulentes surdos, a 

professora consultora orientou simplificar, substituindo a sigla (termo) ATP pelo sinal/sinal-

termo <ENERGIA>, pela alta incidência desse elemento no interior da organela em foco – 

MITOCÔNDRIA.    

Como dito anteriormente, das cinco disciplinas selecionadas para esse estudo, a 

que se apresentou com maior grau de complexidade foi a disciplina Biologia. Por outro lado, 

os termos e conceitos, nas áreas de Língua Portuguesa, Geografia e História, foram tratados 

com fluidez, tanto nos trabalhos de laboratório na empiria, quanto no tratamento dos dados, 

em virtude de minha formação em Geografia e Letras. Os termos e conceitos de Matemática, 

tratados nas questões selecionadas, também não tiveram tanta complexidade, podendo brotar 

trabalhos mais aprofundados posteriormente.  

Do ponto de vista gramatical, as UTs são, em geral, substantivos/nomes ou 

locuções substantivas, cujas definições terminológicas seguem algumas regras, sobre as quais 

A. Martins e V. Martins (2019, p. 91) corroboram, destacando que: 

A definição terminológica segue um conjunto de regras básicas. Cada classe 

gramatical possui regras próprias para o paradigma definicional. Recomenda-

se iniciar a definição de um substantivo por outro substantivo ou locução 

substantiva hiperônima que localize e recorte os termos dentro do sistema de 

conceito. Trata-se de um traço genérico que deve ser do conhecimento 

comum, definido em dicionário geral, ou definido no próprio dicionário 

terminológico construído. 

Grosso modo, a norma discriminada no documento The International 
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Organization for Standardization
171

, o ISO 704/2000, conforme mencionada na seção 5 

(referente à Metodologia) traz diretrizes normalizadoras a respeito das definições 

terminológicas e para a composição de glossários e dicionários, como um todo. Suas 

recomendações, no que se refere a definições terminológicas, apontam para a objetividade e 

clareza na formulação textual. De acordo com Gelpí e Castilho (2004) a definição transmite 

informação semântica, mas também pode transmitir informação pragmática e gramatical.  

Nesse sentido, vale ainda ressaltar o destaque de Cabré (1998) à função 

pragmática dos textos especializados, considerando tanto os autores quanto os destinatários, 

isto é, a elaboração minuciosa do autor que visa os usuários, o público-alvo. Tomando o ponto 

de vista da tradução, Nord (1991, 2012, 2016), por sua vez, confirma essa premissa quando 

ressalta o público-alvo e a cultura-alvo como elemento principal nos trabalhos de tradução. 

Nessa perspectiva, para a prova textual em foco – as Definições – contei com 

colaboradores tilsp, que vieram se somar nessa fase: Emanuel Bruno Carioca Silva, Mariana 

Farias Lima e Johnatan Oliveira. Estes, de posse do conjunto de termos/sinais-termo e textos 

definitórios, extraídos dos livros didáticos e respectiva orientação das professoras consultoras, 

além de suas próprias buscas, realizaram a tradução (retextualização) com a filmagem dos 

vídeos de grande parte dos termos, os quais, ao término, passaram pelo tratamento de edição. 

Por fim, os videolibras editados foram disponibilizados no site. A figura e o QR Code a 

seguir, apresentam um dos vídeos tradutórios. 
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 Organização Internacional de Padronização. 
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Figura 103– Ilustração do videolibras da DEFINIÇÃO do sinal-termo <MULTILINGUISMO> 

 

 

 

Fonte: https://redesurdos.ufc.br / Tilsp da imagem: Carioca-Silva 

 

As estratégias do profissional do vídeo da imagem seguiram a proposta do ponto 

de vista sistêmico e funcionalista, primando a compreensibilidade e a comunicabilidade. 

Assim, cada definição dos termos/sinais-termo foi tratada, por ele, como uma “reescrita”, isto 

é, em um modo de sinalizar que, hipoteticamente, retrataria uma (re)escrita, retextualização, 

em segunda língua, tudo primando o público-alvo. Tais procedimentos, assim como nos 

demais que tomamos (os colaboradores surdos na tradução das questões e eu nas resoluções) 

se coadunam com o arcabouço epistemológico dessa tese, que se ancorou nas normas de 

trabalhos terminológicos e nos preceitos funcionalistas com o olhar na Educação.  

Nesse sentido, o tradutor supracitado, responsável pelo transladar da maior parte 

das Definições, relatou sobre suas estratégias, declarando que: 

 

De acordo com a perspectiva funcionalista da tradução, enfoque da presente 

seção, ao tratar da situação comunicativa (encargo tradutório) “o tradutor prepara o texto-

[...] Houve uma mescla de [...] exploração de conceitos [...] técnicas de 

tradução (omissão, explicitação, modulação etc) e posteriormente a 

translação para [...] Libras. Como estratégia de apoio, elaborei um 

portfólio que me possibilitou sistematizar sinais e conceitos.  Por 

conseguinte, fiz anotações e busquei uma bibliografia condizente com as 

áreas científicas elencadas. Entre essas, a que mais me proporcionou 

desafio foi a área das Ciências Biológicas, [...] recorri a materiais 

conceituados da Anatomia, como também na Biologia molecular da 

célula. [...] minhas experiências na Matemática facilitaram a exposição 

de conceitos em Libras. [...] Para o tradutor que aqui escreve, Lavoisier 

representa bem esse „know-how‟ adquirido: „nada se perde, tudo se 

transforma‟. (CARIOCA-SILVA, em agosto/2020) (Grifo meu) 

https://redesurdos.ufc.br/
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alvo, o qual é, enquanto texto, igualmente uma oferta de informação a um receptor”
172

 (REISS 

e VERMEER, 1984, p. 19). Enfim, para chegar ao texto-alvo (TA), é importante que o 

profissional trace, então, o seu plano/projeto de tradução (portfólio no dizer de Carioca-Silva), 

que impulsionará todo o processo tradutório. Nesse sentido, os resultados dessas traduções 

foram analisados pelos professores surdos, colaboradores nesta pesquisa, os quais aprovaram 

o material. 

Vale salientar que tanto para as definições quanto para as demais provas textuais 

(enunciado, alternativas e resoluções das questões) fizemos bastante uso de elementos 

suprassegmentais e prosódicos, um aspecto cuja importância foi ressaltada pelos estudantes 

surdos na fase de validação e pelos professores colaboradores, todos surdos. 

Desse modo, com essa passagem sobre o tratamento às Definições, a próxima 

subseção apresenta como foi o processo de retextualização das provas textuais referentes aos 

enunciados, alternativas e resolução das questões selecionadas dos Enem 2017 e 2018. 

 

8.3 As questões das provas do Enem 2017 e 2018 no GIFB Rede Surdos: enunciados, 

alternativas e resoluções 

 

O processo de sinalização das questões, contextualizando os sinais-termo 

produzidos, contou com a colaboração dos professores nativos, Francisco Sérvulo Gomes 

Lima, apresentando os enunciados, e Francisco Sandro Quintela de Melo, apresentando as 

alternativas, pois são questões de múltipla escolha; já a retextualização das resoluções foram 

por mim realizadas. Nesse sentido, em conjunto, discutimos sobre os contextos e 

aplicabilidades das UTs em cada questão, conforme a disciplina curricular (LP, Mat, Ciênc, 

Geo e Hist.). Essa fase ocorreu nos meses de julho e agosto de 2020, em estúdio montado em 

casa de um dos colaboradores, Prof. Rundesth Saboia Nobre, em virtude do afastamento 

social, em decorrência da pandemia do coronavírus. 

Nesse contexto, com os três professores surdos foram feitas discussões sobre o 

modo de sinalização, hipotetizando a chegada nos ambientes dos possíveis usuários, os 

educandos surdos em fase de preparação para o Enem. Pensamos também nos diversos 

professores por área curricular ou qualquer pessoa que se interesse pelo material produzido, 

como potenciais utentes. De todos estes, nosso olhar se detinha ao público de pessoas surdas, 

ante o desafio de submissão a exames padronizados, como o Enem. Particularmente, eu 
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 “Der Translator formuliert einen Zieltext, der als Text somit ebenfalls ein Informationsangebot an einen 

Rezipienten ist” (REISS; VERMEER, 1984, p. 19). 
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entrava nas discussões quando se relacionava a algum conceito, por vezes, consultando as 

professoras consultoras, dicionários especializados e sites de cursos de preparação para 

concursos e para o Enem. Nesse processo, consultei também estudantes surdos para sentir 

como estava chegando a sinalização a estes. O Professor surdo Rundesth Saboia Nobre, além 

de manusear a filmadora e participar das discussões, ajudava na posição quanto ao ângulo de 

melhor filmagem no momento da tradução.  

 

Quadro 65 – Momentos de discussões e filmagens da tradução das Questões-Piloto 

  

 

  
Arquivo próprio 
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Posterior ao processo supracitado, o material passou pelo tratamento de edição, na 

organização do vídeo, colocação da logomarca, imagem da questão do Enem, assim como do 

signwriting, quando necessário, pelo professor Rundesth Nobre (como menção anterior) e 

pela Professora e Tilsp Aldenisa Peixoto, também participante da pesquisa empírica e do 

Projeto de Extensão. Além destes, contei com outros dois colaboradores na legendagem, Nah 

Jereissati e Denilo Pereira. Cada processo sendo acompanhado e revisado por mim e discutido 

com esses editores.  

O quadro subsequente apresenta imagens do videolibras da 

tradução/retextualização dos enunciados das questões em foco no estudo, pelo colaborador 

professor nativo Sérvulo Gomes. 
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Quadro 66- Imagens do Prof. Sérvulo Gomes nas Questões Enem pelo Rede Surdos 

 

Figura 104 - Rede Surdos: Releitura da Questão 

LÍNGUA PORTUGUESA do Enem 2018 

 

Figura 105- Rede Surdos: Releitura da Questão 

MATEMÁTICA do Enem 2018 

 

Figura 106- Rede Surdos: Releitura da Questão 

GEOGRAFIA do Enem 2018 

 

Figura 107 - Rede Surdos: Releitura da Questão 

HISTÓRIA do Enem 2017 

 

Figura 108 - Rede Surdos: Releitura da Questão BIOLOGIA do Enem 2018 

Arquivo próprio e <https://redesurdosce.ufc.br> 

 

Para cada passo dessa fase, entre produção dos vídeos, edição, revisão, 

organização do material, por partes, para disponibilizar no site, eu realizava reuniões mensais 

com o grupo de Extensão e colaboradores na pesquisa. Em nosso trabalho, cada membro tem 

voz. Minhas considerações ao grupo se dão conforme o arcabouço teórico e metodológico, 

que vão se coadunando com as vivências, criatividade e conhecimentos teóricos e práticos de 

cada participante que se pronuncia. 

Nessa fase de produção das filmagens das retextualizações das questões, assim 

como na criação/produção de UTs (nos laboratórios da empiria) e na gravação das definições 
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(como falou o tradutor intérprete Carioca-Silva), a questão/área que demandou mais tempo e 

atenção foi a de Biologia (Ciências). Contudo, para todas as questões, discutíamos a respeito 

da forma mais clara a chegar aos consulentes do site. Vale destacar que, compartilhar esses 

momentos com os professores surdos como tradutores/retextualizadores, foi extremamente 

relevante, posto que partilhávamos as ideias das duas culturas e línguas envolvidas, visando o 

público-alvo, a cultura-alvo. Sobre esse conhecimento prévio por parte de tradutores, Nord 

(1991, p. 11) esclarece que: 

Seu domínio da cultura fonte (CF) deve permitir-lhe prever um [possível] receptor 

(público-alvo) [...], enquanto que o seu domínio da cultura alvo (CA) lhe permite 

antecipar as possíveis reações de um receptor do texto traduzido (TT) e, assim, 

verificar a adequação funcional da tradução que ele(a) produz
173

. 

 

As discussões e as “pressuposições” visando a compreensibilidade eram 

enriquecidas com os aspectos suprassegmentais (ENM), elementos prosódicos, como 

aponta(va)m os planos de tradução à luz do arcabouço da Tradução Funcionalista e da TCT, 

conforme o exemplo apresentado na seção 4. 

A propósito de ilustrar, o quadro seguinte apresenta imagens dos videolibras com 

momentos de tradução/retextualização das alternativas das questões, realizadas pelo 

colaborador, professor nativo, Sandro Quintela. 

