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PREFÁCIO
A parceria estabelecida com o Alexandre Melo de Sousa me
abriu um novo campo de pesquisa, o estudo dos nomes próprios de
espaços geográficos na Libras, seus aspectos formais e suas motivações diversas que são determinadas pela história das comunidades
locais e também pela iconicidade visual própria das línguas de sinais.
Alexandre Melo de Sousa se mostrou um estudioso ávido e
perspicaz. Com sua humildade me cativou e consolidou espaços no
estudo do léxico da Libras. Sempre disposto, mas muito discreto, foi
buscando compreender as formas como a Libras manifesta aspectos linguísticos. Em especial, aprendeu como os surdos nomeiam os
nomes dos lugares em seu estado, o Acre. Seus estudos trouxeram
o Acre para dentro do Corpus de Libras, com muita delicadeza e propriedade. Os surdos acreanos colaboraram com sua pesquisa, porque
acreditaram na sua beleza e no registro da sua cultura. Isso foi possível
porque Alexandre é o que é, um pesquisador na sua essência, um linguista que se ocupa da transformação social.

SUMÁRIO

Com essa forma de ser, Alexandre veio compartilhar comigo seu
estudo. Aprendi sobre os topônimos na Libras e sobre as formas de
tornar este conhecimento acessível aos professores em sala de aula.
A teoria e a prática abraçadas, uma das minhas bandeiras na forma
de fazer pesquisa. Estamos a serviço da transformação social, assim
como Paulo Freire me ensinou.
Este livro, então, torna-se uma forma de compartilhar os conhecimentos cunhados por Alexandre Melo de Sousa. Ele socializa o que
aprendeu com outros autores sobre toponímia em outras línguas e na
Libras e compartilha o que foi consolidando como conhecimento produzido por meio de sua própria pesquisa.
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Traz aqui nesta obra o léxico como o registro e realidade do conhecimento, assim como ele mesmo refere. O léxico em Libras como
resultado da criatividade dos surdos para traduzir por meio dos sinais, uma linguagem verbal, sobre o que conversar. O léxico de forma
sistematizada, mas também dinâmica e em constante renovação. Os
topônimos enquanto nomes em sinais que são traduzidos por formas
paramétricas, assim como por significados construídos visualmente.
Neste livro, Alexandre compartilha formas de ver os topônimos na
Libras constituídos de sentido com base nas relações entre a linguística
e os componentes motivados inerentemente por suas formas estabelecias pelas pessoas historicamente e pelas suas formas geográficas.

SUMÁRIO

O livro Topônimos na Libras: pesquisa, ensino e interdisciplinaridade inicia com a discussão sobre o ensino do léxico, sua importância
e significados estabelecidos de forma interdisciplinar. O autor apresenta várias pesquisas teóricas e aplicadas ao ensino com foco na toponímia em outras línguas. E, então, começa a descrever a toponímia em
Libras. Suas próprias pesquisas nortearam este estudo, mas de forma
muito criteriosa também compartilha outros estudos conduzidos por
pesquisadores brasileiros sobre o ato de nomear em Libras. A partir
disso, Alexandre Melo de Sousa descreve o estudo da toponímia na
Libras com foco nos sinais que nomeiam espaços geográficos no Acre
considerando aspectos formais, no âmbito das unidades mínimas que
constituem a Libras, ou seja, as configurações de mão, a localização,
os movimentos no espaço de sinalização, associados aos sentidos,
no escopo da morfologia. Parte então para o sentido, ou seja, o que
a semântica motivacional imprime na consolidação de um sinal que
nomeia um lugar específico na Libras, a partir da iconicidade.
A iconicidade integra as línguas de sinais de uma forma muito específica às línguas que se apresentam em uma modalidade visual-espacial. Assim, o autor se debruça nestas motivações visuais
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ilustrando por meio de sinais e de suas relações físicas e históricas
mapeadas como se constituem nesta língua.
Os objetivos alcançados pelo autor estão claramente colocados:
o primeiro, mais no nível teórico, ao contribuir de forma criteriosa para a
Ciência Linguística quanto aos estudos do léxico na Libras; o segundo,
mais aplicado, que apresenta relevância social, ou seja, ao contribuir diretamente para o uso deste conhecimento produzido para a educação.
A aplicação de seus estudos inclui o desenvolvimento de metodologias para o ensino da Libras a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Sua proposta neste sentido visou a valorização da língua enquanto componente cultural, considerando o léxico como reflexo das
realidades sociais, assim como dos próprios surdos.
O autor apresenta em detalhes a tipologia da toponímia da Libras, assim como a sua taxionomia de forma didática. Conclui então
seu livro com a apresentação do Web software pedagógico da toponímia em Libras para ser utilizado em sala de aula a partir de uma proposta interdisciplinar, ou seja, por todas as áreas da ciência.
Eu, enquanto pesquisadora, fui presenteada por Alexandre Melo
de Sousa na produção deste material.
SUMÁRIO

O livro Toponímia da Libras: pesquisa, ensino e interdisciplinaridade é uma obra que contribuirá para você leitor, enquanto pesquisador
e enquanto professor na educação de surdos e no ensino da Libras.
Ronice Müller de Quadros
Professora e pesquisadora da UFSC
Pesquisadora CNPQ 1C
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PRIMEIRAS PALAVRAS
A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é usada pela comunidade
surda do Brasil (que inclui surdos e ouvintes – desde familiares até
profissionais), especialmente nos centros urbanos do Brasil. Não é,
como muitos acreditam, a única língua de sinais falada no país, e nem
é universal, ou seja, a mesma utilizada em todos os países do mundo.
A Libras nasce e se atualiza no contato entre os surdos e possui todos
os componentes como qualquer língua natural: fonologia, morfologia,
léxico, sintaxe, semântica, estilística, variação linguística, discurso, etc.
(QUADROS; KARNOPP, 2004; QUADROS, 2019).
Embora o reconhecimento legal da Libras como língua nacional
de comunicação e expressão dos Surdos brasileiros tenha ocorrido
em 2002, por meio da Lei 10.436/2002 (e regulamentada pelo Decreto
5626/2005), os estudos linguísticos com foco na Libras iniciaram na
década de 1980 com Ferreira-Brito (1984, 1990, 1995). Já nesses estudos, a pesquisadora analisou componentes estruturais e funcionais
de duas línguas de sinais brasileiras: a língua dos centros urbanos (no
caso específico, da variante de São Paulo) e a língua de sinais da comunidade indígena Urubu-Kaapor (localizada no Maranhão).
SUMÁRIO

As pesquisas têm avançado, especialmente no âmbito dos programas de Pós-Graduação. Outro marco importante para os Surdos
brasileiros foi a criação, em 2006, dos primeiros cursos de Graduação
em Letras Libras – promovidos pela Universidade Federal de Santa
Catarina. Não demorou para que os próprios surdos passassem a desenvolver pesquisas acadêmicas sobre a Libras (sejam com foco na
estrutura e funcionamento ou nos processos de aquisição), a Literatura
Surda, os processos de ensino das línguas de sinais, as relações com
as tecnologias (QUADROS, 2013).
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Dentre os muitos componentes que formam as línguas de sinais, no presente trabalho, nos interessa o léxico – constituído como registro da realidade e do conhecimento do universo (BIDERMAN, 1998;
2001a) e entendido como um processo que emerge da criatividade
dos usuários da língua e sem os quais a interação verbal não pode ser
estabelecida (ANTUNES, 2012).
O léxico, nas línguas orais e nas línguas de sinais, constitui componentes sistemáticos, abertos, dinâmicos e em constante renovação.
Nasce no/do/para o ato comunicativo e constroem significados a partir de contextos socioculturais diversos, seja pela intencionalidade do
falante/sinalizante, seja pela própria dinâmica da interação entre os
usuários da língua.
No universo de componentes lexicais, localizam-se os topônimos, ou seja, os nomes próprios de lugares – itens que carregam simbolismos e que constroem sentidos com base na relação entre a forma
linguística do signo e o componente semântico motivacional, inerente
aos fatores que influenciaram no nomeador no ato do batismo.

