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1. O que é Surdez? 
 

Surdez é o nome dado à impossibilidade e dificuldade de ouvir, podendo ter como causa vários 
fatores que podem ocorrer antes, durante ou após o nascimento. A deficiência auditiva pode 
variar de um grau leve a profunda, ou seja, a criança pode não ouvir apenas os sons mais fracos 
ou até mesmo não ouvir som algum. 

 
2. Os Números da Surdez 
2.1 No Brasil 
 
No Brasil, estima-se que existam cerca de 15 milhões de pessoas com algum tipo de perda auditiva. 
No Censo de 2000, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 3,3% da 
população responderam ter algum problema auditivo. Aproximadamente 1% declarou ser incapaz de 
ouvir. 
No Maranhão, de acordo com levantamentos realizados pelo IBGE/2000, o número de surdos é de 
aproximadamente 200 mil pessoas, enquanto na ilha de São Luís foram registrados 27.922 surdos. 
Atualmente o Brasil atende a cerca de 700 mil pessoas com surdez nos diversos níveis e 
modalidades de ensino, distribuídas entre escolas especiais para surdos, escolas de ensino regular e 
ONGs. 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que 1,5% da população brasileira 
(2,25 milhões) são portadores de deficiência auditiva. 
Em 1998, havia 293.403 alunos, distribuídos da seguinte forma: 58% com problemas mentais; 13,8%, 
com deficiências múltiplas; 12%, com problemas de audição; 3,1% de visão; 4,5%, com problemas 
físicos; 2,4%, de conduta. Apenas 0,3% com altas habilidades ou eram superdotados e 5,9% 
recebiam "outro tipo de atendimento" (Sinopse Estatística da Educação Básica/Censo Escolar 1998, 
do MEC/INEP). 
No Brasil, empresas com mais de cem funcionários devem contratar 2% de pessoas com deficiência, 
com 201 a 500 funcionários - 3%, de 501 a 1000% - 4 % e de 1001 funcionários em diante, 5%. 
 
2.2 No Mundo 
 
Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) indicam que 10% da população mundial 
apresentam algum problema auditivo. 
 
2.3 Outros Números 
 
Enquanto a redução do processo de audição entre as mulheres se torna mais acentuado a partir dos 
55 anos, após a menopausa, os homens começam a sofrer essa degradação, em média, já após os 
30 anos de idade. Essa foi a conclusão de pesquisadores da Universidade de Dakota do Sul (Estados 
Unidos), após realizarem estudo que avaliou de que maneira a idade e o sexo interferem no processo 
auditivo. 
Casos de surdez podem ser evitados. Para isso é necessário que se tomem alguns cuidados. 
 
3. Níveis de Surdez 
 
Pelo decreto Nº3.298 De 20 de dezembro De 1999 Art.4º é considerada pessoa portadora de 
deficiência aquela que se enquadrar em uma das seguintes categorias: 
A) De 25 a 40 Decibéis – Surdez Leve 
B) De 41 a 55 Decibéis - Surdez Moderada 
C) De 56 a 70 Decibéis - Surdez Acentuada 
D) De 71 a 90 Decibéis - Surdez Severa 
E) De Acima de 91 Decibéis - Surdez Profunda 
F) Anacusia (surdez bilateral) 
 
 
4. Comunicação Gestual 
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Existem várias formas de comunicação gestual : Português sinalizado; Libras; mímica; pantomima, 
alfabeto manual, comunicação total, bilingüismo e outros. 
 
5. Universalidade 
 
Ao contrário do que muitos pensam, a língua de sinais não é universal, nem mesmo a nível nacional 
existe uma padronização, ainda mais em um país de grandes dimensões como o nosso. Em uma 
cidade como São Paulo podemos observar até certos "bairrismos". Grupos de surdos possuem sinais 
diferentes para uma mesma situação. 
 
6. LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais 
 
LIBRAS, ou Língua Brasileira de Sinais, é a língua materna dos surdos brasileiros e, como tal, poderá 
ser aprendida por qualquer pessoa interessada pela comunicação com essa comunidade. Como 
língua, esta é composta de todos os componentes pertinentes às línguas orais, como gramática 
semântica, pragmática sintaxe e outros elementos, preenchendo, assim, os requisitos científicos para 
ser considerada instrumental lingüístico de poder e força. Possui todos os elementos classificatórios 
identificáveis de uma língua e demanda de prática para seu aprendizado, como qualquer outra língua. 
Foi na década de 60 que as línguas de sinais foram estudadas e analisadas, passando então a 
ocupar um status de língua. É uma língua viva e autônoma, reconhecida pela lingüística. Pesquisas 
com filhos surdos de pais surdos estabelecem que a aquisição precoce da Língua de Sinais dentro do 
lar é um benefício e que esta aquisição contribui para o aprendizado da língua oral como Segunda 
língua para os surdos. 
Os estudos em indivíduos surdos demonstram que a Língua de Sinais apresenta uma organização 
neural semelhante à língua oral, ou seja, que esta se organiza no cérebro da mesma maneira que as 
línguas faladas. A Língua de Sinais apresenta, por ser uma língua, um período crítico precoce para 
sua aquisição, considerando-se que a forma de comunicação natural é aquela para o qual o sujeito 
está mais bem preparado, levando-se em conta a noção de conforto estabelecido diante de qualquer 
tipo de aquisição na tenra idade. Extraído de www.feneis.com.br 
 
6.1 LEI Nº 10.436, de 24 de abril de 2002 
 
Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1o É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a 
Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados. 
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e 
expressão, em que o sistema lingüístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, 
constituem um sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de 
pessoas surdas do Brasil. 
Art. 2o Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de 
serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais - 
Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do 
Brasil. 
Art. 3o As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à 
saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva, de 
acordo com as normas legais em vigor. 
Art. 4o O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito 
Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia 
e de Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, 
como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente. 
Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a modalidade escrita da 
língua portuguesa. 
Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 24 de abril de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
 

http://www.feneis.com.br
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7. Conselhos úteis no aprendizado e uso da LIBRAS 
 
· Para que um sinal seja produzido corretamente, é necessário observar: 
 
Configuração de mão, ponto de articulação, movimento e expressão. 
 
· Focalize o rosto do usuário da LIBRAS, não as mãos. Como usuário da LIBRAS, você aprenderá a 
ampliar seu campo visual. 
· Caso não encontre um sinal para uma determinada palavra, lembre-se de que somente a 
comunidade surda poderá criá-lo. 
· Certifique-se de que haja claridade suficiente no momento da conversa em LIBRAS. 
· Não tenha receio de sinalizar e errar. O erro faz parte do processo de aprendizagem. 
· Pode ser que em sua cidade, devido ao regionalismo, os surdos utilizem alguns sinais diferentes 
para a mesma palavra. Caso isto ocorra, busque conhecê-los também com o próprio surdo. 
· Nem sempre você encontrará um sinal que signifique exatamente a palavra que deseja empregar. 
Caso isso ocorra, procure um sinal que mais se aproxime. EX.: CONFECCIONAR (FAZER - sinal em 
LIBRAS). 
· Os termos técnicos, possivelmente, não terão sinais específicos que os represente exatamente. 
Portanto, é recomendável digitá-lo para o surdo e tentar "interpretá-lo", até que ele, entendendo o 
contexto, crie o sinal correspondente. 
· Informe aos surdos sobre o que acontece ao seu redor. 
· Procure dar ao surdo o máximo de informações visuais. Ex.: campainha luminosa para início e 
término de qualquer atividade. 
· Se você quiser chamar a atenção de um surdo, procure tocá-lo no ombro se estiver próximo, ou 
acene com os braços se estiver distante. 
· O contato com a comunidade surda é fundamental nesse processo de aprendizado da língua, pois 
além do grande exercício que se pode fazer, é uma preciosa oportunidade de se conhecer também a 
cultura dessa comunidade. 
 