  

                                                      
173

 Versão em inglês: “His command of the source culture (SC) must enable him to reconstruct a ST recipient 

[…], whereas his command of the target culture (TC) allows him to anticipate the possible reactions of a TT 

recipient and thereby verify the functional adequacy of the translation he  produces.” (NORD, 1991, p. 11) 
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Quadro 67- Imagens do Prof. Sandro Quintela nas Alternativas das Questões Enem pelo Rede Surdos 

 

Figura 109 - Rede Surdos: Releitura das alternativas da 

Questão LÍNGUA PORTUGUESA do Enem 2018 

 

Figura 110 - Rede Surdos: Releitura das alternativas da 

Questão MATEMÁTICA do Enem 2018 

 

Figura 111 - Rede Surdos: Releitura das alternativas da 

Questão GEOGRAFIA  do Enem 2018 

 

Figura 112 - Rede Surdos: Releitura das alternativas da 

Questão HISTÓRIA  do Enem 2018 

 

Figura 113 - Rede Surdos: Releitura das alternativas da Questão 

CIÊNCIAS/BIOLOGIA do Enem 2018 

Fontes: Arquivo próprio e https//:redesurdosce.ufc.br 

 

Assim, conhecida a parte de tradução. Dos enunciados e alternativas, passo à 

próxima prova textual que traz a aplicação dos sinais-termo em contexto por meio da 

resolução das questões tratadas no presente estudo. Essa prova textual se apresenta 

separadamente dos enunciados e alternativas das questões por ter precisado de preparação 

distinta, assim como foi para a tradução/retextualização das definições. 
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8.4 As Resoluções das Questões do Enem Rede Surdos 

 

A composição da presente prova textual demandou de mais tempo, pois não se 

referia (apenas) a traduzir ou retextualizar, tratava-se de apresentar as resoluções, o que 

precisou de estudo, não somente do modo de sinalização ou do vocabulário produzido a 

incorporar, mas de apresentar as soluções de modo condizente e claro. Para este feito, busquei 

apoio, mais uma vez, das professoras consultoras, assim como em sites da internet.  

As solicitações de apoio às professoras consultoras para o presente quesito e fase 

de análises, no entanto, foram de modo muito pontual e, de certo modo, ameno, visto tratar-se 

de novo ano letivo, o que implicou na mudança de seus horários de trabalho nas escolas, 

tornando-se prioritária a busca pela internet como principal recurso.  

Além desses aspectos relacionados à ocupação do grupo de professoras e 

professores, o primeiro trimestre de 2020, marcou o início de uma situação extraordinária de 

isolamento social em virtude da pandemia do cononavírus, conforme menção anterior. Os(as) 

professores(as) já se concentravam com outro público-alvo, assim como nós e o mundo 

inteiro teve que se adaptar aos cuidados da quarentena e, enquanto professores(as) no 

desenvolvimento de ensino remoto, entre outros desafios. Por tantas ocupações e tensões do 

período, nem sempre foi possível encontrá-las, por mensagens ou telefonemas, mas quando 

dava certo o contato era sempre muito produtivo. 

Grosso modo, o desafio foi um pouco menos complexo, em alguns momentos, 

dada a minha experiência em tempos passados, como professora orientadora de aprendizagem 

(OA), em escola regular da Educação Básica. Por meio do sistema de TV, eu ministrava e 

mediava aulas das disciplinas de 8ª série (hoje 9º ano) do Ensino Fundamental, transmitidas 

pela TV Educativa. Assim, quem era “OA” passava as aulas pelo sistema de TV e, depois, era 

função tirar dúvidas ou mesmo ministrar a aula de modo presencial aos discentes das turmas. 

Não cabe aqui aprofundar esse assunto, mas à época ser professora “OA” era ter que lidar, 

para além dos diferentes conteúdos, com a heterogeneidade de vidas que vinham àquelas salas 

de aula, estudantes com vivências positivas e/ou extremamente negativas, traumas, carências, 

e “ensiná-los” a esperançar.  

Do presente trabalho, além dos estudos nessa fase para sinalizar as Resoluções, 

lidar com uma câmera, sem ver os rostos dos interlocutores, foi desafio duplo, desde a 

explanação dos conteúdos, aplicando os neologismos, à preparação do material para a 

legendagem. Para isso, fiz áudios (tradução) de minha própria sinalização. Nas explanações, 

visando ser o mais natural possível, fiz testagens sob o olhar dos colaboradores, os 
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professores surdos, para o emprego adequado dos sinais-termo e dos aspectos 

suprassegmentais, dentro dos contextos e filmagem final. O plano de tradução, de fato, foi 

importante. Entretanto, necessitou de mais elementos do que a tradução, propriamente dita. 

Nesse sentido, os recursos além do que fora previsto nos planos (tradutórios) baseados no 

arcabouço teórico empreendido, deveu-se ao fato de transparecer uma transposição 

didática
174

 de todo o material; isto é, representava uma passagem do saber científico ao saber 

(fazer) escolar, o ponto de chegada do material produzido.  

Enfim, me inspirei no foco de que, ao me dedicar a uma amostragem nesse 

estudo, os professores especialistas por área e os discentes é que seriam os atores principais 

no uso do produto, fruto desta tese.   

O quadro a seguir apresenta imagens de momentos da explanação da Resolução 

das questões. Como dito antes, busquei, como os colaboradores surdos, explorar os aspectos 

suprassegmentais, assim como um modo de sinalizar não tão formal, em algumas questões, 

pensando no público jovem.   

 

 

 

 

 

 

                                                      
174

 Termo cunhado pelo sociólogo Michel Verret (1975) e rediscutido por Yves Chevallard (1985). 
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Quadro 68- Imagens das questões Enem traduzidas Rede Surdos 

 

Figura 114 – Rede Surdos: Resolução da Questão 

Língua Portuguesa do Enem 2018 

 

Figura 115– Rede Surdos: Resolução da Questão 

Matemática do Enem 2018 

 

Figura 116 – Rede Surdos: Resolução da Questão 

Geografia do Enem 2018 

 

Figura 117– Rede Surdos: Resolução da Questão 

História do Enem 2017 

 

Figura 118– Rede Surdos: Resolução da Questão Biologia do Enem 2018 

Arquivo próprio e redesurdosce.ufc.br 

 

A propósito de complementar, o quadro subsequente apresenta alguns endereços 

virtuais consultados para a execução dessa fase de composição das Resoluções, relevante 

prova textual. 
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Quadro 69 - Sites com Resoluções de Questões do Enem 

SITES 

https://descomplica.com.br/ 

Anglo Resolve 

angloresolve.plurall.net  

https://www.blogdovestibular.com/questoes/questao-enem-2018-aborda-ciclones.html 

CANAIS YOUTUBE 

Ferretto Matemática 

https://www.youtube.com/watch?v=GWnTakIVnTc 

Matemática Rio com Prof. Rafael Procopio 

https://www.youtube.com/watch?v=i9fNiylmyQU 

Insight Edu 

Aulalivre - Enem 2020 e vestibulares 

https://www.youtube.com/watch?v=jnESNmHCRNE 

 Vitória Pires 

Biologia Na Veia Com Prof. Gian Brito 

https://www.youtube.com/watch?v=zO0xIobK6TE 

UNIVESP 

ProEnem 

https://www.youtube.com/watch?v=l_RCVamk-bA 

Pré-Enem SOMA Online 

https://www.youtube.com/watch?v=PMau9SKEJsI 

Parabólica 

https://www.youtube.com/watch?v=gEO0XsM-0X8 

Fonte: Elaboração própria 

 

Considerei importante adicionar, nesse estudo, as Resoluções de modo 

comentado, a fim de aumentar o leque de possibilidades de uso dos termos, a partir do 

contexto ressaltado nas Questões. Isso pode se converter ainda em uma semente que inspire 

escolas e diferentes instituições de Ensino Superior, que tenham ou não pessoas surdas nos 

quadros de docentes e/ou discentes. Estas podem vir a consultar o material terminológico 

empreendido nessa pesquisa, assim como investir na participação de grupos de estudos e 

pesquisa em Terminologia para criar novas UTs no preenchimento de mais lacunas 

lexicoterminológicas.  

Com este trabalho, pode-se investir ainda em ações que inspirem a políticas 

públicas ou ações que auxiliem não apenas no estudo de repertórios linguísticos, mas também 

https://descomplica.com.br/
http://angloresolve.plurall.net/press/question/3245650
http://angloresolve.plurall.net/press/question/3245650
https://www.blogdovestibular.com/questoes/questao-enem-2018-aborda-ciclones.html
https://www.youtube.com/channel/UCW9_n8p_Byz-4k8wV1tnUBg
https://www.youtube.com/watch?v=GWnTakIVnTc
https://www.youtube.com/channel/UCjIPRjJZtGhzWD2LrEKOHMA
https://www.youtube.com/watch?v=i9fNiylmyQU
https://www.youtube.com/channel/UCq8e-h6GAVocPlPvqWvU0Qg
https://www.youtube.com/channel/UC4zG6UeNUn-HM6UEFFkiESA
https://www.youtube.com/watch?v=jnESNmHCRNE
https://www.youtube.com/channel/UC8_wnpnvNt6XrGCtWI4KQSw
https://www.youtube.com/channel/UC6XhhmX-W3lRZUOkcuoB4Cg
https://www.youtube.com/watch?v=zO0xIobK6TE
https://www.youtube.com/channel/UCBL2tfrwhEhX52Dze_aO3zA
https://www.youtube.com/watch?v=l_RCVamk-bA
https://www.youtube.com/channel/UCR0jUpP6AkkoSIEi4UPpaOw
https://www.youtube.com/watch?v=PMau9SKEJsI
https://www.youtube.com/channel/UCeLwY_iqGhtq3AIdAEvT9-g
https://www.youtube.com/watch?v=gEO0XsM-0X8
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em preparatórios para Exames de larga escala (Enem, SPAECE
175

, entre outros), 

encaminhamentos que visem o letramento lexical e terminológico por meio de uma 

Pedagogia Terminológica.  

Enfim, as provas textuais – definições, as questões em seus enunciados e 

alternativas, como ato tradutório, ou as resoluções, como uma produção textual de 

transposição didática, todos com o olhar no público-alvo e na cultura-alvo –, demandou de 

uma análise textual pré-translativa e uma esquematização do conteúdo abordado em cada 

situação. Esses procedimentos seguindo a abordagem funcionalista nortearam o leque de 

opções tradutórias e de explanação das resoluções, de vocábulos e de conteúdo, otimizando o 

fator espaço-tempo e toda a ação do grupo nessa fase de contextualização dos neologismos, 

constituindo-se em um fazer funcional e sistêmico.  

Nessa perspectiva, anuncio a próxima subseção com considerações sobre uma 

perspectiva de “transposição didática”, a fim de despertar para o leque de usabilidade de 

glossários e dicionários. 

 

8.5 Salto didático-terminológico  

 

Chamo aqui de “salto didático-terminológico” o que o sociólogo Michel Verret, 

em 1975, denominou “Transposição Didática” e que foi rediscutido por Yves Chevallard, em 

1985, em seu livro La Transposition Didactique. Neste, o autor apresentou as “transposições” 

como um saber que se transforma quando passa do campo científico para o campo escolar. 

Dito de outro modo, a Transposição Didática consiste em um instrumento ou procedimentos 

pelos quais analisamos o movimento do saber sábio (aquilo que os cientistas descobrem) para 

o saber ensinar (aquele que se encontra em livros didáticos) e a partir deste ao saber ensinado 

(aquele que realmente acontece em sala de aula). 

Nessa perspectiva, é importante perceber que a aquisição de léxico/termos tem nos 

ambientes pedagógicos um espaço por excelência de trocas de conhecimentos, o qual vem a 

se beneficiar, sobremaneira, com o cultivo do uso de dicionários e glossários. Assim, 

trabalhos com a natureza da presente tese, que destaca o valor de materiais 

terminológicos/lexicológicos, direcionando o olhar desde o surgimento/criação de UTs ao seu 

uso em contextos reais, só vêm a beneficiar os processos de ensino e de aprendizagem.  

Grosso modo, há uma carência de estímulos e estratégias de uso de dicionários e 

glossários, nos cursos de formação de professores, no sentido de serem explorados em sala de 

                                                      
175

 Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará. Exame, no âmbito do estado Ceará, para o 

qual poderemos, enquanto grupo, contribuir com os resultados do presente estudo. 
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aula, como ferramenta de compreensão e ampliação dos conhecimentos abordados nas 

disciplinas em geral. Não obstante, as obras terminológicas (glossários) e as lexicográficas 

(dicionários) muito têm a contribuir desde os aspectos relacionados à macroestrutura, às 

minúcias da microestrutura e aos termos/palavras, propriamente ditos, além da abordagem 

contextual.  