SUMÁRIO

Assim como ocorre nas línguas orais, os topônimos (sinais toponímicos) nas línguas de sinais revelam as construções ideológicas, os
fatores socioculturais, os movimentos históricos, as descrições simbólicas dos ambientes que recebem os designativos. Eis o caráter interdisciplinar inerente ao estudo do nome próprio de lugar.
É a partir desse viés que propomos o trabalho da Toponímia em
Libras, relacionando a pesquisa, o ensino e a interdisciplinaridade. Na
primeira parte, discutimos a respeito do processo de nomeação da
formação do léxico das línguas, além de discutir sobre o ensino do
léxico e seu aspecto interdisciplinar. Ao nos valer de passagens dos
documentos oficiais direcionados ao ensino (Parâmetros Curriculares
Nacionais e Base Nacional Comum Curricular), buscamos preencher
uma lacuna quanto às orientações oficiais para o ensino de Libras no
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Brasil. De todo modo, guardadas as diferenças de modalidade e as
especificidades inerentes aos processos de ensino para L1 e L2 para
Surdos, o que nos interessou foi o entendimento dos referidos documentos no que tange à proposta interdisciplinar no tratamento dos
componentes de ensino.
Ainda na primeira parte, apresentamos um conjunto de pesquisas realizadas e aplicadas em escolas com foco na toponímia. Embora
alguns dos estudos não se relacionem à Toponímia em Libras (mas em
língua portuguesa e línguas indígenas), os projetos propostos podem
inspirar o leitor na elaboração de práticas que envolvam o nome do
lugar em Libras no ambiente escolar.

SUMÁRIO

Na segunda parte da obra, nos debruçamos sobre a descrição
do objeto primeiro do trabalho com a toponímia em Libras: o sinal que
nomeia os espaços geográficos. Tratamos da estrutura (fonológica e
morfológica) do sinal, do caráter semântico-motivacional e da relação
icônica que se estabelece entre a estrutura do sinal e seu referente.
Utilizando exemplos em figuras sinalizadas, buscamos realçar o caráter visual da Libras, destacando o processo de produção dos sinais.
Toda a descrição estrutural e semântica do sinal em Libras parte dos
estudos empreendidos por Dick (1990) para as línguas orais, somadas
aos estudos de Sousa (2018; 2019) que fez as devidas considerações
com base nas características linguísticas e culturais da Libras.
Na terceira parte, apresentamos um rol de pesquisas realizadas
sobre a toponímia em Libras no Brasil, desde os estudos empreendidos
por Souza Júnior (2012) e Aguiar (2012) até os dias atuais. A ideia é
oferecer ao leitor um panorama das metodologias aplicadas pelos diferentes pesquisadores a partir de olhares particulares frente aos objetivos
estabelecidos e as realidades linguístico-culturais de cada investigação.
Os elementos aqui oferecidos têm como objetivo sugerir o trabalho com a toponímia em Libras, seja no âmbito das pesquisas – que
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alimentam e fortalecem a Ciência Linguística, seja na utilização das
metodologias para as aulas de Libras (e até Português escrito como
Segunda Língua para Surdos), em uma perspectiva inter e transdisciplinar, que valorize a língua como componente cultural e o léxico como
reflexo dos realidades e dos sujeitos que usam a língua.
Esta obra chega num momento histórico para a educação de
Surdos do Brasil: a conquista da Lei 14.191/2021, que inclui a educação bilingue para surdos na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/1996), constitui o reconhecimento das diferenças e dos papéis que a Libras e a língua portuguesa escrita constituem
na perspectiva interacional e educacional da pessoa surda.
E ainda, a publicação da Proposta Curricular para o Ensino de
Português Escrito como Segunda Língua para Estudantes Surdos da
Educação Básica ao Ensino Superior, composto por um caderno introdutório (FARIA-NASCIMENTO et al, 2021) e outros cinco cadernos
para os diferentes níveis de ensino: educação infantile (MOREIRA et
al, 2021), anos iniciais do ensino fundamental (PEREIRA et al, 2021),
anos finais do ensino fundamental (SILVA et al, 2021), ensino médio
(BERNARDINO et al, 2021) e ensino superior (CRUZ et al, 2021). A referida proposta é um marco e um avanço no que se refere às políticas
educacionais e linguísticas direcionadas para a educação de surdos.
SUMÁRIO
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Capítulo 1

1

O ato de nomear e a formação
do léxico das línguas

O ato de nomear
e a formação
do léxico
das línguas

O ato de nomear é inerente à espécie humana e tem relação
com o modo como ela se organiza em agrupamentos sociais. Ao dar
nome às coisas (seres, sentimentos, sensações, objetos, lugares, processos, crenças, etc.), o homem se apropria dessas coisas e, consequentemente, se torna parte delas, categorizando-as como forma de
organizar o universo por meio das palavras (BIDERMAN, 2001a).
É na ação de nomear que se formam os léxicos das línguas naturais e em processos contínuos, pois, a cada momento, novos itens
vão sendo criados, renovados ou suprimidos. Esse processo de criação ocorre por diferentes razões: uma nova invenção tecnológica, uma
descoberta científica, uma nova espécie animal ou vegetal, um filho
que vai nascer, um espaço comercial que será inaugurado, uma palavra que ganha novo significado em um determinado grupo de pessoas,
uma necessidade de expressar um sentimento, entre outras.
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Cada agrupamento humano possui sua identidade cultural, sua
visão própria de ver o mundo e de se organizar socialmente. O léxico
de uma língua, portanto, constitui “um patrimônio vocabular” de determinado grupo e é construído “ao longo da história” dinamicamente
(BIDERMAN, 2001a, p. 14). Nas palavras de Antunes (2012, p. 28),
“Todas as palavras remetem ao conhecimento que o homem constrói
em sua experiência social com grupos e culturas de que participa.” O
léxico é social, dinâmico, aberto, instável e nasce por conta de uma
necessidade interacional. Ainda, segundo Antunes (2012),
O léxico [...] é aberto, inesgotável, constantemente renovável,
não apenas porque surgem novas palavras, mas, também,
pela dinâmica interna das palavras, que vão e vêm, que desaparecem e reaparecem, que mantêm seus significados ou
os mudam, de um lugar para outro, de um tempo para outro.
(ANTUNES, 2012, p. 29)

Sousa e Dargel (2017) explicam que:
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Nomeia-se e se particulariza “coisas” sobre as quais se têm
poder cognitivo ao se atribuir um designativo por meio de ações
como identificar, categorizar, delimitar e singularizar, ou seja,
aplicam-se noções para se demonstrar que algo, dentre outras
existências no universo, tem características próprias e, por isso,
é diferente. Para tanto, o nomeador lança mão de aspectos internos e externos da língua com o intuito de refletir e expressar,
no que foi designado, a realidade cultural assimilada pela vivência em sociedade. (SOUSA; DARGEL, 2017, P. 7-8)

Quando se trata dos aspectos externos à língua, os autores se
referem, entre outros, aos aspectos culturais, uma vez que, ao verificar o
léxico de uma sociedade, passa-se a ter contato com a história e a cultura acumuladas por gerações, construída por meio das relações e recuperadas pela memória que se torna viva pela materialidade linguística.
Biderman (2001b, p. 81-118) usa a expressão “entidade multifacetada” para definir a palavra que possui dimensões e pode, portanto,
ser vista sob diferentes enfoques, como, por exemplo, o enfoque mágico-religioso, cognitivo, filosófico e linguístico. Cada um desses enfoques
leva em consideração que o léxico é marca identitária, seja na individualidade do falante, seja na coletividade dos processos interacionais.

SUMÁRIO

Assim, podemos nos perguntar se, dada a riqueza que pode ser
explorada no estudo do léxico, qual o lugar dele nas aulas de Língua
Portuguesa (LP) nas escolas.