 
 
 
8. Aspectos Lingüísticos da LIBRAS 
 
Fonte: Secretaria de Estado da Educação – Depto. Educação Especial – Curitiba: 
SEED/SUED/DEE. 1998 – Karin Lilian Strobel e Sueli Fernandes 
 
9. VARIAÇÕES LINGÜÍSTICAS 
 
Na maioria do mundo, há, pelo menos, uma língua de sinais usada amplamente na comunidade 
surda de cada país, diferente daquela da língua falada utilizada na mesma área geográfica. Isto se dá 
porque essas línguas são independentes das línguas orais, pois foram produzidas dentro das 
comunidades surdas. 
A Língua de Sinais Americana (ASL) é diferente da Língua de Sinais Britânica (BSL), que difere, por 
sua vez, da Língua de Sinais Francesa (LSF). Ex.: 

NOME 
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Além disso, dentro de um mesmo país há as variações regionais. 
A LIBRAS apresenta dialetos regionais, salientando assim, uma vez mais, o seu caráter de língua 
natural. 
 
 
9.1 VARIAÇÃO REGIONAL: representa as variações de sinais de uma região para outra, no mesmo 
país. Exemplos: 

 
 
 
9.2 VARIAÇÃO SOCIAL: refere-se às variações na configuração das mãos e/ou no movimento, não 
modificando o sentido do sinal. Ex.: 
 
 

 
 

 
9.3 MUDANÇAS HISTÓRICAS: com o passar do tempo, um sinal pode sofrer alterações decorrentes 
dos costumes da geração que o utiliza. 
 
Ex.: 
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9.4 ICONICIDADE E ARBITRARIEDADE 
 
A modalidade gestual-visual-espacial pela qual a LIBRAS é reduzida e percebida pelos surdos leva, 
muitas vezes, as pessoas a pensarem que todos os sinais são o “desenho” no ar do referente que 
representam. É claro que, por decorrência de sua natureza lingüística, a realização de um sinal pode 
ser motivada pelas características do dado da realidade a que se refere, mas isso não é uma regra. A 
grande maioria dos sinais da LIBRAS são arbitrários, não mantendo relação de semelhança alguma 
com seu referente. 
 
Vejamos alguns exemplos entre os sinais icônicos e arbitrários. 
 
 
 
9.4.1 SINAIS ICÔNICOS 
 
Uma foto é icônica porque reproduz a imagem do referente, isto é, a pessoa ou coisa fotografada. 
Assim também são alguns sinais da LIBRAS, gestos que fazem alusão à imagem do seu significado. 
 
Ex.: 

 
Isso não significa que os sinais icônicos são iguais em todas as línguas. Cada sociedade capta 
facetas diferentes do mesmo referente, representadas através de seus próprios sinais, 
convencionalmente, (FERREIRA BRITO, 1993) conforme os exemplos abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

ÁRVORE 
 
LIBRAS - representa o tronco usando o antebraço e a mão aberta, as folhas em movimento. 
 
LSC (Língua de Sinais Chinesa) - representa apenas o tronco da árvore com as duas mãos (os 
dedos, indicador e polegar, ficam abertos e curvos). 
 

 

 
 

 
9.4.2 SINAIS ARBITRÁRIOS 
 
São aqueles que não mantêm nenhuma semelhança com o dado da realidade que representam. Uma 
das propriedades básicas de uma língua é a arbitrariedade existente entre significante e referente. 
Durante muito tempo afirmou-se que as línguas de sinais não eram línguas por serem icônicas, não 
representando, portanto, conceitos abstratos. Isto não é verdade, pois em língua de sinais tais 
conceitos também podem ser representados, em toda sua complexidade. 
Ex.: 
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ESTRUTURA GRAMATICAL 
 
9.4.3 ASPECTOS ESTRUTURAIS 
 
A LIBRAS têm sua estrutura gramatical organizada a partir de alguns parâmetros que estruturam sua 
formação nos diferentes níveis lingüísticos. Três são seus parâmetros principais ou maiores: 
 
A Configuração da(s) mão(s)-(CM) o Movimento - (M) e o Ponto de Articulação - (PA); e outros três 
constituem seus parâmetros menores: 
 
Região de Contato, Orientação da(s) mão(s) e Disposição da(s) mão(s).(FERREIRA BRITO, 1990) 
 
Parâmetros principais 
 
a) configuração da mão (CM) 
b) ponto de articulação (PA) 
c) movimento (M) 
 
Ex.:  

 
 
a) Configuração da mão (CM): 
 
É a forma que a mão assume durante a realização de um sinal. Pelas pesquisas lingüísticas, foi 
comprovado que na LIBRAS existem 43 configurações das mãos (Quadro I), sendo que o alfabeto 
manual utiliza apenas26 destas para representar as letras. 
 