Conhecer os significados, os sentidos, a etimologia das palavras, sua pronúncia 

correta, pode representar uma chave para o gosto pela leitura nos estudantes, uma porta para o 

entendimento dos contextos e de mundo, a partir do conhecimento e uso das unidades lexicais 

e terminológicas. Conforme as considerações de Tacca (2006, p. 49), uma aprendizagem é 

processada quando a compreensão de um conceito faz relações a outros conceitos e se entende 

que existem princípios que podem ser generalizados. Tais entendimentos geram autonomia no 

processo de estabelecer relações e gerar conclusões. 

Nesse sentido, ampliar as estratégias no processo de ensino e de aprendizagem, 

usando recursos lúdicos, aliando criatividade e conhecimentos científicos em atividades que 

englobem o letramento terminológico, a educação linguística, nos planos e no fazer 

pedagógico, ampliará o leque de oportunidades e possibilidades em salas de aula. Por esse 

motivo, perspectivando inspirar para uma didática linguística, apresento nos Apêndices 

algumas sugestões de atividades. 

É salutar que professores incluam, sistematicamente e não de modo isolado, o uso 

de glossários/dicionários nas aulas, bem como não esperem que os estudantes o façam 

espontaneamente. É nessa perspectiva de uma educação linguística ao alcance dos estudantes, 

que Gomes (2007, p. 61) orienta para o ato de diversificar, considerando que é necessário:  

Diversificar as fontes textuais ao máximo, incluindo aí fontes orais [de sinais] como 

as oriundas de programas de TV e rádio, além de revistas, jornais, gibis, 

publicidade, textos instrucionais, textos religiosos, textos panfletários, hipertextos 

etc. A diversidade de fontes textuais é notória e deve ser aproveitada de forma 

criativa.  

Vale ressaltar, que os momentos de exploração de glossários e dicionários podem 

aguçar, sobremaneira, a criatividade na utilização de processos mnemônicos e recursos 

lúdicos, como jogos e dinâmicas. Tais recursos ajudarão na memorização ao contrastar e 

associar as formas e significados, por exemplo, em sinais/sinais-termo icônicos ou 

classificadores.  

Enfim, elaborar um material terminológico na perspectiva funcional requer, além 

do arcabouço teórico metodológico, o empreendimento de potenciais criativos, o que para ser 

adotado em sala de aula também requer empenho e criatividade dos professores junto aos 
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discentes. Desse modo, lançar mão da criatividade nos ambientes pedagógicos é importante e 

instigante, posto que, na perspectiva do trabalho lexicoterminológico, é ela, a criatividade, o 

centro na construção do saber lexical, pois o estudante, ao conhecer e reconhecer 

itens lexicais [terminológicos], organiza-os em sua mente de forma categorizada, 

mas também dá ensejo a criações neológicas tanto formais como semânticas. Esse 

movimento linguístico é inegável e desejável. (GOMES, 2007, p. 66) 

 

Considerando as palavras de Gomes (2007), é de se compreender que, nos 

primeiros momentos, é fundamental o papel do professor como mediador, na 

introdução/condução dos discentes, para o uso sistemático de dicionários e glossários. Em 

segundo momento, os estudantes já poderão ter a curiosidade em buscar, espontânea e 

autonomamente, a pronúncia/grafia/significado/aplicação de palavras/sinais ou termos/sinais-

termo no dicionário/glossário. Em terceiro momento, os estudantes já com as UTs 

incorporadas, estarão compreendendo conceitos e aplicando-as adequadamente e sem 

consulta, produzindo enunciados e sendo, então, “multiplicadores linguísticos” no encontro 

com seus pares e demais falantes de suas línguas fonte e alvo.  

Diante do que foi dito, cabe ao(à) professor(a) explorar os glossários/dicionários 

com seus discentes, despertando, sobremaneira, o potencial linguístico e cultural dos 

ambientes pedagógicos, a que estão imersos, em plena interação, notadamente, nas disciplinas 

discursivas – Libras, Língua Portuguesa, Geografia, História, Ciências, Sociologia, entre 

outras. Isso alimentará ainda a formação cidadã, o senso crítico e conhecimento de mundo aos 

estudantes, potenciais utentes de glossários/dicionários. Nesse sentido, é primordial 

considerar os planejamentos, verificando planos metodológicos, com suas fases de 

organização, tornando o processo educativo atraente, dinâmico, “inter-ativo” e não frio e sem 

sentido.  

Ter ao alcance da mão, glossários digitais, ilustrados, funcionais e com vídeos, 

como recurso possível aos estudantes, principalmente em tempos de efervescência do uso de 

plataformas digitais, trabalhos home office e aulas remotas, é que o estudo ora apresentado 

tende a contribuir; isto é, o produto resultante deste estudo, hospedado em plataforma digital 

da Universidade Federal do Ceará-UFC e acessível em computadores e celulares 

smartphones, pode contribuir na ampliação dos conhecimentos, bem como meio atrativo na 

aprendizagem.  

A tese que trago, no âmbito dos estudos lexicoterminológicos propostos pela 

ciência Linguística, propõe uma terminologia de base onomasiológica concebida a partir dos 
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conceitos de termos e de sua aplicação em contextos, o que estimula ao uso de glossários em 

diferentes áreas do conhecimento, de forma a contribuir com os estudantes surdos e 

professores da educação básica, constituindo-se, assim, uma terminologia pedagógica. Esta 

tese cumpre, portanto, o âmbito educacional exigido pela linha de pesquisa Linguagens e 

Práticas Educativas do Programa de Pós-Graduação em Educação. 

Vale notar que, não somente o produto constituído é relevante; mas, enfim, todo o 

processo, pelo que representou e desencadeou, pois foi ancorado prática e teoricamente na 

interface linguística (entre o gramatical, o semântico e o funcional) e educacional (junto aos 

atores “produtores de cultura” e “construtores” da educação básica para surdos), o que 

remonta ao que ensinou Lustosa (2009, p. 248), quando destacou que: “é na vivência dos 

fenômenos que a aprendizagem se faz carregada de significação”. 

Este trabalho, então, sob a visão colaborativa funcional bilíngue, prima pelo 

público-alvo, conforme dito ao longo do texto. Por esse motivo, considero válido, nesta seção, 

dar destaque à voz de representantes do grupo de colaboradores, quais sejam: (a) uma 

professora ouvinte de área de especialidade; (b) uma tilsp e professora; (c) um professor 

nativo e (d) uma estudante surda; todos participantes da dinâmica do curso, dos laboratórios 

terminológicos e no processo de validação. 

  

8.6 Um pouco da voz de colaboradores 

 

Esta subseção, em modo sintético, tem o objetivo de valorizar a voz de 

representantes de cada segmento de colaboradores(as) deste estudo, os(as) quais apontam seus 

anseios, cada vez mais, pela aquisição e partilha de conhecimentos.  

Os depoimentos foram colhidos ao final dos trabalhos da pesquisa empírica, 

quando recebi declarações da maioria dos membros, por mensagens de whatsapp ou por 

email, os quais, pelo conteúdo de suas mensagens, considerei importante destacá-las. Pelas 

razões espaço-tempo foram selecionadas quatro entre as várias mensagens, as quais seguem 

com o resguardo das identidades dos(as) declarantes.  
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Refletir sobre a linguagem, esse elemento essencial para que possamos 

dar sentido ao mundo, a nós mesmos e aos outros, é uma tarefa ao 

mesmo tempo difícil e fascinante porque nos faz perceber que esse 

universo simbólico, presente nas comunidades humanas e responsável 

pelas interações sociais, nem sempre revela o que desejamos.  

A participação no curso me trouxe oportunidades de rever muitos 

conceitos representados em minha língua materna à medida que tentou 

descrever e explicar significados de palavras e expressões, buscando 

aproximações e oposições entre eles, bem como relações entre tais 

significados e o contexto comunicativo em que são produzidos.  

A maior aproximação com a língua de sinais e o constante diálogo com 

os professores surdos ampliou meus conhecimentos acerca da 

complexidade linguística do Surdo, bem como da riqueza de 

possibilidades de expressão por parte daqueles que apreendem e 

explicitam o mundo de forma visual. 

 
Colaboradora A (Professora Especialista/Consultora) 
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Participar do curso de Formação Básica em Lexicografia e 

Terminologia do Rede Surdos-CE foi uma experiencia indescritível, 

visto que participei do processo desde o início. Foram momentos de 

muito aprendizado. Estar participando dessa rica jornada de estudos 

teóricos sobre a base da Terminologia, compartilhar experiências e 

aprender com a vivência do outro, [pessoas] que são referência na 

área é gratificante para qualquer estudante. O curso foi o resultado 

de um sonho, um desejo de compartilhar e valorizar a língua de sinais 

e a comunidade surda cearense.  

[...] O REDE SURDOS, não é só um projeto de extensão, é o 

fortalecimento da comunidade surda cearense. Esse trabalho permite 

que os professores de surdos, intérpretes e sinalizantes, de maneira 

geral, possam ter um parâmetro com fundamentação teórica para 

resolver os problemas gerados pela falta de sinais-termo de áreas 

específicas dentro da sala de aula. 

Essa formação inicial [Curso Básico de Terminologia] possibilitou 

compartilhar, criar e validar sinais-termo, assim como mostrar a 

importância de repensar nossa prática dentro de sala de aula. Mesmo 

que de forma impensada, a usabilidade de sinais criados sem 

considerar as regras de produção era uma prática muito corriqueira 

nos espaços escolares. 
 

 Colaboradora B (Tilsp e Professora) 

  
 

 

O Curso e os Laboratórios de Terminologia foram muito bons. Muito 

interessante entender as regras de criação de neologismos, os 

constituintes internos dos sinais... interagir com os professores de 

áreas [de especialidade] e com alunos surdos. De fato, as questões do 

Enem 2017 e 2018, mesmo em Libras, algumas não estão muito 

claras. Há muito uso de datilologia e frases que seguem a Língua 

Portuguesa. A expansão de estudos terminológicos vai ajudar muito 

os estudantes surdos das escolas e na Universidade também aos 

intérpretes, várias pessoas... As discussões foram ótimas! Quero que o 

grupo continue.
176

 
 

Colaborador C (Professor Sinalizante Nativo) 
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 Fala de um colaborador nativo, em Libras, traduzido por mim. 
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Sou surda e estudo na Universidade Federal do Ceará, no primeiro 

semestre. Gostei muito do Curso de Terminologia. Foi maravilhoso 

aprender várias coisas. Cursei o Ensino Médio em uma escola 

profissionalizante [...] e lá havia intérpretes. Eles(as) criavam sinais que 

eu não entendia nada. Depois que participei do Curso de Terminologia, 

aprendi muitas coisas. Aprendi que precisa entender com profundidade 

as palavras [termos], [conceito e estrutura] isso ajuda a entender. [...] 

Foi aí que comecei a entender muitas coisas que antes, mesmo com 

intérpretes em sala de aula, não ficava muito claro o conteúdo e nem eu 

entendia porque os intérpretes criavam sinais. [Hoje, sei que é com o 

sinal definido e contextualizado que o conteúdo fica claro].  

Foi muito bom participar do curso e do processo de validação, junto aos 

colegas surdos das escolas; foi muito importante. Ali entendi que é 

importante entender os termos, pois isso facilita. Mas não somente os 

surdos, os ouvintes também. É importante surdos e ouvintes entenderem 

as regras de composição dos sinais. Eu tinha como referência de criação 

dos sinais, somente por intérpretes, e não sabia que surdos podem criar, 

mas não pode ser aleatório. Eu não sabia como [era esse processo] e 

aprendi no curso que, na verdade, o foco é o surdo, o que cria. No 

passado, por exemplo, em Matemática, eu como surda que usa aparelho 

auditivo, eu aprendia umas coisas e ficava pensando nos [surdos] que 

não têm aparelho: como era esse ensino a eles? [Hoje sei que] Precisa, 

então, ensinar em Libras, surdo precisa adquirir/aprender.  

É muito importante ajudar os surdos, focar, por exemplo, as disciplinas 

[discursivas], ensinar sobre o corpo, sobre História, Geografia etc. 