O LÉXICO E O ENSINO
Biderman (2001b, p. 97) afirma que os domínios linguísticos
como a Fonologia, a Morfologia e a Sintaxe são diferentes do Léxico,
sendo que os três primeiros são sistemas fechados e, o último constitui
um sistema aberto em expansão, o que, dessa forma, impossível de
ser apreendido e descrito em sua totalidade. Isso pode ser observado
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tanto nas línguas orais quanto nas línguas de modalidade visual-espacial, como a Língua Brasileira de Sinais (Libras).
Antunes (2007, p. 40), por sua vez, explica que a língua, como
uma “atividade interativa, direcionada para a comunicação social”, é
constituída de dois componentes: léxico e gramática. O léxico inclui “o
conjunto de palavras, ou, em termos mais correntes, o vocabulário da
língua. [A gramática inclui] “as regras para se construir palavras e sentenças da língua.” (p. 40). Léxico e gramática estão interrelacionados e
são interdependentes na complexidade que é a língua. Para a criação de
novas unidades lexicais, por exemplo, são utilizadas “regras” de gramática. As construções linguísticas (em níveis de vocábulos ou de orações)
se dão por unidades lexicais. Esses processos linguísticos supõem o
uso e a atualização concreta sujeitos “a diferentes tipos de regras e normas (regras de textualização e normas sociais de atuação).” (p. 41).

SUMÁRIO

Desse modo, é salutar afirmar que o ensino de Libras não pode
ser reduzido ao ensino da gramática. Gramática e léxico devem caminhar
juntos e em uma perspectiva de construção de sentidos no uso da língua. Conforme Biderman (2001b, p. 3), “A língua não pode ser abordada
diretamente. A linguagem, manifestando-se na fala ou na escrita, constitui a nossa única fonte de acesso à realidade imaterial que é a língua.” E
é nesse processo de manifestação que o léxico e a gramática se materializam, para exercer diferentes funções, construindo significados, materializando as intenções, construindo as cadeias textuais e, ao mesmo
tempo, refletindo as visões de mundo, expressando as marcas históricas
do povo e da língua. Gramática e léxico tornam possível “a atividade
significativa de nossas atuações verbais.” (ANTUNES, 2007, p. 43).
Em sala de aula, portanto, é preciso pensar no ensino de Libras
que possibilite o desenvolvimento de habilidades e competências comunicativas que dê ao aluno surdo (como L1) ou ouvinte (como L2)
condições de usar a língua em diferentes situações comunicativas, de
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forma criativa e eficiente, utilizando as diferentes possibilidades de usos
e arranjos da linguagem. Para que isso ocorra, Antunes (2003) diz que
A complexidade do processo pedagógico impõe, na verdade,
o cuidado em se prever e se avaliar, reiteradamente, concepções (O que é linguagem? O que é uma língua?), objetivos
(Para que ensinamos? Com que finalidade?), procedimentos
(Como ensinamos?) e resultados (O que temos conseguido?),
de forma que todas as ações se orientem para um ponto comum e relevante: conseguir ampliar as competências comunicativo-interacionais dos alunos. (ANTUNES, 2003, p. 34)

Embora Antunes (2003) trate do ensino da LP, as reflexões cabem,
em sua totalidade, para o ensino das línguas de sinais. Atualmente, não
se pode pensar em uma prática de ensino de Libras eficiente se não forem bem definidos os papéis que as interações verbais exercem e possibilitam para os falantes, e que os conhecimentos estruturais da língua
são importantes na medida em que são utilizados na construção dos
sentidos dos textos, uma vez que é no texto que se materializa a língua.

SUMÁRIO

Antunes (2012) observou como tem ocorrido o ensino do léxico, dizendo que, de um modo geral, o tratamento lexical, em sala de
aula e nos manuais didáticos, tem sido breve e insuficiente. O primeiro
ponto destacado por Antunes é o fato de que, nos livros didáticos, há
uma discrepância grande quando comparado o espaço dedicado ao
ensino de gramática em relação ao trabalho com o léxico. Esse último,
pouco explorado e, nas poucas vezes em que é abordado, aparece em
uma perspectiva morfológica de “formação de palavras”. Para Antunes
(2012), ao tratar dos processos de formação, percebe-se que
O destino que terão as palavras criadas é silenciado. O significado que tem a possibilidade de criar novas palavras pouco
importa. Também pouco importa a vinculação de tais criações
com as demandas culturais de cada lugar e de cada época.
(ANTUNES, 2012, p. 21)
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Portanto, o que parece importar é a identificação do componente gramatical implicado nesse processo de ampliação lexical, e
não os sentidos que essas novas palavras provocarão no texto. Antunes (2012, p. 22-25) destaca, ainda, que o estudo do léxico, quando realizado, ocorre de forma bastante reducionista, especialmente
porque: a) o tratamento do vocabulário nas atividades se limita a
explorar os significados literais das palavras, sem se preocupar com
os diferentes usos e, portanto, diferentes significados, em diferentes
contextos, em diferentes registros; b) as metáforas, quando recebem
atenção, se limitam às seções dedicadas às figuras de linguagem
e, mais especificamente, ao tratamento do texto literário; c) a compreensão do texto, incrivelmente, não se apóia nos sentidos das palavras ou expressões que ajudam a construir o(s) sentido(s) global (ais)
do texto; d) o trabalho com os significados das palavras parece se
restringir às relações de sinonímia e antonímia, deixando de lado as
várias relações semânticas e suas implicações na construção da textualidade (relações de coerência e de coesão); e) e o tratamento do
léxico aparece, em alguns casos, com o objetivo de evitar equívocos
de escrita e, para isso, se valem das listas de parônimos.

SUMÁRIO

Quando pensamos no tratamento do léxico em Libras, percebemos uma descontextualização, sem preocupação com a construção dos sentidos a partir das intenções do sinalizante, das interferências do ambiente de interação, das adequações aos gêneros textuais,
aos diferentes sentidos metafóricos. Algumas vezes, são ensinados
sinais soltos, como se o aumento do repertório de sinais significasse
ampliação da competência comunicativa. Com isso, urge uma mudança no tratamento do léxico nas aulas de Libras, como L1 ou L2,
tendo em vista que o léxico constitui um elemento importante na ampliação das competências comunicativas dos alunos, quando utilizado adequadamente, em uma perspectiva de construção de sentidos
textuais, seja na compreensão ou na produção.
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Como bem pontua Marcushi (2004, p. 269), “o léxico não pode
ser pensado à margem da cognição social”, uma vez que ele é construído a partir das experiências sócio-histórico-culturais de um grupo.
Exatamente por pensarmos na construção do léxico a partir de componentes linguísticos, históricos, antropológicos, entre outros, é necessário olhar para as palavras como componentes interdisciplinares.
No presente trabalho vamos apresentar uma das inúmeras possibilidades de explorar o léxico em uma dimensão interdisciplinar, qual
seja: o tratamento da toponímia em Libras.