Ex.: 

TELEFONE            BRANCO 
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b) Ponto de articulação (PA): 
 
É o lugar do corpo onde será realizado o sinal. 
Ex.: 

 
 

c) Movimento (M): 
 
É o deslocamento da mão no espaço, durante a realização do sinal. 
Ex.: 

 
 
Direcionalidade do movimento 
 
a) Unidirecional: movimento em uma direção no espaço, durante a realização de um sinal. 
 
Ex.: PROIBIDO, SENTAR, MANDAR. 
 
b) Bidirecional: movimento realizado por uma ou ambas as mãos, em duas direções diferentes. 
 
Ex.: PRONTO, JULGAMENTO, GRANDE, COMPRIDO, DISCUTIR, EMPREGADO, PRIMO, 
TRABALHAR, BRINCAR. 
c) Multidirecional: movimentos que exploram várias direções no espaço, durante a realização de um 
sinal. 
Ex.: INCOMODAR, PESQUISAR. 
 
Tipos de movimentos 

 
 

a) Movimento Retilíneo 
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b) Movimento helicoidal 
 

 
 

Alto         Macarrão       Azeite 

 
 

C) Movimento circular 

 

 
 

d) Movimento Semi-Circular 

 
 

 
 
 
 

e) Movimento sinuoso 
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f) Movimento angular 

 
 

 
 
9.4.4 Parâmetros secundários 
 
a) Disposição das mãos: a realização dos sinais na LIBRAS pode ser feito com a mão dominante ou 
por ambas as mãos. 
 
Ex.: BURRO, CALMA, DIFERENTE, SENTAR, SEMPRE, OBRIGADO 
 
b) Orientação das mãos: direção da palma da mão durante a execução do sinal da LIBRAS, para 
cima, para baixo, para o lado, para a frente, etc. Também pode ocorrer a mudança de orientação 
durante a execução de um sinal. 
 
Ex.: MONTANHA, BAIXO, FRITAR. 
 
c) Região de contato: a mão entra em contato com o corpo, através do: 
 
Toque: MEDO, ÔNIBUS, CONHECER. 
Duplo toque: FAMÍLIA, SURDO, SAÚDE. 
Risco: OPERAR, JOSÉ (nome bíblico), PESSOA. 
Deslizamento: CURSO, EDUCADO, LIMPO, GALINHA. 
 
9.4.5 Componentes não manuais 
 
Além desses parâmetros, a LIBRAS conta com uma série de componentes não manuais, como a 
expressão facial ou o movimento do corpo, que muitas vezes podem definir ou diferenciar significados 
entre sinais. A expressão facial e corporal pode traduzir alegria, tristeza, raiva, amor, encantamento, 
etc., dando mais sentido a LIBRAS e, em alguns casos, determinando o significado de um sinal. 
 
Ex.: 
 
O dedo indicador em [G] sobre a boca, com a expressão facial calma e serena, significa silêncio; o 
mesmo sinal usado com um movimento mais rápido e com a expressão de zanga significa uma 
severa ordem:  
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Cale a boca! 
 
A mão aberta, com o movimento lento e com expressão serena, significa calma; o mesmo sinal com 
movimento brusco e com expressão séria significa pára. 
Em outros casos, utilizamos a expressão facial e corporal para negar, afirmar, duvidar, questionar, 
etc. 
 
Ex.: 
 

 
 

Sinais faciais: em algumas ocasiões, o sinal convencional é modificado, sendo realizado na face, 
disfarçadamente. 
 
Exemplos: ROUBO, ATO-SEXUAL. 
 
9.5 ESTRUTURA SINTÁTICA 
 
A LIBRAS não pode ser estudada tendo como base a Língua Portuguesa, porque ela tem gramática 
diferenciada, independente da língua oral. A ordem dos sinais na construção de um enunciado 
obedece a regras próprias que refletem a forma de o surdo processar suas idéias, com base em sua 
percepção visual-espacial da realidade. Vejamos alguns exemplos que demonstram exatamente essa 
independência sintática do português: 
 
Exemplo 1: LIBRAS: EU IR CASA. (verbo direcional) 
Português: “Eu irei para casa.” 
 