Como ensinar aos surdos se são disciplinas muito difíceis? Apenas os 

professores falando oralmente, como se tivesse tudo pronto, perfeito? 

Não. É importante entender as palavras/termos de cada disciplina. Na 

validação pudemos avaliar os sinais que faziam sentido ou não, nós 

discutíamos e os professores [surdos], como [por exemplo] o Prof. 

Daniel explicava sobre o significado e aplicação dos termos, daí o grupo 

ajustava e criava outro sinal que, nós estudantes, como validadores, 

avaliávamos e, sendo claro, era aprovado. Gostei muito!  

A Educação precisa ver o surdo, precisa enxergar os surdos e entender 

que o conhecimento tem que ficar claro. Então, gostei muito. Foi 

maravilhoso! É isso.  
 

Colaboradora D (Estudante Surda, aprovada no Enem 2018) 

 

As vozes supracitadas falam por si e são plenas de sentido e de significado. Desse 

modo, a pesquisa-ação, aqui empreendida, evidencia que os processos educativos se 

transformam no fluxo contínuo do refletir-agir-refletir dos sujeitos, professores, 

colaboradores. Também nessa perspectiva, a proposta de aplicabilidade das UTs sob o prisma 

de uma transposição didática, se converte numa indicação ao fazer da sala de aula.  

Vale lembrar que as “inter-ações” são fundamentais nos processos de ensino e de 

aprendizagem e que se dão por meio da língua compartilhada entre educadores e educandos. 
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Não se pode falar em inclusão, se a vez e voz do público-alvo são negadas ou “amordaçadas” 

(usando o termo de Lane, 1992). Nesse sentido, os ensinamentos freireanos corroboram 

quando apontam para uma Pedagogia da Autonomia:  

O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me põe numa 

posição em face do mundo que não é de quem nada tem a ver com ele. Afinal, minha 

presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se insere. É 

a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da História. 

(FREIRE, 1996, p. 54) 

Há que se promover o letramento terminológico em um ambiente que se cultive a 

educação linguística, o conhecimento de mundo. É nesse sentido, que proponho estudos e 

práticas educacionais por uma Terminologia Pedagógica acessível a discentes, professores – 

surdos e ouvintes – e a quem se interesse pelo cultivo de ambientes pedagógicos bilíngues e 

pelo reconhecimento e respaldo à cidadania plena das pessoas surdas e deficientes auditivas. 

O presente estudo e produto, portanto, apontam para o seu amplo uso, seja no Brasil ou outros 

países, nos quais haja (ou não) a aplicação de exames padronizados, como o Enem. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS DE UM TRABALHO INFINDO 

 

 

A história é o hoje de cada atualidade, que nos 

fornece os conceitos, da mesma forma que a 

natureza, natural ou artificial, nos dá as categorias. 

Sabemos que o permanente não o é porque as visões 

sucessivas tornadas possíveis pelo conhecimento 

desmancham a nossa construção das coisas, até 

mesmo daquelas que consideramos eternas. E 

sabemos que o hoje não o abarcamos todo, mas é 

nossa tarefa, entretanto, a busca do seu 

entendimento. 

 

Milton Santos 

 

 

“Nada sobre nós sem nós”, dizia a bandeira levantada por um quantitativo de 

aproximadamente quatro mil militantes surdas e surdos no manifesto, em Brasília, nos anos 

2010 e 2011. Tomei esse lema no presente trabalho colaborativo, no empreendimento desta 

tese, por acreditar que um trabalho educacional e terminológico não se constrói 

solitariamente, em especial, quando se trata do encontro de duas línguas e de duas culturas (no 

mínimo) e, principalmente, quando os nativos da língua-alvo têm tanto a dizer e construir.  

O aspecto central que movimentou a investidura nesse estudo foi a cientificação 

de um patrimônio lexicoterminológico, antes existente como um projeto de extensão, já 

consultado em diferentes espaços, mas que poderia tomar além da base científica da estrutura 

gramatical, a perspectiva funcional, primando pela semântica e pragmática da Libras. Por 

isso, teve como objetivo geral analisar os processos (conceituais, metodológicos e 

linguísticos) implicados na criação de sinais-termo em uma perspectiva funcional e bilíngue 

(Libras-LP), no âmbito da educação de surdos. 

A presente tese é o resultado de um estudo científico teórico-prático 

lexicoterminológico-funcional-bilíngue (Libras-Português) sob uma perspectiva pedagógica, 

que consiste na construção colaborativa de glossários ilustrativos funcionais bilíngues 

concebidos com a participação ativa de professores nativos (surdos), professores ouvintes e 

validação de estudantes nativos, a partir de um processo que põe em relevo a emergência de 

uma Terminologia Pedagógica motivada pela identificação de lacunas linguísticas em 

contextos educacionais, de forma a preenchê-las no âmbito de diferentes componentes 

curriculares/multitransdisciplinares da educação básica, ora representados pelas disciplinas: 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências/Biologia, História e Geografia. 
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Assim, essa pesquisa se desenvolveu, então, em virtude da existência de várias 

expressões e termos ainda sem um correspondente em Libras ou quando há, por vezes, se 

restringe a espaços físicos limitados, não chegando ao uso corrente. Por esse motivo, este 

trabalho buscou contribuir com a expansão terminológica em Libras, direcionando o olhar 

para a perspectiva bilíngue. Assim, tomei como hipótese a ideia de que a produção de sinais-

termo com a participação colaborativa de professores pesquisadores surdos e professores 

ouvintes atuantes em diferentes áreas do conhecimento especializado da Educação Básica 

associada a uma amostra do público–alvo in loco como validador e interlocutor neste processo 

promove: (1) a produção de um consistente material linguístico sob as regras de construção 

léxico-terminológica; (2) a compreensão semântico-conceptual dos termos disponibilizados 

em plataforma acessível via computadores e celulares; (3) a ampliação de um vocabulário 

funcional por parte dos professores; (4) a aquisição  terminológica pelos estudantes surdos, 

em diferentes áreas do conhecimento; e (5) a compreensão de questões avaliativas pelos 

estudantes (por exemplo, em exames do Enem) para além da mera “adivinhação” e 

decodificação de termos.  

A confirmação da hipótese pode ser conferida no decorrer do Curso Básico de 

Terminologia e nas sessões de laboratórios terminológicos, com professores especialistas por 

áreas interagindo com professores pesquisadores surdos, assim como nas sessões de 

validação, quando os estudantes surdos de escolas públicas, prestes a fazerem o Enem de 

2019, participaram avaliando tanto os neologismos propostos, quanto à sinalização nos 

contextos, apresentados em videolibras por uma participante da pesquisa, que traduziu as 

questões selecionadas de modo funcional, aplicando os candidatos a sinais-termo produzidos 

nos laboratórios. A participação ativa dos estudantes contou com a liberdade que tiveram para 

validar ou refutar qualquer sinal que ficasse, para eles, sem sentido, seja do ponto de vista 

semântico ou estrutural, seja do ponto de vista prosódico. Estes manifestaram ao final da 

validação, que a participação nesse processo lhes trouxe clareza a temas e conceitos que antes 

tinham ficado “embaçados” ou sem a mínima compreensão em sua escolarização. 

Nesse sentido, o presente trabalho se constituiu, tomando, inicialmente, as 

necessidades elencadas nas escolas e a partilha de sonhos conjuntos. Esse denominador 

comum foi o motor que manteve o movimento não apenas meu ante os desafios, mas de todos 

os que estiveram comigo do início ao final deste trabalho, que enfrentou vários desafios e 

“dragões”, daí a adoção de uma proposta, tida como inusitada em meio aos estudos 

acadêmicos tradicionais, a Abordagem Metodológica Comunitária Dragon Dreaming. Ao 
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tomar como norte de caminhada, a ideia da partilha de sonhos, para que dos pequenos sonhos, 

construíssemos em grupo uma teia, uma rede de trocas de conhecimentos, foi a tríade – 

formada pelo encontro da pesquisa-ação crítico colaborativa com a TCT e as ferramentas da 

Abordagem Dragon Dreaming – que se tornou meu grande suporte metodológico, fazendo 

emergir o esboço de um método de pesquisa e de trabalho que denominei, a priori, de Método 

(Colaborativo) VIDA, significando Vem Interagir e Desenvolver Aprendizagens. Assim, foi 

construído um caminhar sem o mínimo de competição, com partilhas e incentivos mútuos, 

consolidando a concretização do que se projetou como trabalho “ganha-ganha”.  

Por sermos seres sociais, acredito que é nas interações que se desenvolve a troca 

de conhecimentos e aprendizagens, de modo não somente produtivo, mas essencialmente 

qualitativo. Não vejo o tratamento ou produção de conhecimento na seara linguística ou 

educacional, como fruto de fazeres verticalizados, autoritários ou autossuficientes. Acredito 

na troca de ideias como geradora de mais e mais ideias e pesquisas, construindo 

conhecimentos científicos, tornados sociais, não individualistas. Em nosso mundo 

globalizado, é pensando no coletivo que extrapolamos fronteiras, notadamente, nos tempos 

atuais, para os quais me reporto, lembrando que até os cuidados sanitários individuais devem 

ser tidos como sociais.  

Com base nos estudos funcionalistas sistêmicos, tanto no âmbito da Linguística, da 

Terminologia e dos Estudos da Tradução, este estudo buscou trazer para a Educação uma 

proposta consolidada de uma Terminologia Pedagógica Colaborativa Funcional Bilíngue 

com as características: (a) que considere os vários fatores e atores requeridos para a 

composição e convenção tácita de termos/sinais-termo pela comunidade linguística; (b) que 

não apresente UTs estanques ou priorize a estrutura, mas, sim, uma visão comunicativa, 

aliando estrutura e prática, com repertórios aplicados em contextualizações e distribuídos por 

temáticas (organização onomasiológica); (c) que adiciona, inclusive, algumas motivações e 

indicações de uso do GIFB Rede Surdos, de modo criativo, lúdico e pedagógico; (d) com 

atividades aplicáveis por extensão a outros tipos de obras lexicoterminológicas; enfim, (e) que 

promova o encontro da Libras e da LP desde fases de elaboração à configuração do material 

sistematizado.  

Do ponto de vista teórico e prático, com os laboratórios terminológicos e a 

participação ativa entre os colaboradores nativos e os especialistas por área, em especial da 

Matemática, foi possível o registro de um fenômeno diferenciado, aqui denominado Morfema 

Orbital Conexo, o qual leva a uma categoria com potencial fonte teórica, posto que os 

morfemas que a compõe relacionam conteúdos e conceitos que subjazem em contiguidade. O 
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conjunto de sinais-termo, em que foi registrado esse fenômeno, se constitui pela formação de 

morfemas presos que orbitam ante um morfema-base, como um fenômeno “gravitacional”, a 

partir de conexões conceituais internas, que se apresentam como partes de um todo. Essas 

conexões são reconhecidas mesmo quando a base se apresenta oculta. Esse registro traz 

indicativos de contribuição em temáticas específicas como o foi em Trigonometria, na questão 

tratada, e conceitos conexos e correlatos, que tomaram o Ângulo Reto e Triângulo Retângulo, 

como ponto de partida e “ímã”.  

O produto terminológico ora apresentado representa a finalização de uma fase, a 

conclusão dos estudos de Doutorado, conquanto, já em perspectiva para a continuação com 

mais trabalhos e estudos na formulação de projetos afins, isto é, fica aberto a novas 

possibilidades. É esperado que o modelo ora proposto possa servir a distintas realidades em 

que se encontrem pessoas surdas e que este trabalho se una a outros desenvolvidos nas demais 

universidades que se dedicam a estudos terminológicos/lexicográficos em Libras (e em outras 

línguas de sinais), para a disseminação da língua dos inúmeros sujeitos visuais presentes em 

lugares, desde os mais longínquos.  

A Educação de Surdos e de qualquer cidadão aprendiz só pode se concretizar, se há 

interações efetivas, com estratégias e recursos otimizados na perspectiva de sua cultura, no 

caso em foco, na Cultura Surda. A perspectiva desse trabalho visa, portanto, a Educação 

Bilíngue (Libras-LP), a Cultura Surda e também a Inclusão, mas uma inclusão efetiva; isto é, 

uma inclusão com satisfação, com o sentimento de pertença, de cidadania, de ser sujeito do 

processo de ensino e de aprendizagem. Incluir, nesse sentido, significa sentir o outro com 

empatia; significa proporcionar ao educando um ambiente em que seja partícipe, em que a 

diferença linguística e cultural seja compartilhada; que promova descobertas desde as 

cotidianas a científicas e com autoestima projetada para o sucesso. Se for essa inclusão, nós 

queremos! 