TOPONÍMIA E INTERDISCIPLINARIDADE
A Linguística é definida como a Ciência da Linguagem Humana
manifesta pela língua (DUBOIS et al, 1973; CÂMARA Jr., 1986; TRASK,
2004). Ela é dividida em várias subáreas, dentre as quais nos interessa
a Onomástica, que se dedica ao estudo dos nomes próprios de pessoas e de lugares (DICK, 1990, 1992; SOUSA; DARGEL, 2017, 2020).
Quando o interesse recai sobre os nomes próprios de pessoas, a responsabilidade é da Antroponímia; quando trata dos nomes próprios de
lugares, é da Toponímia.
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Os primeiros estudos toponímicos no Brasil foram de Sampaio (1901), Oliveira (1957), Cardoso (1961), Drumond (1965) e Mello
(1967). Esses estudos pioneiros tinham em comum o fato de abordar a
toponímia exclusivamente quanto aos aspectos histórico-etimológicos,
de modo especial, quanto às origens indígenas dos nomes de lugares.
A partir dos estudos de Dick (1990, 1992), a toponímia passou
a ser vista em uma perspectiva mais abrangente e voltada para a realidade brasileira. O topônimo, ou seja, o nome do lugar, foi considerado
a partir: a) das diversas origens e transformações que foi sofrendo ao
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longo do tempo; b) das variações; c) como documento histórico e antropológico das mudanças migratórias dos povos; d) como reflexo das
visões de mundo de um grupo humano e da constituição cultural; e)
das relações com a espiritualidade (crenças); f) com fatores de ordem
psicológica, entre outros fatores que interferem no ato de nomear um
espaço geográfico como motivador para a escolha do nome. Ou seja,
“língua e cultura estão interrelacionadas e conjugadas na construção do
próprio significado do topônimo.” (SOUSA; DARGEL, 2020, p. 9). Devido
a esses muitos fatores inerentes ao topônimo é que Dick (1990) afirma:
[...] os topônimos se apresentam [...] como importantes fatores
de comunicação, permitindo, de modo plausível, a referência
da entidade por eles designada. Verdadeiros “testemunhos históricos” de fatos e ocorrências registrados nos mais diversos
momentos da vida de uma população encerram, em si, um valor
que transcende ao próprio ato de nomeação: se a Toponímia
situa-se como a crônica de um povo, gravando o presente para
o conhecimento das gerações futuras, o topônimo é o instrumento dessa projeção temporal. (DICK, 1990, p. 21-22)
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Os topônimos, de acordo com Dick (1990), podem ser estudados sob diferentes perspectivas: a) análise de estratos linguísticos:
verificação da(s) língua(s) de origem dos topônimos a partir de pistas
lexicais (origem indígena, africana, portuguesa, árabe etc.); b) análise
semântica dos nomes (taxionomias): busca dos fatores motivacionais
que influenciaram o nomeador no ato do batismo do espaço geográfico; c) análise da estrutura morfológica: identificação dos tipos de formação morfológica dos topônimos (simples, composta, híbrida).
Além disso, é preciso considerar que “a Toponímia é um imenso
complexo línguo-cultural, em que dados das demais ciências se interseccionam necessariamente e, não, exclusivamente.” (DICK, 1990,
p. 35-6). Portanto, é necessário entender o estudo toponímico e onomástico, de modo geral, como um estudo interdisciplinar. A Figura 1
apresenta a interdisciplinaridade inerente à Onomástica:
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Figura 1 – Toponímia e interdisciplinaridade.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O estudo do topônimo requer relações de conhecimentos de
saberes que se aglutinam com a base linguística do nome. Desse
modo, na busca pelos aspectos motivacionais para a escolha de determinados nomes próprios, em detrimento de outros, se entrelaçam
conhecimentos da História, da Geografia, da Antropologia, da Biologia,
da Psicologia, da Filosofia, etc., e até de áreas de conhecimento que,
poderiam passar despercebidas em relação com o estudo do nome
próprio, como a Matemática, a Computação, a Teologia, o Direito, etc.
Contudo, todas as áreas apontadas na Figura 1 têm relação
com o nome próprio. A Matemática e a Computação, por exemplo,
são imprescindíveis para o trabalho com as escalas cartográficas e,
principalmente, com os processos atuais de armazenamento, manipulação e disponibilização dos dados toponímicos. A Teologia, em
uma relação com a Antropologia e a Filosofia, dá bases para os estudos dos nomes de motivação espiritual (ou religiosa). O entendimento dos surgimentos e das manifestações da fé são, importantes para
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as pesquisas toponímicas no Brasil, como mostraram os trabalhos de
Carvalhinhos (2005, 2009) e Saar (2016),
O conhecimento do Direito é fundamental para o entendimento
da regulação legal e o estabelecimento quanto às nomeações de espaços geográficos, especialmente quando se tratam de organizações
espaciais urbanas. Outras áreas poderiam ser citadas, como a Política,
a Arqueologia e a Arquitetura.
O olhar para esse aspecto interdisciplinar dos nomes próprios
de lugares tem estreita relação com as orientações constantes nos
documentos oficiais para o Ensino Básico. Os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs), por exemplo, afirmam que
A correlação entre conteúdos e aquisição e desenvolvimento
de competências manifesta-se quando se relacionam constantemente os saberes e a sua operacionalização em situações
complexas. Isso vale para cada disciplina, para seu vínculo com
a área e para os vínculos entre as áreas. Essa correlação pode
ser uma saída para a aparente falta de pertinência, na vida cotidiana, do saber acumulado na escola: os saberes em si não
carecem de pertinência, mas não se fornecem aos alunos condições para mobilizá-los e utilizá-los em situações concretas.
(BRASIL, 2002, p. 32)
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Nos currículos atuais, como destaca Fazenda (2014), falta esse
vínculo entre os saberes. O conhecimento chega ao aluno em blocos,
fracionado e sem qualquer correlação. O professor, por vir de uma formação também compartimentada, não consegue estabelecer essas interrrelações nas práticas docentes. Japiassu (1976) conclui o seguinte:
Se os pesquisadores e os educadores ainda estão mal preparados para superar a pedagogia da dissociação do saber
é porque não se dão conta – formados que foram em instituições onde ainda reina a mentalidade da especialização,
do fracionamento e da compartimentalização – de que todo
aprofundamento especializado, longe de conduzir a um fracionamento do saber, favorece a descoberta de múltiplas
interconexões. (JAPIASSU, 1976, p. 34)
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A superação dessa tradição de compartimentalizar os saberes
será possível a partir do modo de olhar para o que é ensinado, buscando as intersecções entre as áreas, as contribuições das outras disciplinas para enriquecer o que é discutido, favorecendo que o objeto seja
visto sob ângulos diferentes. Se ensinamos para as práticas sociais, é
preciso considerar que, em contextos reais de usos dos saberes, as situações são interconectadas, e os sujeitos são constituídos de muitos
saberes articulados. Nos Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio
(PCNEM) encontramos a seguinte afirmação:
A tendência atual, em todos os níveis de ensino, é analisar a
realidade segmentada, sem desenvolver a compreensão dos
múltiplos conhecimentos que se interpenetram e conformam
determinados fenômenos. Para essa visão segmentada contribui o enfoque meramente disciplinar que, na nova proposta
de reforma curricular, pretendemos superado pela perspectiva
interdisciplinar e pela contextualização dos conhecimentos.
(BRASIL, 2000, p. 21)

Pensar no ensino interdisciplinar é ressignificar não somente o
modo como trabalhar um conteúdo de aula, mas, pensar, inclusive,
em romper o trabalho individualizado e solitário do professor, em uma
perspectiva colaborativa e interdependente. Paviani (2008) diz que a
interdisciplinaridade deve ser definida como:
SUMÁRIO

a) a natureza do objeto de estudo ou o problema de pesquisa;
b) a atividade de diversos professores voltados para um objeto
de estudo ou de diversos pesquisadores para a solução de um
problema a partir de diversas disciplinas;
c) a aplicação de conhecimentos de uma disciplina em outra
ou de um domínio profissional em outro. (PAVIANI, 2008, p. 16)

Desse modo, fica claro que adotar a perspectiva interdisciplinar
significa reconhecer o entrosamento entre sujeitos, saberes e métodos
como base para a construção de conhecimentos, seja na pesquisa ou
no ensino. Fazenda (2014) explica que:
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O ensino interdisciplinar nasce na proposição de novos objetivos, de novos métodos, de uma nova pedagogia, cuja tônica
primeira é a supressão do monólogo e a instauração de uma
prática dialógica. Para tanto, faz-se necessária a diminuição das
barreiras entre as disciplinas e entre as pessoas que pretendem
desenvolvê-las. Isso se viabilizaria se fossem transpostos certos
obstáculos [...]. (FAZENDA, 2014, p. 40)

Nos PCNEMs, a interdisciplinaridade é sugerida na seguinte
perspectiva:
[...] a interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que poder o objeto de conhecimento, um projeto de investigação, um
plano de intervenção. Nesse sentido, ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma
disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez
vários. Explicação, compreensão, intervenção são processos
que requerem um conhecimento que vai além da descrição
da realidade e mobiliza competências cognitivas para deduzir,
tirar inferências ou fazer previsões a partir do fato observado.
(BRASIL, 2000, p. 76)

