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1.INTRODUÇÃO  

Uma prática comum em escolas e aulas para alunos surdos é a tradução 
e/ou transliteração de textos escritos para a língua de sinais (SL). 
Especialmente nas primeiras séries das escolas primárias, e de acordo com o 
nível de língua de sinais, os professores aplicam essas práticas para transmitir 
o significado de uma língua para outra (do português para o LIBRAS e vice-
versa) para melhor compreensão da relação entre as palavras e formas 
morfossintáticas de um texto. Nesse processo, há sempre a dúvida sobre qual 
a melhor forma de apresentar aos estudantes surdos o material impresso de 
uma língua que nunca é ouvida, o que, por sua vez, pode facilitar sua 
aprendizagem e evocação. Nos anos setenta, quando o foco do ensino de 
línguas mudou para as abordagens de comunicação (incluindo o ensino do 
SL), sugeriu-se que o método de ensino deve permitir ao aluno "arquivar" o 
material usando tags familiares mnemônicas relacionadas ao conceito 
linguístico de iconicidade (Croft, 1978, p. 510-511). 

No ensino de línguas, a ideia é buscar ativamente exemplos de 
iconicidade no material a ser coberto (por exemplo, materiais de alfabetização/
narrativa), de modo a adicionar a tag icônica ao repertório de mnemônicos dos 
alunos. A tag icônica fornece ao aluno uma ligação associativa pronta entre os 
domínios dos sentidos e, por exemplo, som/visão, desempenhando assim um 
papel importante na recordação de material linguístico (p. 511). Quando a 
forma e o significado são congruentes, aprender a ligação entre eles é mais 
fácil (Lockwood, Dingemanse & Hagoort, 2016, p. 7), já que a iconicidade 
fornece um mecanismo de andaimes durante a aquisição inicial da linguagem 
que promove integração multi-sensorial e processamento semântico (Imai & 
Kita, 2014). 

Contudo, a crescente pesquisa desafia esta visão puramente arbitrária, 
demonstrando que a conexão entre forma, significado e referentes do mundo 
real é possível por meio do simbolismo, quando um fonema sem conteúdo 
transmite significado em certos contextos linguisticos (Auracher, Albers, Zhai, 
Gareeva & Stavniychuk 2011; Perniss, Thompson & Vigliocco 2010). O estudo 

mailto:maria.d.mertzani@gmail.com
mailto:gabynogueira@me.com


Universidade Federal do Rio Grande - FURG 
17ª Mostra da Produção Universitária - MPU 

Rio Grande/RS, Brasil, 01 a 03 de outubro de 2018 
ISSN: 2317-4420

adota a tipologia do simbolismo de Hinton, Nichols e Ohala (1994, p. 4) como a 
ligação direta entre forma e significado, onde certos fonemas e 
suprassegmentados "são escolhidos para consistentemente representar 
propriedades visuais, táteis ou proprioceptivas de objetos, tais como tamanho e 
forma.” 

O estudo foca em palavras que se refirem a redondeza. O objetivo 
principal é desenvolver uma base de dados de aprendizagem online de 
domínios semânticos comuns em toda modalidade linguística (português e 
Libras), que, por sua vez, funcionara como categorias de aprendizagem de 
mapeamentos de fonema-forma nos idiomas mencionados. 

  

2.METODOLOGIA  
O estudo foca em responder a questão: o simbolismo da linguagem, 

independentemente da modalidade linguística, afeta o aprendizado do idioma? 
O foco neste estudo é analisar a ocorrência das estruturas fonema-simbolismo 
acima mencionadas nas narrativas linguísticas, e portanto, no uso natural da 
linguagem. Solicita registrar, onde possível, a percepção do simbolismo 
comum, e portanto categorias simbólicas especificas (ex.: fonemas fechados x 
fonemas abertos) na modalidade linguística, assim como detectar a expressão 
de redondeza em narrativas. Argumenta-se que a análise da estrutura fonema-
simbolismo do texto narrativo nos habilita a prever, com relativamente alta 
exatidão, como o texto será avaliado pela maioria dos aprendizes. 

Conforme Auracher et al. (2011), o estudo usa a frequência de fonemas 
como a variável independente, de modo a evitar que a subjetividade surgisse 
ao interpretar um texto. Todos os participantes são nativos de português e 
alunos nos departamentos de Educação e Letras da FURG, e não tem 
familiaridade com as lendas indígenas selecionadas. Cada lenda recebe um 
valor, expressando a proporção de frequência relativa de fonemas fechado/
traseiro vs. aberto/frontal, e são traduzidos e filmados em LIBRAS. As 
gravações de LIBRAS serão usadas para comparar os fonemas demonstrados 
em língua de sinais e significados com os seus correspondentes em 
português. Participantes leem cada lenda e são convidados a entrevistas semi-
estruturadas individuais. 

Para o português, as palavras que os participantes indicam nas 
entrevistas são agrupadas de acordo com seu fonema inicial e categorizadas 
em domínios semânticos. Estes domínios são comparados com os seus sinais 
correspondentes em LIBRAS.  

A análise dos dados envolve os métodos quantitativo e qualitativo. 

  
3.RESULTADOS e DISCUSSÃO   

Para este trabalho, oito entrevistas foram realizadas com alunos 
ouvintes da Universidade Federal do Rio Grande – FURG a partir de uma 
lenda indígena, em que é realizado uma discussão de palavras em relação às 
categorias semânticas, sua forma e significados. Por meio dos resultados 



Universidade Federal do Rio Grande - FURG 
17ª Mostra da Produção Universitária - MPU 

Rio Grande/RS, Brasil, 01 a 03 de outubro de 2018 
ISSN: 2317-4420

dessas entrevistas estão sendo produzido os primeiros resultados desta 
investigação.  

  
  

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Os dados que foram produzidos até o momento, mostram que a não 

arbitrariedade é forte em palavras e sinais que têm relações com a natureza 
(sol, mata, animais, humanos, etc.). Este resultado está em consonância com o 
que as pesquisas atuais vem demonstrando. O que a pesquisa apresenta de 
inovador em relação ao que vem sendo produzido é a explicação dos 
participantes na produção dos sinais. Tal explicação indica a percepção do 
ambiente e, portanto, sua relação com a forma (fonemas) da língua.  
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