Esta Tese, portanto, vem contribuir para: (a) o desenvolvimento de uma 

Terminologia Pedagógica: Funcional, Colaborativa e Bilíngue (Libras-LP); (b) com os 

Estudos da Tradução voltados à perspectiva funcionalista em sintonia com a Terminologia 

Pedagógica, traçando seus planos tradutórios que visem o público e a cultura alvo; (c) a 

adoção do sistema da escrita da Libras, notadamente, o signwriting; (d) o desenvolvimento de 

glossários (e dicionários) primando além das contextualizações, os elementos fundamentais 

que compõem a macro e a microestrutura; com fichas terminológicas (e lexicográficas) 

elaboradas pensando no uso efetivo e no público-alvo; (e) o fomento de práticas de leitura e 

escrita de textos, dicionários, glossários, no seio das salas de aula, que tornem o estudante 
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autônomo, curioso e desperto ao uso desses materiais no desenvolvimento de sua 

aprendizagem; (f) as metodologias de pesquisa, de estudo e de ensino que vençam dragões 

interiores e valorize a vez e voz da coletividade; ou seja, a visão de um caminhar empata, no 

cultivo de ambientes “ganha-ganha”, de “Vida”; (g) a noção de que a educação, como um 

todo, perpassa por uma educação linguística; (h) um despertar à formação continuada de 

docentes com viés reflexivo, que traga os dicionários e glossários ao centro de atividades, 

tirando-os da margem do “burburinho” da sala de aula, enfim, (i) para práticas escolares 

prazerosas, coletivas, em que a voz e vida dos atores sejam (n)o centro. 

De um modo geral, para além dessa pesquisa, espero que o Brasil possa valorizar 

o seu povo, suas línguas e multiculturas! Que “chefes” políticos e as lideranças político-

sociais entendam que os projetos científicos e educacionais devem ser valorizados, assim 

como os aprendizes e os profissionais dessas searas sociais, posto que, sem educação e sem 

ciência, como haver desenvolvimento, saúde, produção (econômica)? Como existir produção, 

economia em alta, enfim, uma nação, sem povo? 

A expansão terminológica ora proposta busca inspirar para o encontro dos mundos 

surdo e ouvinte, como harmonicamente complementares, como foi nosso caminhar na empiria 

deste estudo. O espaço (virtual ou físico) está aqui lançado para as reflexões linguísticas, 

educacionais, políticas e científicas de maneira partilhada como propuseram os cientistas e 

autores que compuseram o arcabouço dessa pesquisa, assim como os preceitos vygotskyanos, 

quando apontam para níveis prospectos da aprendizagem.  

Em suma, os resultados desta pesquisa permitiram descobrir (que): (a) a construção 

colaborativa dos processos linguísticos na empiria, sustentado pelo ideário “ganha-ganha”, 

revela o caráter social da língua, no qual os neologismos surgiram fundamentados em bases 

conceituais e estruturadas; (b) há morfemas-base na anatomia morfológica e semântica de 

vários sinais-termo; (c) um morfema que atrai conteúdos/conceitos correlacionados e 

interdependentes (ainda que autônomos) constituindo uma base teórica denominada morfema 

orbital conexo, formador de UT com conteúdo epistemológico e cultural relevante; (d) o 

Modelo Silex e a proposta de Faria-Nascimento (2009) no estudo das UTs sob o ponto de 

vista estrutural e funcional facilitam a compreensão dos contextos apresentados em provas 

textuais aos estudantes (validadores); (e) é relevante construir glossários primando por 

terminologias discriminadas em fichas terminológicas oriundas de contextos funcionais e 

nesses contextos aplicadas, com vistas a atribuir mais sentido e clareza aos aprendizes 

sinalizantes; e (f) o tratamento das provas textuais a partir de planos tradutórios e princípios 

da Tradução Funcionalista são relevantes à aplicação das unidades terminológicas em 
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contextos educacionais.  

Este estudo é compatível com a legislação vigente, quanto ao atendimento das 

especificidades linguístico-culturais dos surdos, visando contribuir com a escolarização desses 

sujeitos, em especial, àqueles que se submetem a exames padronizados. Além disso, contribui 

com a promoção de acesso às informações em suas línguas (Libras e LP), em espaços 

educacionais e em mídias digitais, e, quiçá, possa chegar a outros lugares em que haja nativos 

de distintas línguas de sinais, nos diferentes países. 

Em poucas palavras, a Tese defendida neste estudo é a de que o preenchimento de 

lacunas léxico-terminológicas em Libras e Português, garantido com a criação de sinais-termo 

in vitro, seguida de ampla disponibilização em glossários aos estudantes surdos e professores 

bilíngues, garante o acesso ao conhecimento pelos estudantes surdos matriculados na 

educação básica. 

Destarte, é valido afirmar que a equipe  Rede Surdos cresceu mais coesa com essa 

tese; ou seja, temos um grupo de extensão e de pesquisa que amadureceu a cada passo novo 

dado, nesse estudo, numa ação realizada em coletividade; uma equipe cujos membros, a cada 

dia, têm mais sonhos (individuais e coletivos; possíveis e realizáveis), como o de 

institucionalizar um Observatório de Estudos e Produções Terminológicas Rede Surdos 

responsável pela proposição de disciplinas optativas ou livres, em formato de (mini)cursos de 

Terminologia Pedagógica, como atividade de extensão para estudantes e cursos de formação 

continuada para professores. 

Projeta-se, assim, mais parcerias com instituições, pesquisadores/as, professores/as, 

Tilsps, demais interessados/as, podendo aumentar essa coletividade para além-divisas 

estaduais, regionais ou fronteiras nacionais, ampliando essa Rede cujo foco é a pessoa surda, 

motivadora da denominação Rede Surdos. Espero ampliar esse campo, assim como essa Rede, 

para outras comunidades de falantes de outras línguas de sinais, visando, especialmente, o 

público prestes a submeter-se a exames padronizados, como o Enem. Outrossim, este 

trabalho, tomou os corpora do contexto do Ensino Médio, aplicável a outras etapas da 

Educação Básica, assim como ao Ensino Superior.     
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APÊNDICE A –  PROGRAMA/ATIVIDADES REALIZADAS DO CURSO 

 

 

UNIVERIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Curso Básico de Terminologia e Terminografia em Libras 

Promoção: Margarida Maria Pimentel de Souza/Delles/CH/UFC 
 

 

 

 

Programa/Atividades Realizadas 

DATA/DIA HORÁRIO C/H ASSUNTO RESPONSAVEL 

Módulos I e II -  Teóricos  

01/06/2019 
(sábado) 

 
 
8:30h-
10:00h 

 
 
1:30’ 

Boas vindas  
Uso de ferramentas de postagens, consultas 
e interação do site 
https://redesurdosce.ufc.br 
Edição de vídeo 
Local: Laboratório de Informática – CH1 

Profª Dandª Margarida 
Pimentel - 10’ (UFC) 
Prof. Eldimar Sá 
(CEJA) 

01/06/2019 
(sábado) 

 
10h-
12:30h 

 
2:30’ 

Oficina de Signpudlle 
 
Local: Laboratório de Informática – CH1 

Prof. Josenilson 
Mendes (UFC) 

01/06/2019 
(sábado) 

 
 
 
14h – 
16:00h 

 
 
 
2:00’ 

Conhecendo o REDE SURDOS-CE 
Lexico... Termino... o que?;  
Registros de Repertórios lexicográficos em 
Línguas de Sinais 
Processo de Formação de Conceitos 
Local: CH/UFC – Bloco Didático 

 
 
Profª Dandª Margarida 
Pimentel (UFC) 

01/06/2019 
(sábado) 

 
16:00h-
17:00h 

 
1:00’ 

O trabalho colaborativo na construção e 
desenvolvimento de projetos 
Local: CH/UFC – Bloco Didático 

 
Profª Drª Geny Lustosa 

07/06/2019 
(sexta-
feira) 

 
14h – 20h 

 
6h/a 

Introdução à Lexicologia/Lexicografia; 
Terminologia/Terminografia 
Processos de Formação dos sinais: 
Construção dos Sinais (Iconicidade, CL, 
Metonímia, metáfora; Morfemas-base como 
operadores constituintes da Terminologia 
em LS; 
Local: Adufc 

 
 
 
Profª Drª Sandra 
Patrícia (UnB) 

08/06/2019 
(sábado) 

 
08h – 12h 

 
4h/a 

Preenchimento de lacunas lexicais e 
terminológicas em LS: construções in vitro e 
in vivo 
Oficina de Criação e Validação de Sinais 
com os critérios acadêmicos de constituição 
de sinais-termo e edição de vídeo 
Local: Adufc (ou Sala Sâmia?) 

 
 
 
Profª Drª Sandra 
Patrícia (UnB) 

08/06/2019 
(sábado) 

 
14h – 18h 

 
4h/a 

Processo de simplificação de conceitos e os 
operadores constituintes de sinais-termo em 
ambiente contextualizado 
Local: Adufc 

Profª Drª Sandra 
Patrícia (UnB) 

Subtotal Carga Horária 21h/a  ------------------------------------------- ------------------ 

Módulo III – Prático 

21/06/2019 
(sexta-
feira) 
 

 
 
18h-22h 

 
 
4h/a 

Laboratório de criação e validação: 
Grupos 1 (LP), 2 (MT). 3 (HI), 4 
(GE+Bairros); 5 (CI), 
Líderes de grupos:  
Avaliações (participação ativa, produção de 
vídeos terminológicos, testes objetivos e 
subjetivos) 

 
Profª Dandª Margarida 
Pimentel e equipe do 
Rede Surdos-CE 
(UFC) 

22/06/2019   Laboratório de criação e validação:  

https://redesurdosce.ufc.br/
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(sábado) 
 

 
08h – 12h 

 
4h/a 

Grupos 1 (LP), 2 (MT). 3 (HI), 4 
(GE+Bairros); 5 (CI), 
Líderes de grupos:  
Avaliações (participação ativa, produção de 
vídeos terminológicos, testes objetivos e 
subjetivos) 

Profª Dandª Margarida 
Pimentel e equipe do 
Rede Surdos-CE 
(UFC) 

22/06/2019 
(sábado) 
 

 
 

14h – 18h 

 
 
4h/a 

Laboratório de criação e validação: 
Grupos 1 (LP), 2 (MT). 3 (HI), 4 
(GE+Bairros); 5 (CI), 
Líderes de grupos:  
Avaliações (participação ativa, produção de 
vídeos terminológicos, testes objetivos e 
subjetivos) 

 
Profª Dandª Margarida 
Pimentel e equipe do 
Rede Surdos-CE 
(UFC) 

Subtotal Carga Horária 12h/a ------------------------------------------- ------------------ 

Teórica + Prática 33h/a ------------------------------------------- ------------------ 

Atividade: 7h/a Os cursistas completarão a c/h individual com a entrega de um vídeo 
com sinais-termo em temática contextualizada (Textos enviados pelos 

professores consultores) – Entrega até o dia 01/07/2019 

TOTAL Carga Horária 40h/a Entrega de CERTIFICADO mediante à entrega do Trabalho Final e 
Frequência 90% (36h/a) 

 

Acréscimo de carga horária em virtude de extravio de material de Geografia por parte de uma 

pessoa participante da pesquisa: 
 

DATA/DIA HORÁRIO C/H ASSUNTO PRESENÇA 

02/08/2019 
(sexta-
feira) 
 
Local: 
Adufc 

14h – 17h 3h/a Laboratório de criação e eleição do Sinal-
Termo: 
Retomada do Laboratório de GEOGRAFIA, 
em virtude do extravio de parte do material 
produzido em junho. 
Líderes de grupos:  
Avaliações (participação ativa, produção de 
vídeos terminológicos, testes objetivos e 
subjetivos) 

Coord. e explanação: 
Margarida 
Colaboradores: Márcia 
(consultora); Sérvulo, 
Rundesth, Rodrigo, 
Sandro e Marcone.  
Bolsistas: Viviane, 
Renágila e Tayná. 
Voluntária do Proj 
Sinalário: Wiliana 

31/08/2019 
(sábado) 
 
Local: 
CCLL 

8:30h – 
17h 

3h/a Laboratório de criação e eleição do Sinal-
Termo: 
Retomada do Laboratório de GEOGRAFIA, 
em virtude do extravio de parte do material 
produzido em junho. 
Líderes de grupos:  
Avaliações (participação ativa, produção de 
vídeos terminológicos, testes objetivos e 
subjetivos) 

Coord. e explanação: 
Margarida 
Colaboradores: Márcia 
(consultora); Sérvulo, 
Daniel e Marcone.  
Bolsistas: Viviane e 
Renágila. 
Observação 
Voluntária: Michele e 
Felipe (Alu Geo 
Márcia). 