Já nos PCNs, temos:
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A interdisciplinaridade deve ir além da mera justaposição de
disciplinas, e deve evitar ao mesmo tempo a diluição delas em
generalidades. Parte-se do princípio de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente com os outros: a relação
entre disciplinas pode ir da simples comunicação de idéias
até a integração mútua de conceitos, da epistemologia, da terminologia, da metodologia e dos procedimentos de coleta e
análise dos dados. (BRASIL, 2002, p. 153)

A perspectiva interdisciplinar contribui para as investigações e
as práticas de ensino que, em um olhar “monodisciplinar”, seria impossível explorar adequadamente o objeto. É preciso que se ressalte
que o entrelaçamento das disciplinas não significa tirar a autonomia
de nenhuma área ou tratar com superficialidade os conteúdos, mas a
comunicação entre os saberes e os sujeitos.
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Mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
ressalta que “a educação tem um compromisso com a formação e
o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual,
física, afetiva, social, ética, moral e simbólica.” (BRASIL, 2017, p. 12).
Isso significa dizer que o propósito do Ensino Básico deve considerar a formação do sujeito de forma ampla, além dos conhecimentos
formais, constantes nos manuais didáticos. A BNCC destaca que as
práticas sociais são realizadas por meio das “diferentes linguagens:
verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e, contemporaneamente, digital” (BRASIL, 2017, p. 63).
Assim, é necessário planejamento de situações didáticas e organização de conteúdos que contemplem as especificidades dos alunos
surdos, frente às possibilidades de interação e usos de gêneros textuais diversos, numa perspectiva interdisciplinary e autêntica.
A ideia é desenvolver o pensamento crítico para a efetiva participação social, ética, responsável, ativa nas interações. Eis a importância da prática interdisciplinar e transdisciplinar, em oposição ao ensino
fragmentado. Para isso, segundo a BNCC, é preciso reorganizar e pensar os componentes de forma interdisciplinar, fortalecer a competência
pedagógica dos atores escolares por meio de estratégias que privilegiem a dinamicidade, a interação, a colaboração, a solidariedade, no
processo de ensino e aprendizagem (BRASIL, 2017).
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Fazenda (2008, p. 18) defende a ideia de que cada disciplina
escolha as melhores estratégias para abordar os conteúdos, de forma
a relacioná-los com diferentes áreas, destacando os pontos comuns
e/ou complementares. Para Klein (1998, p. 110), “quatro questões
formam uma teoria do ensino interdisciplinar: pedagogia apropriada,
processo integrador, mudança institucional e relação entre disciplinaridade e interdisciplinaridade.” A proposta interdisciplinar, por fim,
está prevista em todos os documentos oficiais orientadores do Ensino Básico: os Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto
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ciclos (BRASIL, 1998), os Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio (BRASIL, 2000), o PCN: Ensino Médio (BRASIL, 2002), as
Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006), e a
Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017).
Desse modo, o trabalho com a toponímia em Libras poderá possibilitar o entrelaçamento de diferentes áreas de conhecimento, professores, contextos e sob o olhar de diferentes culturas. As culturas
ouvinte e surda abrem espaços para o desenvolvimento de propostas
com objetivos que agreguem a Libras, a Língua Portuguesa, a História,
a Geografia, a Cultura, a Religião, a Biologia, entre outras.
É importante que as aplicações da toponímia, na educação de
surdos, ocorram sempre em Libras, partindo gêneros textuais autênticos (como mapas cartográficos) que valorizem a leitura visual.
A interculturalidade também constitui uma característica dos estudos toponímicos. Assim, é importante ampliar o conhecimento lexical
do aluno surdo sobre as línguas que nomeiam os espaços geográficos:
língua portuguesa, Libras, línguas indígenas. Será, desse modo, uma
oportunidade para resgatar os significados e as referências refletidas
nos nomes próprios de lugares e a influência cultural de cada nomeação.
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Aspectos relacionados à relação entre a forma do sinal e seu
referente também dará ao professor possibilidades de discutir a composição do sinal, a característica icônica das línguas sinalizadas e os
processos de criação dos sinais toponímicos.
Entre tantas possibilidades, também cabe inserir o aluno como
pesquisador de sua língua, que a reconhece e reflete sobre ela, sobre
seus usos, sobre sua cultura e a relação dela com outras culturas,
como outros modos de nomeação de lugares.
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TOPONÍMIA E ENSINO: ESTUDOS
No Brasil, a primeira proposta de aplicação da toponímia em salas de aulas do Ensino Básico foi o de Alexandre Melo de Sousa (2007),
com Toponímia e ensino: propostas para a aplicação no nível básico.
Nesse trabalho, o autor observou como o estudo dos nomes de lugares (topônimos), em uma perspectiva interdisciplinar, pode contemplar
as orientações para o ensino da Língua Portuguesa constantes nos
PCNs e sugeriu um projeto em que as atividades aliem os conhecimentos da Linguística, da História, da Geografia e da Antropologia. Embora
o estudo tenha, como foco, o ensino da LP, as propostas de inserir o
estudante do universo da pesquisa toponímica – participando da coleta de dados, do estudo dos mapas, da aplicação das entrevistas, da
análise dos topônimos – podem ser de grande valia para o estudo da
toponímia em línguas sinalizadas.
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Giselle Olívia Mantovani Dal Corno e Elisa Jáques dos Santos
(2010), em Toponímia na escola: um olhar interdisciplinar sobre o bairro,
aplicaram um questionário em turmas da 5ª série do Ensino Fundamental
(hoje, 6º ano), do bairro Nossa Senhora de Lourdes (Caxias do Sul, RS),
com o propósito de verificar se os conhecimentos dos nomes de lugares
é uma prática educativa. Elas elaboraram um conjunto de atividades que
envolvem as disciplinas de LP, História, Geografia e Educação Artística.
Em Língua e identidade cultural: o estudo da toponímia local na
escola, Ana Paula Mendes Alves de Carvalho (2012), apresenta resultados de uma proposta interdisciplinar (desenvolvida em 2008) aplicada
em turmas do Ensino Fundamental e Ensino Médio em uma escola
pública de Barra Longa, Minas Gerais, cujo objetivo foi o de resgatar
e conhecer a história no município a partir dos nomes das escolas
locais. A autora, por meio da investigação toponímica, proporcionou
aos alunos o conhecimento de aspectos sociopolíticos e culturais da
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época de criação das escolas, além de resgatar informações sobre o
patrimônio cultural da comunidade.
Karylleila dos Santos Andrade (2012), em Os nomes dos lugares
em rede: um estudo com foco na interdisciplinaridade, apresentou uma
ampla discussão a respeito do estudo toponímico em rede, por meio
da perspectiva interdisciplinar. Ela propôs que o estudo do topônimo
seja dinâmico e interativo, como a valorização da identidade do espaço onde a escola está inserida.
Em A interdisciplinaridade no contexto da toponímia: reflexões
iniciais de uma proposta aplicada ao ensino, Karylleila dos Santos Andrade e Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick apresentaram algumas reflexões sobre a importância do estudo toponímico no Ensino
Básico, uma vez que consideram ser “fundamental compreender os
topônimos a partir dos diferentes significados, olhares e áreas de atuação.” (ANDRADE; DICK, 2012, p. 205). Assim, elas propõem o estudo
dos topônimos aglutinando saberes históricos, geográficos, culturais e
linguísticos no contexto escolar.
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Verônica Ramalho Nunes (2015), em Toponímia e ensino: estudo
dos nomes de lugares de origem indígena no livro didático de geografia,
estudou 85 topônimos de origem indígena presentes no livro didático