Para - não se usa em LIBRAS, porque está incorporado ao verbo 
 
Exemplo 2: LIBRAS: FLOR EU-DAR MULHER^BENÇÃO (verbo direcional) 
Português: "Eu dei a flor para a mamãe." 
 
Exemplo 3: LIBRAS: PORQUE ISTO (expressão facial de interrogação) 
Português: "Para que serve isto?" 
 
Exemplo 4: LIBRAS: IDADE VOCÊ (expressão facial de interrogação) 
Português: “Quantos anos você tem?” 
 
Há alguns casos de omissão de verbos na LIBRAS: 
 
Exemplo 5: LIBRAS: CINEMA O-P-I-A-N-O MUITO-BOM 
Português: “O filme O Piano é maravilhoso!” 
 
Exemplo 6: LIBRAS: PORQUE PESSOA FELIZ-PULAR 
Português: "... porque as pessoas estão felizes demais!" 
 
Exemplo 7: LIBRAS: PASSADO COMEÇAR FÉRIAS EU VONTADE. DEPRESSA VIAJAR 
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Português: “Quando chegaram as férias, eu fiquei ansiosa para viajar.” 
 
Observação: na estruturação da LIBRAS observa-se que a mesma possui regras próprias; não são 
usados artigos, preposições, conjunções, porque esses conectivos estão incorporados ao sinal. 

 
 
 

 
 
Costuma-se pensar que as sentenças da LIBRAS são completamente diferentes do ponto de vista 
estrutural daquelas do português. Realmente, no que diz respeito à ordem das palavras ou 
constituinte, há diferenças porque o português é uma língua de base sujeito-predicado enquanto que 
a LIBRAS é uma língua do tipo tópico-comentário.  

Nas sentenças do português, a ordem predominante é: sujeito (S)-verbo(V)-objeto (O), normalmente 
chamada de SVO. Assim, as sentenças se estruturam da seguinte maneira:  

O leão   matou  o urso.  
S   V  O 
sujeito   predicado 
 
Todos os meninos gostam de futebol  
S   V  O  
sujeito  predicado  

Nestas sentenças, além da concordância sujeito-predicado que determina quem faz o que no evento 
descrito pelo verbo da sentença, a ordem também é significativa porque senão não saberíamos qual 
é o sujeito da primeira sentença “o leão matou o urso” porque tanto o constituinte “o leão” quanto o 
constituinte “o urso” podem concordar com o verbo. Então, se alterássemos a ordem dos constituintes 
acima “o urso matou o leão”, o sujeito deixaria de ser “o leão” para ser “o urso”. Além do mais, há o 
aspecto semântico dos constituintes e do verbo que permite que tanto um quanto outro constituinte 
seja o sujeito de “matar”, isto é, aquele que mata.  

Este não é o caso da segunda sentença onde o significado dos constituinte “todos os meninos” e 
“futebol” não dá margem às duas possibilidades acima. Além do mais, a concordância sujeito-
predicado nesta segunda sentença fica ressaltada pelo fato de incluírem a marca de plural enquanto 
que o segundo constituinte “futebol” está no singular. Neste caso, a ordem é menos relevante para se 
saber a função gramatical e o papel semântico dos dois constituintes.  

Entretanto, a primeira sentença poderia ter o seu último constituinte deslocado para a frente da 
sentença através de operações como por exemplo a topicalização: 
 
O urso,  o leão matou  ou  Ao urso  o leão matou  
tópico  comentário    tópico  comentário  

Note-se, porém, que nos dois casos houve necessidade de apelo a mecanismos incomuns do tipo 
entoação e uso da preposição “a”. Nestes casos, “o urso” continua sendo o objeto direto de “matar” e 
“o leão”, o seu sujeito, apesar de termos a topicalização do objeto, isto é, apesar do objeto direto ser 
o tópico da sentença e o sujeito e o verbo serem o comentário do tópico. 

A topicalização é relativamente freqüente em português, principalmente, na fala coloquial. Entretanto, 
em LIBRAS, a freqüência é maior, diríamos até que é regra geral.  