 

VALIDAÇÃO FINAL COM ESTUDANTES DE ESCOLAS PÚBLICAS 
 

DATA/DIA HORÁRIO C/H ASSUNTO RESPONSAVEL 

05/10/2019 
(sábado) 

 
Local: 
SALA 
SÂMIA 
FACED 

8h – 12h 4h/a Laboratório de validação FINAL COM 
DISCENTES SURDOS DE INSTITUIÇÕES 
PÚBLICAS: 
 
Avaliações (participação ativa, produção de 
vídeos terminológicos, testes objetivos e 
subjetivos) 

Coord. e 
explanação: 
Margarida 
Colaboradores 
Consultores: Márcia, 
Vinícius, Rejane, 
Joana; 
Prof Libras surdos: 
Sérvulo, Rundesth, 
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Daniel e Marcone.  
Bolsistas: Viviane, 
Renágila  
Voluntária do Proj 
Sinalário: Tayná.  
Validadores: 06 
estudantes da escola 
Joaquim Nogueira; 02 
Letras Libras UFC 
(semestre 1); 02 
Pedagogia Bilíngue. 

19/10/2019 
(sábado) 

 
Local: 
SALA 
SÂMIA 
FACED 

8h – 12h 4h/a Laboratório de validação FINAL COM 
ALUNOS SURDOS DE INSTITUIÇÕES 
PÚBLICAS: 
 
(Celebração) 

Coord. e 
explanação: 
Margarida 
Colaboradores 
Consultores: Márcia, 
Vinícius, Rejane, 
Joana; 
Prof Libras surdos: 
Sérvulo, Rundesth, 
Daniel e Marcone.  
Bolsistas: Viviane, 
Renágila  
Voluntária do Proj 
Sinalário: Tayná.  
Validadores: 06 
estudantes da escola 
Joaquim Nogueira; 02 
Letras Libras UFC 
(semestre 1); 02 
Pedagogia Bilíngue. 

15/02/2020 
(sábado) 

 
Local: 
SALA 
SÂMIA 
FACED 

8h – 15h 
(Direto sem 
intervalo, 
conforme 
necessidade 
de banheiro 
ou 
alimentação 
algum 
membro 
saia da sala. 
Também 
levamos 
lanche) 

7h/a Laboratório de validação FINALIZANDO AS 
VALIDAÇÕES COM DISCENTES E 
PROFESSORES SURDOS DA UFC E DE 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS: 
 
(Celebração) 

Coord. e 
explanação: 
Margarida 
Colaboradores 
Consultores: Iara, 
Deyjane, Márcia, 
Vinícius, Rejane. 
Prof Libras surdos: 
Sérvulo, Rundesth, 
Sandro, Raniere e 
Marcone.  
Bolsistas: Viviane 
Voluntária do Proj 
Sinalário: Tayná.  
Validadores: 10 
estudantes e 
professores. 
Preença do Professor 
Eldimar Sá. 
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APÊNDICE B – ORÇAMENTO DA PESQUISA 

 

 

MATERIAL 
QUANTIDADE / 

UNIDADE 

CUSTO               

VALOR UNITÁRIO 
TOTAL 

Materiais de consumo rápido
1
 

Resma de papel 1 R$ 18,00 R$ 18,00 

Canetas 12 R$ 2,00 R$ 24,00 

Lanches 20x3dias (validação) R$ 4,50 (x20x3) R$ 270,00 

Material gráfico (fotocópias, formulários 

de validação) 
100 R$ 10,00 R$ 10,00 

Custo Subtotal R$ 322,00 

Materiais de consumo estendido
2
  

Notebook HP 3 R$ 2.299,99 R$ 6.899,97 

Data Show  3 R$ 1.804,05 R$ 5.412,15 

Flip chart 1 R$ 68,89 R$ 68,89 

Câmera filmadora (Tipo: 

Kit Sony a6400 Mirrorless + Lentes Sony 

E 16-50mm e PZ 18-105mm OSS + Filtro 

SkyLight 72mm + SDXC 32Gb) 

1 R$ 7.603,07 R$ 7.603,07 

Custo Subtotal R$ 19.904,08 

Despesas com a vida da Professora da UnB em Fortaleza (Período do Curso Básico de Terminologia) 

Passagens BSB-FOR-BSB 1 R$ 741,97 R$ 741,97 

Alimentação 1 R$ 150,00 R$ 150,00 

Hospedagem
3
 1 R$ 700,00 R$ 700,00

3
 

Custo Subtotal R$ 1.591,97 

CUSTO TOTAL 21.818,05 

Custo Direto à Pesquisadora  R$ 1.213,97 

 

 

 

OBS.:  
1. Despesas custeadas pela pesquisadora. 

2. Despesas custeadas pela pesquisadora e/ou material tomado de empréstimo com amig@s. 

3. Apoio UFC: despesa custeada pela Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.emania.com.br/kit-camera-sony-a6400-mirrorless-lente-sony-e-16-50mm--pz-18-105mm-f-4-g-oss-selp18105g-filtro-skylight-72mm-cartao-sdxc-32gb-de-95mbs/p
https://www.emania.com.br/kit-camera-sony-a6400-mirrorless-lente-sony-e-16-50mm--pz-18-105mm-f-4-g-oss-selp18105g-filtro-skylight-72mm-cartao-sdxc-32gb-de-95mbs/p
https://www.emania.com.br/kit-camera-sony-a6400-mirrorless-lente-sony-e-16-50mm--pz-18-105mm-f-4-g-oss-selp18105g-filtro-skylight-72mm-cartao-sdxc-32gb-de-95mbs/p
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APÊNDICE C – FORMULÁRIO DE VALIDAÇÃO DE SINAIS-TERMO – LISTA 

TOTAL DE NEOLOGISMOS  

 

 

 

Universidade Federal do Ceará – UFC 

Pró-Reitoria de Extensão – Prex 

Departamento de Letras-Libras e Estudos Surdos – Delles 

Curso Básico de Terminologia em Libras 

Coordenação: Margarida Maria Pimentel de Souza 

 

FORMULÁRIO DE VALIDAÇÃO DE SINAIS-TERMO 

 

MATEMÁTICA 

1. ÁLGEBRA RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

2. ALGÉBRICO-GEOMÉTRICA RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

3. ÂNGULO OBTUSO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

4. ÂNGULO AGUDO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

5. ÂNGULO RASO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

6. ÂNGULO RETO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

7. ÂNGULO 360° RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

8. COLÔNIA RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

9. GEOMETRIA RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

10. CATETO(S) (Conceito Conexo: Hipotenusa) RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

11. HIPOTENUSA (Conceito Conexo: Cateto) RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

12. PLANO CARTESIANO (1) RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

13. PLANO CARTESIANO (2) RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

14. SISTEMA DE COORDENADAS RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

15. TRIÂNGULO  RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

16. TRIÂNGULO EQUILÁTERO (1) RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

17. TRIÂNGULO EQUILÁTERO (2) RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

18. TRIÂNGULO RETÂNGULO (1) RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

19. TRIÂNGULO RETÂNGULO (2) RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

20. TRIÂNGULO RETÂNGULO (3) RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

21. TRIÂNGULO ISÓSCELES RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

22. TRIÂNGULO ESCALENO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

23. VÉRTICE RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

24. VÉRTICE DA PARABOLA RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

25. RAIZ QUADRADA RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

26. SENO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 
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27. COSENO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

28. HIPOTENUSA RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

 

 

PORTUGUÊS 

29. ADJETIVAÇÃO (Conc. Conexo: Substantivação) RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

30. SUBSTANTIVAÇÃO (Conc. Conexo: 

Adjetivação) 

RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

31. ENREDO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

32. EU-LÍRICO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

33. LINGUAGEM NÃO-VERBAL RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

34. MEME RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

35. MULTILINGUISMO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

36. NOMINALIZAÇÃO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

37. OBJETIVIDADE RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

38. PLURILINGUISMO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

39. SURREALISMO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

 

CIÊNCIAS 

40. CARBOIDRATO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

41. CÉLULA (CANDIDATO 1) RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

42. CÉLULA (CANDIDATO 2) RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

43. CÉLULA (CANDIDATO 3) RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

44. CÉLULA (CANDIDATO 4) RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

45. CÉLULA (CANDIDATO 5) RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

46. CÉLULA EUCARIONTE RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

47. CÉLULA PROCARIONTE RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

48. CENTRÍOLOS RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

49. COMPLEXO DE GOLGI RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

50. CROMATINA RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

51. EUCROMATINA RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

52. HETEROCROMATINA RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

53. METABOLISMO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

54. MITOCÔNDRIA RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

55. NUCLÉOLO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

56. ORGANELA RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

57. SAIS MINERAIS RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

58. RNA RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

59. RIBOSSOMO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

60. DNA RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

61. RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 
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62. RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

 

 

GEOGRAFIA 

63. CROSTA LATERITICA RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

64. CLIMA ÁRIDO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

65. CLIMA EQUATORIAL RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

66. CLIMA SUBTROPICAL RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

67. CLIMA TEMPERADO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

68. CLIMA TROPICAL RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

69. TUNDRA RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

70. CHAPADA RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

71. FENÔMENO GEOGRÁFICO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

72. REFLETIVIDADE RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

73. FENÔMENO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

74. LATERIZAÇÃO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

75. PLUVIOSIDADE RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

76. PRESSÃO ATMOSFÉRICA RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

77. PLANICIE RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

78. SERTÃO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

79. CICLONE RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

80. CICLO DA ÁGUA (Conc. Conexo: Chuva 

Orográfica) 

RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

81. CHUVA OROGRÁFICA (Conc. Conexo: Ciclo 

da Água) 

RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

 

 

HISTÓRIA 

82. AMA DE LEITE RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

83. ABSOLUTISMO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

84. AUTOCRATA RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

85. BANDEIRANTES RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

86. FAMÍLIA REAL RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

87. IDEALISMO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

88. IMPÉRIO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

89. LIBERALISMO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

90. NATURALISMO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

91. RACIONALISMO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

92. SENHORES DE ENGENHO RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 

93. CLASSE MÉDIA RUIM (   ) BOM (    ) EXCELENTE (    ) 
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APÊNDICE D – SUGESTÕES DE ATIVIDADES DE USO DOS SINAIS-TERMO 

 

 

 

Universidade Federal do Ceará – UFC 

Pró-Reitoria de Extensão – Prex 

Departamento de Letras-Libras e Estudos Surdos – Delles 

Curso Básico de Terminologia em Libras 

ESTUDO DE TESE DE DOUTORADO 

Por: Margarida Maria Pimentel de Souza 

 

SUGESTÕES AOS(ÀS) EDUCADORES(AS) 

 

ATIVIDADE 1 – DESCOBRINDO NOVOS SINAIS-TERMO 

Título   APRENDIZ E INVENTARIANTE TERMINOLÓGICO 

Objetivo  Descobrir novos sinais-termo em diferentes fontes textuais, sentindo-se 

inventariante e compositor de pequenos repertórios terminológicos 

Respaldo  Além dos fundamentos da área de especialidade abordada no momento, essa 

atividade segue o Método Colaborativo Vida (Vem Interagir e Desenvolver 

Aprendizagens), cujo respaldo se sustenta numa Abordagem Terminológica 

Funcionalista, Interacionista e do Dragon Dreaming, inerente ao produto GIFB 

Rede Surdos. 

Modalidade 

Linguística 

Sinalizada e escrita (em LP) 

Material necessário Diferentes tipos de textos, sites, livros, jornais, celular com acesso ao site REDE 

SURDOS. 

Desenvolvimento da 

atividade 

1. O professor já deve ter introduzido os conhecimentos à temática com os 

discentes surdos e escolhe uma das temáticas ou subtemas para explorar em 

sala de aula com dinâmica interativa no uso das terminologias. Por exemplo, 

agrupar sinais-termo relacionados a (à): células; História do Brasil; 

Geometria etc.  