de geografia Projeto RADIX do 7º ano do Ensino Fundamental, observando aspectos toponímicos e interdisciplinares, e buscando compreender as possíveis motivações toponímicas e o contexto em que
esses nomes são apresentados no livro didático.
Denise de Oliveira Barbosa Velasco e Marilze Tavares (2017),
em Estudando Língua Portuguesa, História e Geografia por meio da Toponímia: uma proposta, apresentaram uma sequência de atividades
didáticas para a aplicação da toponímia no Ensino Fundamental, considerando a interdisciplinaridade no envolvimento de três áreas: Língua
Portuguesa, História e Geografia. As autoras apresentaram um conjun-
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to de atividades, distribuídas em 10 aulas, que discutem, por exemplo,
o nome da escola, da cidade, das ruas do bairro, etc.
Em Toponímia e memória: uma proposta de atividades para as
aulas de Língua Portuguesa no Ensino Médio, Alexandre Melo de Sousa e Ana Paula Teixeira Gouveia (2017) apresentaram uma proposta
de atividades que dialoga com a toponímia e com a perspectiva da
memória oral, “na intenção de dar abertura para a contemplação de
um gênero textual ligado à linguagem cotidiana de pessoas de diversas ocupações sociais.” (p. 241). Segundo os autores, com base no
que consta nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio, o trabalho com a toponímia e a memória visa a aproximar os alunos e a
comunidade, em uma interação que envolve o trabalho em equipe, a
dinamicidade na discussão de teoria e prática, o resgate histórico, o
conhecimento do gênero textual oral – a narrativa da memória – sobre
o qual se deve discutir a língua a partir dos topônimos.
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Silmara Cristina Batista da Silva (2018), em Toponímia e ensino:
um estudo dos nomes dos logradouros de Mundo Novo – MS, apresentou os resultados de uma intervenção didática em que se trabalhou
a toponímia urbana da cidade de Mundo Novo nas aulas de LP em
uma escola pública, com a participação de uma professora de História. Como parte da proposta, foram realizadas consultas em mapas,
entrevistas com antigos moradores e pesquisas em documentos arquivados na Câmara Municipal.
No artigo O ensino de português e o estudo da toponímia: linguagens e culturas indígenas e africanas pelo Rio Jacarezinho – Breves/
PA, Clizana Pereira Gonçalves (2018) analisou os sentidos linguísticos
e culturais dos topônimos de origem africana, indígena e portuguesa
a partir da presença da Língua Geral Amazônica e Língua Banto. A
proposta foi direcionada a alunos do 6º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lica Alves, localizada no Rio Jacarezinho, no Distrito
Cumuru I, em Breves (PA). O estudo, de base etnográfica, desenvolveu
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entrevistas aberta com alunos, pais de alunos e outros membros da
comunidade. Além disso, os alunos produziram cartas toponímicas.
Paulo Hernandes Gonçalves da Silva e Francisco Edvirges Albuquerque (2018), em As ciências do léxico: proposições para a prática docente no ensino de línguas indígenas, abordaram perspectivas
conceituais para o ensino bilíngue de crianças indígenas, a partir de
propostas para trabalhar o léxico nos âmbitos da antroponímia e da
toponímia. Quanto à toponímia, foi verificado o estudo dos nomes de
lugares na perspectiva do pertencimento, agregando valores socioculturais, políticos, econômicos, entre outros.
No trabalho Onomástica para jovens: uma abordagem sobre os
nomes para as aulas de língua materna e estrangeira, Suzan Cleyde
Martins Figueirêdo e Maria Célia Dias de Castro (2019) apresentaram
uma proposta de aplicação prática para o estudo com os nomes de
pessoas (antropônimos) e de lugares (topônimos) no Ensino Médio,
especificamente nas aulas de LP e/ou Língua Inglesa. As atividades
sugeridas, de caráter lúdico-pedagógicas, objetivam despertar o interesse pelo fenômeno linguístico de nomeação no contexto escolar.
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Anna Inez Alexandre Reis e Karylleila dos Santos Andrade (2019),
em Propostas de oficinas pedagógicas para o Ensino Médio: os topônimos inseridos na prática escolar, propuseram oficinas pedagógicas
para o estudo dos nomes de lugares no Ensino Médio por meio dos
nomes de escolas, de ruas, e os topônimos presentes em obras literárias de cunho regional e/ou nacional. De acordo com elas, a escolha
das oficinas, em uma perspectiva interdisciplinar, “se deve ao fato de
que elas são atividades em grupos que promovem a articulação de conhecimento entre as disciplinas escolares, como a Língua Portuguesa,
a História e a Geografia.” (REIS; ANDRADE, 2019, p. 79).
Michelly Moura dos Santos (2019), no trabalho Toponímia e interdisciplinaridade: uma proposta para o estudo do léxico para turmas do 6º
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ano do ensino fundamental, desenvolveu intervenção pedagógica com
37 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública de
Rio Branco, no Acre, envolvendo professores de LP, História e Geografia.
As atividades desenvolvidas tinham o intuito de resgatar, a partir dos nomes de bairros, a relação entre o léxico e a cultura, em uma abordagem
interdisciplinar, no envolvimento de conhecimentos de diferentes áreas
do saber e quanto à participação de docentes de diferentes disciplinas.
Em Sistema Toponímico do Tocantins (SISTOP): resultados de
um software pedagógico, Karylleila dos Santos Andrade e Rodrigo Vieira do Nascimento (2020) realizaram um estudo em relação ao software pedagógico, cuja proposta foi a de “auxiliar a prática pedagógica
de professores de Língua Portuguesa, Geografia e História do Ensino
Fundamental (anos finais).” (ANDRADE; NASCIMENTO, 2020, p. 145).
Com o uso do produto tecnológico, os autores intencionaram mostrar
que “o estudo dos nomes de lugares possa, com outros olhares e
posturas, ser repensado, transformado, redimensionado.” (ANDRADE;
NASCIMENTO, 2020, p. 158).
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Na perspectiva da Língua Brasileira de Sinais, Alexandre Melo
de Sousa e Ronice Müller de Quadros (2019a) apresentaram o trabalho Toponímia em Libras: tecnologia e ensino, que trata do Web Software Toponímia em Libras, desenvolvido para a pesquisa, e o ensino
da Toponímia em Língua Brasileira de Sinais. Os autores partiram de
uma discussão sobre a importância da perspectiva interdisciplinar e
bilíngue no ensino para surdos e apresentaram o recurso tecnológico
como uma ferramenta para o ensino do léxico. Esse software agrega
recursos tecnológicos modernos e conhecimentos linguísticos e pedagógicos que valorizam a identidade e a cultura inerentes ao sujeito
surdo, além dos conhecimentos geográficos, históricos e culturais inerentes aos espaços nomeados pelos surdos.
Em O Web Software toponímia em Libras: pesquisa e ensino,
Sousa e Quadros (2019b) apresentaram uma descrição do processo
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de criação do web software e seus elementos linguístico-culturais tratados nas especificidades do aluno surdo (principalmente), com a gravação dos vídeos em Libras, em laboratórios de tradução e interpretação
que permitem uma melhor captura de imagens e posteriores edições
(no software Intralab), e a participação de surdos na sinalização dos
vídeos; a produção da escrita de sinais (Sign Writing), com a utilização
do software SignPuddle, como meio de registro escrito e de possibilidade de análises léxicas dos sinais toponímicos, em sua estrutura e processo de criação fonomorfológica, entre outros elementos. Além disso,
os autores apresentam as telas do web software, com descrições dos
elementos e objetivos de utilização e manuseio.
No próximo capítulo, trataremos da toponímia em Libras em suas
bases teóricas quanto ao conhecimento e à descrição do sinal (como
elemento nomeador dos espaços geográficos), na perspectiva fonomorfológica e semântico-motivacional. Consideramos importante conhecer
a construção linguística do sinal em função toponímica para melhor condução do trabalho com o léxico em Libras aplicado ao ensino.
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Capítulo 2