Em estudos anteriores, dissemos que a ordem preferencial das sentenças da LIBRAS era SVO 
quando não havia topicalização ou verbos com flexão ou direcionais. Porém, estudos mais 
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aprofundados, apesar de não desmentirem o que dissemos, mostraram que a topicalização é muito 
mais freqüente do que se pensa à primeira vista em LIBRAS. A ordem tópico-comentário é realmente 
a preferida quando não há restrições que impeçam certos constituintes de se deslocarem. Porém, um 
grande número de sentenças sempre aparece na ordem SVO. Vejamos os exemplos: 
 

 

Você  Ler  Jornal?   (= Você leu o jornal?)  
S  V O 
 

Não-enxergar você   (= Eu não vi você)  
 V   O 

Nestas duas sentenças, a ordem é SVO, isto é, sujeito-verbo-objeto.  O sujeito da segunda sentença 
é omitido, é um argumento implícito, porque em LIBRAS, assim como em português, o sujeito em 
geral é pressuposto pelo contexto ou, quando se referindo à primeira pessoa é sempre pressuposto 
como conhecido pelo interlocutor. Assim, se no contexto não está evidente que uma outra pessoa 
além da primeira deve ser o sujeito, este será a primeira pessoa. Então, apesar de estarem explícitos 
apenas o verbo e o objeto da segunda sentença, sabemos que a ordem é SVO. Estes dados 
reafirmam nossos estudos anteriores, assim como o fato de que quando temos um verbo flexionado 
na sentença a ordem é muito restrita. 

Verbos com flexão com VER, AVISAR, RESPONDER, PERGUNTAR, AJUDAR são verbos em que a 
ordem vai ser sempre SVO. Note-se que não estamos distinguindo aqui objeto direto de objeto 
indireto porque, em recentes estudos em lingüística, há a proposta de considerarmos os 
complementos sem preposição como objetos e os com preposição como objetos oblíquos. Em 
exemplos com os verbos acima, podemos notar a restrição quanto à ordem porque o sujeito e o 
objeto não aparecem na forma de constituintes separados dos verbos, mas sim na forma de flexão do 
próprio verbo através da  direcionalidade de seu movimento, um vetor, cujo ponto de origem refere-se 
ao sujeito e cujo ponto final refere-se ao objeto. É a direcionalidade com esses dois pontos que é 
chamada flexão verbal. Vejamos os exemplos:  

1a RESPONDER  2a     (=eu respondi a você)  
 
3a PERGUNTAR  1a VERDADE   (=ele perguntou a mim a verdade)  
 
VERDADE   3a PERGUNTAR  1a (=a verdade ele perguntou a mim)  
 
1a VER   2a     (=eu vi você)  
 
MYRNA   3a AVISAR  3a SERGIO (=Myrna, ela avisou ele Sérgio) 
 
2a AJUDAR  3a     você-ajudar-ela (=você a ajudou)  

Como se pode observar, nestes exemplos, o primeiro referente é sempre o sujeito porque é 
representado pela marca que inicia o verbo e o outro referente não verbal é o que é marcado pela 
marca final do verbo ou o ponto final do seu movimento, o que resulta na ordem Sujeito- Verbo-
Objeto (direto e indireto). O terceiro exemplo acima apresenta uma topicalização do objeto direto o 
que faz com que a ordem seja Objeto dir.- Sujeito - Verbo - Objeto ind.  
Na maioria dos casos, entretanto, a LIBRAS parece preferir, como já dissemos, a topicalização e o 
verbo no final da sentença como nos exemplos abaixo:  

PESQUISAR  ELA  NÃO-GOSTAR  (=pesquisar, ela não gosta)  
tópico   comentário  
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RUA   ACIDENTE NÃO-ENXERGAR  (=o acidente na rua eu não vi)  
tópico   comentário 

CAFÉ   AÇÚCAR NÃO-Y    (=açúcar no café (ela) não pôs)  
tópico   comentário  

Note-se, porém, que nos exemplos acima, mesmo seguindo a estrutura tópico-comentário, a ordem 
dos constituintes acaba sendo (Locativo) - Objeto - Sujeito-Verbo. Mesmo com topicalização, parece 
que temos quase que sempre, pelo menos, tópico-SV (tópico-sujeito-verbo). Na última sentença, o 
sujeito é uma terceira pessoa, porém, é um argumento implícito porque o enunciador pressupõe que 
o interlocutor saiba identificar o referente pelo contexto situacional. A título de ilustração, vejamos o 
verbo EMPRESTAR, variante de São Paulo, e algumas de suas flexões:  
   