2. Em seguida, o professor seleciona diferentes tipos de figuras, imagens, 

textos, vídeos, conforme a temática previamente planejada para pesquisa e 

discussão dos discentes em sala de aula.; 

3. Os grupos selecionam as imagens ou cenas e palavras e fazem uma lista 

de termos que querem explorar. Daí, se inicia a procura pelos aspectos 

relacionados a tal termo, passando pela definição e “provas textuais” no 

GIFB REDE SURDOS. É importante ter a mediação do(a) professor(a) ou 

de outro colega, com mais experiência e domínio bilíngue, nas conversas 

entre si sobre suas descobertas. É importante fazer registros: em vídeos 

provisórios, rascunhos por escrito em LP ou SW; 

4. O registro final dos resultados desses novos inventariantes deverá compor 

um “Pequeno Glossário temático sobre [...]” (colocar a temática que está 

abordando) e de volta à turma, os estudantes compartilham suas 

descobertas com os demais colegas. 

Resultado Uma boa partilha e um pequeno glossário onomasiológico por grupo, 

elaborado pelos estudantes. 

Mais uma(s) dica(s) Os discentes podem ser incentivados à troca de ideias por whatsapp, aplicando o 

conteúdo com colegas 

Elaboração: Margarida Pimentel (2021, inspirada em Gomes, 2007) 
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ATIVIDADE 2 – ASSOCIANDO FORMAS E SIGNIFICADO DOS SINAIS-TERMO (ATIVIDADE 

INTER-TRANSDISCIPLINAR) 

Título   BINGO DE TERMOS COMPOSTOS E ICÔNICOS 

Objetivos  Explorar as palavras compostas (e derivadas), despontando a percepção de 

radical e afixos (significado e significante), as fomas livre e presas, bem como o 

significado de cada termo ou partícula. 

Respaldo  Além dos fundamentos da área de especialidade abordada no momento, essa 

atividade segue o Método Colaborativo Vida (Vem Interagir e Desenvolver 

Aprendizagens), cujo respaldo se sustenta numa Abordagem Terminológica 

Funcionalista, Interacionista e do Dragon Dreaming, inerente ao produto GFB 

Rede Surdos. 

Modalidade 

Linguística 

Sinalizada e escrita (SW) (Variação da atividade: Libras como L1 e Libras como 

L2) 

Material necessário Papel, lápis, lápis de cor, régua, calculadora e/ou material de desenho celular 

para consulta do GIFB REDE SURDOS. 

Desenvolvimento da 

atividade 

1. Em aula anterior, o(a) professor(a)  oferece aos alunos uma lista de Sinais-

termo compostos pouco conhecidas para que, em casa, possam treinar, fazer 

associações e pesquisarem, nas “provas textuais” do GIFB REDE SURDOS, 

a definição de cada sinal-termo listado, identificando a que disciplina(s) tal 

termo pertence. 

2. No dia marcado, o(a) professor(a)  faz o bingo terminológico com os termos 

devidamente pesquisados e estudados pelos discentes; 

3. Os discentes recebem cartelas com 03 SINAIS-TERMO COMPOSTOS, 03 

DERIVADAS (POR AFIXAÇÃO/AGLUTINAÇÃO) e 03 SINAIS-TERMO CL. 

Todos em SW, aleatoriamente. A atividade consiste em três níveis:  

3.1 (Educação Infantil): o(a) professor(a) com FIGURAS representativas 

dos vários sinais-termo selecionados para o jogo, dispostos em um 

recipiente, faz o sorteio e apresenta a IMAGEM de cada sinal-termo. 

O(a) estudante deverá identificar o sinal-termo apresentado pela 

imagem e marcar o SW correspondente que tem em sua cartela. Vence 

quem preencher a cartela primeiro conforme a solicitação, se 

completa ou parcial (em L, X, ou uma coluna, enfim, fica a critério do 

professor, conforme o tempo para a realização da atividade).  

3.2 (Ensino Fundamental): o(a) professor(a) com vários UTs em um 

recipiente, faz o sorteio e pronuncia cada sinal-termo. O(a) estudante 

deverá identificar o sinal-termo apresentado com o SW que tem em 

sua cartela. Vence quem preencher a cartela primeiro conforme a 

solicitação, se completa ou parcial.  

3.3 (Ensino Médio): O(a) professor(a) com vários sinais-termo em um 

recipiente, faz o sorteio e apresenta a definição do sinal-termo 

sorteado. O(a) estudante deverá identificar o sinal-termo apresentado 

conforme compreende a definição.  Vence quem preencher a cartela 

primeiro de acordo a solicitação/orientação, se completa ou parcial. 

Resultado Um momento bem animado e aprendizagem de sinais complexos. 

Mais uma(s) dica(s) Os discentes podem ser incentivados a partilha de suas impressões sobre os 

sinais-termo. 

Sugestão de Sinais-termo a contemplar no Bingo:  

Compostos em Libras, conforme o GFB Rede Surdos: PRESSÃO 

ATMOSFÉRICA, AMA DE LEITE, FENÔMENO GEOGRÁFICO;  

Aglutinação, conforme o GFB Rede Surdos: CÉLULA, ORGANELA, 

CROMATINA;  

CL, conforme o GFB Rede Surdos: SENHOR DE ESCRAVOS, SOCIEDADE 

IMPERIAL, LIPÍDIOS. 
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Morfema Orbital Conexo do GIFB Rede Surdos: CATETO ADJACENTE; 

CATETO OPOSTO; HIPOTENUSA; SENO, COSSENO, TANGENTE; 

CATETOS; TRIÂNGULO RETÂNGULO/TEOREMA DE PITÁGORAS. 

Elaboração: Margarida Pimentel (2021, inspirada em Gomes, 2007) 

 

ATIVIDADE 3 – CONHECENDO E APLICANDO CONCEITOS E SIGNIFICADOS DE UTs (I) 

Título   A MATEMÁTICA/GEOMETRIA NO ESPORTE 

Objetivos  Explorar as figuras geométricas presentes nos esportes, como em uma 

quadra de esporte ou campo de futebol.  

Respaldo  Além dos fundamentos da área de especialidade abordada no momento, essa 

atividade segue o Método Colaborativo Vida (Vem Interagir e Desenvolver 

Aprendizagens), cujo respaldo se sustenta numa Abordagem Terminológica 

Funcionalista, Interacionista e do Dragon Dreaming, inerente ao produto 

GIFB Rede Surdos. 

Modalidade Linguística Sinalizada e escrita (em LP e SW) 

Material necessário Papel, lápis, lápis de cor, régua, calculadora e/ou material de desenho 

celular para consulta do GIFB REDE SURDOS. 

Desenvolvimento da 

atividade 

1. Antecipadamente, o(a) professor(a) pede que os(as) estudantes 

pesquisem no GIFB REDE SURDOS os sinais referentes às figuras 

geométricas.  

2. Em seguida, pode se direcionar com os estudantes ao pátio ou quadra 

esportiva da escola ou, ainda, pode trabalhar em sala de aula com as 

imagens, em tabuleiro, entre outros. Os(As) estudantes irão relacionar 

quais as figuras geométricas estão presentes no contexto da quadra 

esportiva ou do campo de futebol.  

3. Observando a figura, deverão identificar o ÂNGULO de 90° e e a 

posição da HIPOTENUSA, dos CATETOS, SENO, COSSENO e 

TANGENTE.  

4. Sabendo da medição da quadra da escola, os estudantes podem 

transferir para o papel, identificando a medição em centímetros de cada 

lado ou área. Nessa atividade, os (as) estudantes estão trabalhando 

MATEMÁTICA (GEOMETRIA) e GEOGRAFIA (CARTOGRAFIA). 

Resultado Elaboração de um quadro com figuras geométricas formando uma quadra 

uma quadra de esportes e identicação dos sinais-termo em SW de cada 

aspecto. 

Mais uma(s) dica(s) Os discentes podem ser incentivados a uma partida de futebol ou outro 

esporte. 

Elaboração: Margarida Pimentel (2021) 
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ATIVIDADE 4 – UTILIZANDO ADEQUADAMENTE OS SINAIS-TERMO 

Título   VÍDEOS MALUCOS OU CAIXAS MALUCAS  

Objetivos  Explorar a aplicabilidade das UTs nos diferentes contextos, observando as 

relações semânticas. 

Respaldo  Essas atividades seguem o Método Colaborativo Vida (Vem Interagir e 

Desenvolver Aprendizagens), cujo respaldo se sustenta numa Abordagem 

Terminológica Funcionalista, Interacionista e do Dragon Dreaming. 

Modalidade Linguística Sinalizada e escrita (em LP e SW) 

Material necessário (A) Celular para consulta do GIFB REDE SURDOS, caixa com os sinais-

temo embaralhados e cartazes ou cartelas com as disciplinas/áreas ou 

temáticas a que o professor selecionar, fita gomada;  

(B) Celular para consulta do GIFB REDE SURDOS, pequenos videolibras 

com sinais-termo empregados com equívocos contextuais ou de 

pronúncia (execução). 

Desenvolvimento da 

atividade 
ATIVIDADE (A) – Adequação por UT na modalidade escrita: o(a)  

professor(a)  divide a turma em pequenos grupos. Em caixas estão 

embaralhados, aleatoriamente, vários sinais-termo desconexos em relação 

às temáticas ou áreas nomeadas nas caixas. Os grupos deverão organizar 

todos os sinais-termo. No quadro estão colocados os cartazes apenas com o 

título ou nomeação da disciplina / área/ temática. Outra alternativa é o(a) 

professor(a) utilizar cartelas, onde serão agrupados os sinais/sinais-termo. 

Estes estão em SW em fichas e os estudantes vão agrupando 

adequadamente os sinais-termo por temática/disciplina. 

Em consulta ao site REDE SURDOS, os estudantes deverão escolher um ou 

mais sinais-termo e compor uma frase ou explicar sobre o conceito ou ainda 

sinalizar a sua definição ao restante da turma. 

ATIVIDADE (B) – Adequação por UT e discurso na modalidade sinalizada: 

o(a) professor(a) divide a turma em duplas ou pequenos grupos. Cada uma 

recebe um texto em videolibras, constando os discursos embaralhados, 

descontextualizados. Os (as) estudantes deverão organizar todos os sinais-

termo de acordo com a temática que lhe foi direcionada. É importante que 

uns auxiliem os outros, compartilhando os conhecimentos. Quando 

concordarem que os textos estão organizados com os sinais-termo 

empregados adequadamente, então, fazem a retextualização em um 

videolibras de até 2min.  

Observação: os videotextos já devidamente corrigidos pelos grupos devem 

obedecer às normas de videolibras. 

Resultado (A) Frases compostas pelos discentes  

(B) Vídeolibras produzidos pelos estudantes com os sinais-termo 

contextualizados. 

Mais uma(s) dica(s) A partilha entre os grupos irá enriquecer o aprendizado da turma inteira, 

favorecendo a ZDP
177

 (VYGOTSKY, 1994) de cada estudante, assim como a 

apresentação dos resultados à turma irá fortalecer as habilidades 

discursivas. Performance e competência são aí verificados. 

Elaboração: Margarida Pimentel (2021, inspirada em Gomes, 2007) 

 

 

 

 

                                                      
177

 De acordo com os ensinamentos vygostskyanos, a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) se constitui na 

“distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de 

problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a 

orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes”. (VYGOSTSKY, 2004, p. 112) 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B – CANHOTO DA PASSAGEM AÉREA DA PROFESSORA 

FORMADORA 
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ANEXO C – QUESTÕES DO ENEM 2017 E 2018 SELECIONADAS PARA A 

EXTRAÇÃO DO CORPUS 

 

 

 

DISCIPLINAS LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS (BIOLOGIA), 

GEOGRAFIA, HISTÓRIA DO ENEM 2017 E 2018 
(As questões em negrito, sublinhadas, foram as selecionadas para análises da Tese e priorizadas, como protótipo, 

na postagem oficial dos sinais-termos no site https://redesurdosce.ufc.br) 

 

● LÍNGUA PORTUGUESA 

Questão 12 – (Caderno azul. 2017 – Questão discutida com os grupos de LP e Hist. juntos) 

 

A língua tupi no Brasil 

 

Há 300 anos, morar na vila de São Paulo de Piratininga (peixe seco, em tupi) era quase 

sinônimo de falar língua de índio. Em cada cinco habitantes da cidade, só dois conheciam o 

português. Por isso, em 1698, o governador da província, Artur de Sá e Meneses, implorou a 

Portugal que só mandasse padres que soubessem “a língua geral dos índios”, pois “aquela 

gente não se explica em outro idioma”. 