O sinal toponímico:
estrutura e motivação

O sinal
toponímico:
estrutura
e motivação

No capítulo anterior, afirmamos que uma língua é formada, basicamente, por dois grandes conjuntos complexos: o léxico e a gramática. Definimos, ainda, o léxico, como o conjunto de palavras de uma
língua. Contudo, é importante salientar que a definição de palavra não
é uma discussão pacífica em Linguística (KEHDI, 1996; MONTEIRO,
2002; BASÍLIO, 2004, BATISTA, 2011). Algumas terminologias, inclusive são utilizadas como sinônimas para se referir à mesma unidade
linguística, como palavra, vocábulo, lexema e lexia.
Gonçalves (2019, p. 17) afirma que os termos palavra e vocábulo, geralmente, fazem referência “a uma unidade que transmite um
significado elementar.” No entanto, Monteiro (2002) diferencia palavra
e vocábulo: o primeiro se refere às unidades de significação lexical
(extralinguística), e o segundo, às unidades de significação gramatical:
significados construídos nas relações e categorias da língua.
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Basílio (2004, p. 10) defende que o léxico de uma língua deve
ser entendido não apenas como formado por um conjunto de palavras
“que pode ser verificado nos enunciados dessa língua ou representado nos dicionários.” O léxico deve, portanto, considerar, também, o
“conhecimento dos padrões gerais de estruturação, que permitem a
interpretação ou produção de novas formas.” (p. 10). No primeiro caso,
temos o léxico externo, no segundo, o léxico mental (ou interno), nos
termos da pesquisadora.
Biderman (2001a, p. 169), por sua vez, utiliza lexema para “designar a unidade abstrata em língua [que] se manifestam, no discurso,
através de formas ora fixas, ora variáveis.” As formas manifestas no
discurso recebem o nome de lexias. Desse modo, um lexema, como
LÍNGUA, ao manifestar-se no discurso na forma “línguas”, passa a ser
identificado como lexia. Temos duas classes de lexemas, de acordo
com Biderman (2001a): as formas livres, que podem funcionar sozinhas em um discurso e possuem significado lexical, como os subs-
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tantivos, os adjetivos, os verbos, etc.; e as formas dependentes, que
não funcionam sozinhas em um discurso, mas possuem significado
gramatical, como os artigos, as preposições, as conjunções, etc.
Nas línguas de modalidade visual-espacial, o sinal tem aproximação conceitual do lexema. Johnston e Schembri (1999), por exemplo,
afirmam que o sinal é uma produção visual-gestual relativamente estável
e que possui um significado próprio. Em Dubois et al (1973) temos que
lexema é a unidade de base do léxico, que assimila a estrutura morfológica e a unidade de significação. E assim o trataremos, tendo em vista
que o estudo toponímico está centrado no âmbito da lexicologia.

SINAL TOPONÍMICO: ASPECTOS FORMAIS
O sinal, como elemento linguístico, possui conteúdo estrutural
e semântico indissociáveis em sua função de produção de sentidos
na teia interacional. Na função toponímica, contudo, o sinal é marcado
pelo aspecto motivacional, a partir de marcas refletidas no próprio elemento linguístico, influenciadoras da escolha do sinal (ou da criação de
um novo sinal), para nomear e individualizar os espaços geográficos.
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Na questão do sinal toponímico, é preciso considerar que a formação do léxico, em línguas de sinais, ocorre, também, a partir da
influência da língua oral. Em Libras, por exemplo, devido ao contato
dos usuários com a LP, podem ser observadas muitos empréstimos na
estrutura dos sinais. Quadros e Karnopp (2004) apresentam o seguinte
esquema representativo da formação do léxico em Libras:
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Figura 2 – O léxico em Libras.

Fonte: Quadros e Karnopp (2004, p. 88).

O esquema mostra os elementos que formam o léxico em Libras: empréstimos da língua oral (alfabeto), classificadores (léxico nativo) e a intersecção dos dois elementos, que formam o léxico não-nativo. Esses componentes têm sido demonstrados em diversos estudos
toponímicos em Libras, como o de Aguiar (2012), Souza Júnior (2012),
Sousa (2018, 2019, 2021), Sousa e Quadros (2019).

SUMÁRIO

Em uma perspectiva fonomorfológica, o topônimo é estruturado, como os demais sinais em línguas do modalidade visual-espacial, a partir dos seguintes parâmetros: Configuração de Mão (CM),
Movimento (M), Locação ou ponto de articulação (L), Orientação da
palma da mão (O) e Expressão Não-Manual (ENM) – como descritos
por Quadros (2017, 2019) (Fig. 3).
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Figura 3 – Parâmetros de formação dos sinais em Línguas de Sinais.

Fonte: elaborado pelo autor.

SUMÁRIO

De modo resumido, a Configuração de Mão (CM) é a forma que
a mão, como articulador primário, assume no momento da produção
do sinal; o Movimento (M), como o próprio nome indica, constitui o
deslocamento, no espaço ou no contato entre os articuladores corporais, em determinada direção, na produção do sinal; a Locação (L)
é o local exato em que o sinal é produzido, que pode ser o espaço
neutro (à frente do corpo do sinalizante) ou em alguma parte específica
do corpo do sinalizante (como o dorso da mão, o antebraço, a testa,
etc.). Esses parâmetros foram definidos por Stokoe (1960). Há, ainda,
dois outros parâmetros definidos por Battison (1974): a Orientação da
palma da mão (O), que é a direção apontada pela palma da mão na
produção do sinal; e as Expressões Não-Manuais (ENM), que são os
movimentos do corpo (troco, cabeça), da face (sobrancelhas, olhos,
bochechas, lábios) executados, concomitantemente, aos movimentos
dos articuladores primários (as mãos) na produção dos sinais. A estrutura fonológica dos sinais pode ser observada na Figura 4, a seguir:
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Figura 4 – Estrutura fonológica do sinal LAGO DO AMOR.

Fonte: Carmo (2021).

Os sinais são produzidos em espaços tridimensionais, com
a execução dos parâmetros de forma simultânea. Os parâmetros,
apesar de serem, em princípio, componentes fonológicos, assumem
também estruturas e funções morfológicas (há parâmetros que constituem morfemas), sintáticas (marcando construções de eneunciados),
semânticas (modificando sentidos e construindo significados), estilísticos (marcas de expressividade), etc.
SUMÁRIO

Algumas CM representam, em sua forma, as letras do alfabeto
da língua oral. Embora saibamos que não são, exatamente, as letras,
elas são representativas, inclusive utilizadas na soletração de palavras, na ausência de um sinal específico. Trata-se de um empréstimo.
A questão do empréstimo da língua oral, especialmente com relação
à utilização de configuração de mão representativa das letras, foi denominada por Faria-Nascimento (2009, p. 61) de empréstimo de transliteração: “[...] a representação de letras de uma língua oral na CM
[Configuração de mão] de uma língua de sinais.” Esse processo ocorre
por meio da utilização de uma ou mais letras ou mesmo da soletração
completa do nome em língua oral.
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Em Sousa (2021), identificamos sinais toponímicos formados, também, por numerais. Considerando outros elementos gráficos que podem ser utilizados na produção de um sinal toponímico,
como números, por exemplo, propomos a classificação de empréstimo por transemiotização.
Zinkin (1969) observou que os sintagmas toponímicos em inglês
norte-americano são formados por dois elementos principais: termo
genérico e específico. Essa classificação também foi utilizada por Dick
(1990) para os sintagmas toponímicos em português. A mesma estrutura de formação dos sintagmas toponímicos em línguas orais, apresentada por Zinkin (1969) e Dick (1990), pode ser observada nos sinais
toponímicos em Libras, como mostrado na Figura 5, a seguir:
Figura 5 – Termo genérico e termo específico nos sinais toponímicos.

SUMÁRIO

Fonte: elaborado pelo autor.

Zinkin (1969), ao estudar as construções sintáticas na toponímia
norte-americana, verificou que o termo específico do topônimo pode ser
formado de diferentes formas: um termo genérico e um termo específico,
um termo genérico e dois termos específicos, um termo genérico e três
termos específicos, etc. Em Libras, estudos como os de Sousa (2021)
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e Carmo (2021) também identificaram a formação do termo específico
com mais de um elemento, como ilustrado na Figura 6, a seguir:
Figura 6 – Sinal toponímico em Libras com dois termos específicos.