 

 
          EU-EMPRESTAR-VOCÊ           VOCÊ-EMPRESTAR-EU       VOCÊ-EMPRESTAR-ELA  
          eu emprestei para você               você emprestou para mim         você emprestou para ela  
 
 

Alguns raros verbos com flexão trazem as marcas de sujeito e objeto de forma inversa, isto é, o 
objeto é marcado primeiro no ponto de origem do movimento do sinal verbal e o sujeito é marcado 
pelo ponto final do movimento do sinal verbal. Vejamos o verbo CONVIDAR:  
   
   

 
2ª CONVIDAR 1ª            1ª CONVIDAR 2ª             3ª CONVIDAR 2ª 
     você-convidado-eu                     eu-convidado-você                  ele-convidado-você 
 
(você está sendo convidado por mim)        (eu estou sendo convidado por você)    (ele está sendo convidado por você) 
 
ou 
 
(eu o convido)                                             (você me convida)                                      (você o convida) 

    Vimos que a estruturação das sentenças em LIBRAS quanto à ordem dos argumentos 
(complementos inclusive sujeito) é diferente daquela do português e que inclusive as marcas de 
flexão são bastante específicas da modalidade visual-espacial de língua porque se apóiam na 
direcionalidade do movimento do sinal.  
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    Entretanto, vamos enfatizar aqui um nível estrutural das sentenças em ambas as línguas em que 
as semelhanças são bem maiores do que as especificidades. Trata-se da estrutura argumental das 
sentenças. Desse ponto de vista, toda sentença tem um núcleo que é o elemento que possui 
valência. Em geral, o verbo é que possui valência e, como tal, é ele que determina o número e tipos 
de argumentos ou complementos necessários. Dentro desta concepção, inclusive o sujeito é 
considerado um argumento. Assim diremos que um verbo como “enviar”, em português, e ENVIAR, 
em LIBRAS, são verbos com a mesma valência porque os dois pedem três argumentos ou 
complementos:  

     Paulo enviou o livro ao amigo  
     LIVRO AMIGO P-A-U-L-O ENVIAR (o livro ao amigo o Paulo enviou)  

    Nos dois exemplos, o primeiro em português e o segundo em LIBRAS, independentemente da 
ordem, pode-se observar que as sentenças são constituídas de um núcleo e de três argumentos ou 
complementos:  
 
Enviar- núcleo ou palavra com valência  
Paulo-  argumento 1, aquele que envia papel semântico ‘fonte’, função gramatical ‘sujeito’.  
amigo- argumento 2, aquele para quem se envia papel semântico ‘alvo’, função gramatical ‘objeto indireto’ 
livro-  argumento 3, aquilo que é enviado, papel semântico ‘tema’, função gramatical ‘objeto direto’.  

    Esse tipo de análise das sentenças da LIBRAS e do português mostra como a estrutura sintático-
semântica pode ser a mesma.  

Alguns verbos, entretanto, não possuem valência como os verbos levar, dar e fazer do português e o 
verbo NÃO-Y da LIBRAS. Neste caso, teremos uma diferença considerável, devido a não 
correspondência sintático-semântica nas duas línguas. São os chamados verbos leves que podem 
ser ilustrados pelos exemplos abaixo:  

Ele levou a cabo seus estudos  
João deu uma surra no menino  
Nós fizemos compras ontem  
LIMPAR-CHÃO-ESCOVA NÃO-Y  (a limpeza do chão com a escova, ele não fez)  

Nesses exemplos, o elemento com valência é o nome que acompanha o verbo nos exemplos do 
português e o nome que antecede o verbo no exemplo da LIBRAS. Este nome é que é o núcleo da 
estrutura argumental da sentença porque é ele que possui valência. O verbo carrega apenas as 
marcas gramaticais. É o nome que veicula o significado lexical do complexo verbal. Por isso, apesar 
de se assemelhar a um objeto direto, o nome com valência não pode receber papel temático 
(semântico) o que torna esse tipo de sentença mais complexo para analisar.  

Exemplo: 
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