Derivado do dialeto de São Vicente, o tupi de São Paulo se desenvolveu e se espalhou no 

século XVII, graças ao isolamento geográfico da cidade e à atividade pouco cristã dos 

mamelucos paulistas: as bandeiras, expedições ao Sertão em busca de escravos índios. Muitos 

bandeirantes nem sequer falavam o português ou se expressavam mal. Domingos Jorge 

Velho, o paulista que destruiu o Ouilombo dos Palmares em 1694, foi descrito pelo bispo de 

Pernambuco como “um bárbaro que nem falar sabe”. Em suas andanças, essa gente batizou 

lugares como Avanhandava (lugar onde o índio corre), Pindamonhangaba (lugar de fazer 

anzol) e Itu (cachoeira). E acabou inventando uma nova língua. “ 

Os escravos dos bandeirantes vinham de mais de 100 tribos diferentes”, conta o historiador e 

antropólogo John Monteiro, da Universidade Estadual de Campinas. “Isso mudou o tupi 

paulista, que, além da influência do português, ainda recebia palavras de outros idiomas.” O 

resultado da mistura ficou conhecido como língua geral do sul, uma espécie de tupi facilitado. 

 

ÂNGELO, C. Disponível em: <http://super.abril.com.br>. Acesso em: 8 ago. 2012. (Adaptado). 
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O texto trata de aspectos sócio-históricos da formação linguística nacional. Quanto ao papel 

do tupi na formação do português brasileiro, depreende-se que essa língua indígena 

a) contribuiu efetivamente para o léxico, com nomes relativos aos traços característicos 

dos lugares designados. 

b) originou o português falado em São Paulo no século (XVII), em cuja a base gramatical 

está a fala de variadas etnias indígenas. 

c) Desenvolveu-se sob influência dos trabalhos de catequese dos padres portugueses, 

vindos de Lisboa. 

d) misturou-se aos falares africanos, em razão das interações entre portugueses e negros 

nas investidas contra o QUILOMBO dos Palmares. 

expandiu-se paralelamente ao português 

falado pelo colonizador, e juntos 

originaram a língua dos BANDEIRANTES 

paulistas. 

 

 

Questão 19 (Caderno azul, 2018)  

 
 

 
 

BRANCO, A. Disponível em: www.oesquema.com.br. Acesso em: 30jun. 2015 (adaptado). / Inep, 2019 

 

A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a 

modificação de outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. A 

principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a 

A. criação de memes. 

B. ampliação da blogosfera. 

C. supremacia das ideias cibernéticas. 

D. comercialização de pontos de vista. 

E. banalização do comércio eletrônico. 
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Questão 22 (Caderno azul, 2018) *Questão selecionada nas análises 

 

SILVA, I.; SANTOS, M. E. P.; JUNG, N. M. Domínios de Lingu@gem, n.4, out.-dez. 2016 (adaptado). 

 

A fotografia exibe a fachada de um supermercado em Foz do Iguaçu, cuja localização 

transfronteiriça é marcada tanto pelo limite com Argentina e Paraguai quanto pela presença de 

outros povos. Essa fachada revela o(a)  

A. apagamento da identidade linguística. 

 B. planejamento linguístico no espaço urbano.  

C. presença marcante da tradição oral na 

cidade.  

D. disputa de comunidades linguísticas diferentes.  

E. Poluição visual promovida pelo MULTILINGUISMO.  

 

Questão 24 (Caderno azul, 2018) 

 

O cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero 

resumo de artigo acadêmico. Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela  

A. impessoalidade, na organização da OBJETIVIDADE das informações, como em “Este 

artigo tem por finalidade” e “Evidencia-se”.  

B. seleção lexical, no desenvolvimento sequencial do texto, como em “imaginário racista” 

e “estética do negro”.  

C. METAFORIZAÇÃO, relativa à construção dos sentidos figurados, como nas 

expressões “descolonização estética” e “discurso midiático-publicitário”.  

D. NOMINALIZAÇÃO, produzida por meio de processos derivacionais na formação de 

palavras, como “inferiorização” e “desvalorização”.  

E. ADJETIVAÇÃO, organizada para criar uma terminologia antirracista, como em “ética 

https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/16/multilinguismo/
https://www.youtube.com/watch?v=SNlXt8c9oFU&list=UUetQA9xPjkPQwgVm0170kaQ&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=2DYVmxnMY9E&list=UUetQA9xPjkPQwgVm0170kaQ&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=91IbIfkzyao&list=UUetQA9xPjkPQwgVm0170kaQ&index=18
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da diversidade” e “descolonização estética”.  

 

Questão 28 (Caderno azul, 2018) 

 
Disponível em: www.separeolixo.gov.br. Acesso em: 4 dez. 2017 (adaptado). 

 

Nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a 

utilização da LINGUAGEM NÃO VERBAL como argumento para:  

A. reaproveitamento de material.  

B. facilidade na separação do lixo. 

C. melhoria da condição do CATADOR. 

D. PRESERVAÇÃO de recursos naturais.  

E. geração de renda para o trabalhador  

 

Questão 29 (Caderno azul, 2018) 

No fotograma de Man Ray, o “distanciamento da representação figurativa” a que se refere ao 

texto I, manifesta-se na  

A. ressignificação do jogo de luz e sombra nos moldes 

SURREALISTAS.  

B. imposição do acaso sobre a técnica, como crítica à arte realista.  

C. composição experimental, fragmentada e de contornos difusos.  

D. abstração radical, voltada para a própria linguagem fotográfica.  

E. imitação de formas humanas, com base em diferentes objetos.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AUoFWLBiTSw&list=UUetQA9xPjkPQwgVm0170kaQ&index=2
https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/16/surrealismo/
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● GEOGRAFIA – ENEM 2018 

Questão 63 (Caderno azul, 2018) *Questão selecionada nas análises 

 

Qual característica do meio físico é condição necessária para a distribuição espacial do 

FENÔMENO representado? 

a) Cobertura vegetal com PORTE ARBÓREO.  

b) BARREIRAS OROGRÁFICAS com altitudes elevadas. 

c) PRESSÃO ATMOSFÉRICA com diferença acentuada. 

d) Superfície continental com REFLETIVIDADE intensa. 

e) CORRENTES MARINHAS com direções convergentes. 

 

 

Questão 77 (Caderno azul, 2018) 

 

A presunção de que a superfície das chapadas e chapadões representa uma velha peneplanície 

é corroborada pelo fato de que ela é coberta por acumulações, tais como massas de areia, 

camada de cascalhos e seixos e pela ocorrência generalizada de CONCREÇÕES 

FERRUGINOSAS que formam uma CROSTA LATERÍTICA, denominada “canga”. 

 

Qual tipo climático favorece o processo de alteração do solo descrito no texto? 

a) ÁRIDO, com déficit hídrico. 

b) SUBTROPICAL, com baixas temperaturas. 

c) TEMPERADO, com invernos frios e secos. 

d) TROPICAL, com SAZONALIDADE das chuvas. 

e) EQUATORIAL, com PLUVIOSIDADE abundante. 
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● HISTÓRIA – ENEM 2017 

 

Questão 51 – (Caderno azul, 2017) *Questão selecionada nas análises 
 

 

 
Fotografia de Augusto Gomes Leal e da ama de leite 

Mônica, cartão de visita de 1860. 
  

KOUTSOUKOS,S.S.M. Amas mercenárias: o discurso dos doutores em medicina e os retratos 
de amas – Brasil, segunda metade do século XIX. História, Ciência, Saúde-Manguinhos, 

2009. Disponível em: http://dx.doi.org. Acesso em: 8 maio 2013. 
 

A fotografia, datada em 1860, é um indício da cultura escravista do Brasil, ao expressar:  

a) Ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela AMA DE LEITE, desenvolvendo 

uma relação de proximidade e subordinação em relação aos SENHORES. 

b) Integração dos escravos aos valores das CLASSES MÉDIAS, cultivando a família 

como pilar da SOCIEDADE IMPERIAL. 

c) Melhoria das condições de vida dos escravos observada pela roupa luxuosa, 

associando o trabalho doméstico a privilégios para os cativos. 

d) Esfera da vida privada, centralizando a figura feminina para afirmar o trabalho da 

mulher na educação letrada dos infantes. 

e) Distinção étnica entre senhores e escravos, demarcando a convivência entre estratos 

sociais como meio para superar a mestiçagem. 

 

Questão 64 – (Caderno azul, 2017) 

Uma sociedade é uma associação mais ou menos autossuficiente de pessoas que em suas 

relações mutuas reconhecem certas regras de conduta como obrigatórias e que, na maioria das 
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vezes, agem de acordo com elas. Uma sociedade é bem ordenada não apenas quando está 

planejada para promover o bem de seus membros, mas quando é também efetivamente 

regulada por uma concepção de justiça. Isto é, trata-se de uma sociedade na qual todos 

aceitam, e sabem que os outros aceitam, o mesmo princípio de justiça. 

 

A visão expressa nesse texto do século XX remete a qual aspecto do pensamento moderno?  

a) A relação entre liberdade e autonomia do LIBERALISMO. 

b) A independência entre poder e moral do RACIONALISMO. 

c) A convenção entre cidadãos e soberano do ABSOLUTISMO. 

d) A dialética entre indivíduo e governo AUTOCRATA do IDEALISMO. 

e) A contraposição entre bondade e condição selvagem do NATURALISMO. 

 

 

● CIÊNCIAS (BIOLOGIA) – ENEM 2018 

 

Questão 117 – (Caderno azul, 2018) – Questão selecionada para análises do estudo 

 

O NÍVEL METABÓLICO de uma CÉLULA pode ser determinado pela taxa de síntese de 

RNAs e PROTEÍNAS, processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de 

síntese de BIOMOLÉCULAS é refletida na abundância e características morfológicas dos 

componentes celulares. Em uma empresa de produção de HORMÔNIOS PROTEICOS a 

partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem 

com o METABOLISMO DE SÍNTESE mais elevado, dentre as cinco esquematizadas 

figuras:  

 

A. I  

B. II  

C. III 

D. IV 

E. V 
 

https://youtu.be/fVe0X87ifCk
https://youtu.be/n0XA0smWMlk
https://youtu.be/QCTJq6XFtOM
https://youtu.be/bNU0_V9EN4w
https://youtu.be/8fYF0vvq9Lk
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● MATEMÁTICA – ENEM 2018 Questão 

 

Questão 139 (Prova amarela, 2018) 

O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo 

tamanho. A figura mostra umas das posições de uma técnica chamada afastamento.  

 
 

Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades são 

indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC cujo ângulo BAC 

tem medida de 170º.  

O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento em que o remador está 

nessa posição, é  

A. RETÂNGULO ESCALENO.  

B. ACUTÂNGULO ESCALENO. 

 C. ACUTÂNGULO ISÓSCELES. 

 D. OBTUSÂNGULO ESCALENO.  

E. OBTUSÂNGULO ISÓSCELES.  

Questão 166 (Prova amarela, 2018) 

Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo: os 

alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando “tiros”, seguindo trajetórias que 

devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela 

do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos 

pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio de uma equação 

de circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma 

situação de jogo ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados: A (0;4), B (4;4), C 

(4;0), D (2;2) e E (0;2).  

https://youtu.be/aicwOIHD6z4
https://youtu.be/dUhnYp4Wa_Q
https://redesurdosce.ufc.br/2019/09/02/algebrico-geometrica/
https://redesurdosce.ufc.br/2019/09/27/plano-cartesiano-1/
https://redesurdosce.ufc.br/2019/09/06/sistema-de-coordenadas/
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Passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? 

1. x = 0 

2. y = 0 

3. x² + y² =16 

4. x² + (y-2)² = 4 

5. (x -2 )² + ( y - 2 )² = 8 

 

Questão 179 ( Caderno azul, 2018) *Questão selecionada nas análises 

Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos retângulos isósceles, 

como ilustra a figura. 

 

Uma artesã confecciona um quebra-cabeça como o descrito, de tal modo que a menor das 

peças é um TRIÂNGULO RETÂNGULO ISÓSCELES cujos CATETOS medem 2 cm. O 

quebra-cabeça quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado, em 

centímetro, é  

A. 14  

B. 12  

C. 7 √ 2 

D. 6 + 4 √ 2  

E. 6 + 2 √ 2  

 

https://redesurdosce.ufc.br/2019/07/04/hipotenusa-catetos/