Fonte: elaborado a partir de Carmo (2021).

SUMÁRIO

O sinal CALÇADÃO DA GAMELEIRA possui, como termo genérico, o sinal PRAÇA. O termo específico é formado pelos sinais BANDEIRA e ESCADARIA – dois referentes do espaço geográfico urbano
em questão. Sousa (2019) observa quatro diferentes formações para o
termo específico: a) formação simples, quando há apenas um formativo da língua de sinais nativa; b) formação simples híbrida, quando há
apenas um formativo com empréstimo da língua oral em sua estrutura;
c) formação composta, quando há mais de um formante, e todos os
elementos são da língua de sinais nativa; e d) formação composta híbrida, quando contém mais de um formate: sendo pelo menos um da
língua de sinais nativa, e pelo menos outro com empréstimo de língua
oral ou outra língua de sinais distinta da nativa). Essas formações são
exemplificadas na Figura 7, a seguir.

46

Figura 7 – Formações dos termos específicos.

SUMÁRIO

Fonte: adaptado de Sousa (2019).

A perspectiva estrutural do topônimo permite explorar, no âmbito
do ensino, as possibilidades de formação de sinais a partir da construção de sentidos e dos contextos de uso, observando os processos comunicativos, a necessidade e a intencionalidade de comunicação. As
escolhas referenciais para a construção dos sinais toponímicos levam em
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consideração, além dos próprios referentes de base icônica, as condições fonomorfológicas da língua. Um sinal não se forma aleatoriamente.
Os articuladores precisam estar em harmonia linguística, e os processos
formativos precisam obedecer às leis morfológicas da língua de sinais.
A organização dos componentes que formam os sinais toponímicos, portanto, é estabelecida em contextos de uso (necessidades
comunicativas diversas), com base nas possibilidades do sistema linguístico, estabelecendo arranjo fonológico e morfológico e assumindo
funções identificadoras, particularizadoras e referenciais dos espaços
geográficos nomeados.
Como dissemos anteriormente, a estrutura e os processos de
formação dos sinais constituem possibilidades de trabalho com a toponímia no ensino. Entender a composição dos sinais proporciona o
conhecimento das possibilidades criativas de ampliação lexical. E, ainda, de reconhecimento intercultural.

SINAL TOPONÍMICO: ASPECTOS
MOTIVACIONAIS
SUMÁRIO

Dick (1990, p. 38) explica que o topônimo (signo toponímico)
é, estruturalmente, um signo como qualquer outro da língua. Contudo, quando pensado em sua funcionalidade, esse elemento linguístico
passa a ser marcado duplamente: “O que era arbitrário, em termos de
língua, transforma-se, no ato do batismo de um lugar, em essencialmente motivado.” Essa, inclusive, é uma das principais características
do topônimo. De acordo com Dick (1990), o duplo aspecto motivacional
do topônimo se revela em dois momentos: na intencionalidade do nomeador e na origem semântica no topônimo. Quanto à intencionalidade
do nomeador, há que se considerar que o ato de nomear é movido por
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circunstâncias, objetivas ou subjetivas, que levam o nomeador a escolher um determinado designativo, em meio a uma gama de possibilidades. Quanto à origem semântica do topônimo escolhido, considera-se
o significado que o nome selecionado revela, “de modo transparente ou
opaco”, de origens diversas, inclusive (DICK, 1990, p. 39).
São esses aspectos destacados por Dick (1990, p. 39) que irão
influenciar nas taxionomias propostas para o estudo toponímico que
considera, “até certo ponto, uma configuração icônica, ou mesmo
simbólica, de sua significância”, uma vez que os topônimos podem
apresentar vínculos com seus referentes (os espaços geográficos nomeados). Dick (1990, 1992), considerando as diferentes naturezas motivadoras para a escolha de um dado nome para um espaço geográfico,
e considerando os conceitos de ambiente (físico e social), estabeleceu
27 taxionomias classificatórias para os topônimos: 11 de natureza física
e 16 de natureza antropocultural, conforme descreveremos a seguir:

Taxionomias de natureza física

SUMÁRIO

As taxionomias de natureza física são aquelas cujos motivadores se relacionam com aspectos descritivos do próprio espaço nomeado (cor, dimensões, formas) ou relacionados com os elementos
naturais que constituem o espaço físico (fauna, flora, astros, elementos
hídricos, elementos geológicos, etc.).
Os astrotopônimos são os topônimos que fazem referência aos
corpos celestes ou matérias que pertencem ao espaço sideral: estrelas, constelações, cometas, planetas, satélites naturais, asteroides,
entre outros. Em LP, temos o topônimo Cruzeiro do Sul, que nomeia
uma cidade do Acre. Em Libras, temos o sinal MORADA DO SOL. O
referido sinal nomeia um bairro de Rio Branco (AC) e faz referência ao
corpo celeste sol (Fig. 8).
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Figura 8 – Sinal MORADA DO SOL.

Fonte: Dados do Projeto Toponímia em Libras.

Os cardinotopônimos são os topônimos que fazem referência às coordenadas geográficas ou pontos cardeais utilizados para
orientações geográficas em geral: norte, sul, leste, oeste, sudoeste,
nordeste, noroeste, entre outros. Em LP, temos o topônimo Praia Leste-Oeste, em Fortaleza (CE). Em Libras, temos o sinal toponímico NORTE-SUL. O referido sinal nomeia um bairro de Rio Branco (AC), e faz
referência aos pontos cardeais Norte e Sul (Fig. 9).
Figura 9 – Sinal NORTE-SUL.

SUMÁRIO

Fonte: Dados do Projeto Toponímia em Libras.

Os cromotopônimos são os topônimos que fazem referência às
cores (preto, branco, verde, etc.), às impressões de faixas luminosas
(claro, escuro) ou às escalas cromáticas em geral. Em LP, temos o topônimo Lago Azul, localizado em Itatiaia, Rio de Janeiro. Em Libras, temos
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o sinal IGARAPÉ PRETO. O referido sinal faz referência ao acidente hidrográfico e balneário localizado em Cruzeiro do Sul (AC) (Fig. 10).
Figura 10 – Sinal IGARAPÉ PRETO.

Fonte: Dados do Centro de Apoio ao Surdo de Cruzeiro do Sul.

Os dimensiotopônimos são os topônimos que fazem referência às características dimensionais dos espaços nomeados, relativas
ao tamanho, à altura, à largura, à grossura, ao cumprimento, à profundidade, etc. Em LP, temos o topônimo Cachoeira Baixa, localizada em
Rondônia. Em Libras, temos o sinal toponímico CAPIXABA (Fig. 11). O
referido sinal nomeia uma cidade do Acre, e faz referência ao tamanho
do espaço geográfico, ou seja, à dimensão da cidade.
Figura 11 – Sinal CAPIXABA.

SUMÁRIO

Fonte: Dados do Projeto Toponímia em Libras.
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Os fitotopônimos são os topônimos que fazem referência aos
elementos da vegetação terrestre, em suas deferentes espécies, sejam
formações espontâneas (ou não), em porções delimitadas no espaço
(ou não), que constituam componentes da flora. Em LP, temos o topônimo Campo Formoso, que nomeia um município baiano. Em Libras,
temos o sinal toponímico BRASILÉIA (Fig. 12). O referido sinal nomeia
um município acreano e faz referência às árvores localizadas em uma
de suas ruas centrais.
Figura 12 – Sinal BRASILÉIA.

Fonte: Dados do Projeto Toponímia em Libras.

SUMÁRIO

Os geomorfotopônimos são topônimos que fazem referência
às formas topográficas em geral, como planaltos, depressões, planícies, montanhas, cordilheiras, entre outras. Em LP, temos o topônimo
Colinas do Tocantins. Em Libras, temos o topônimo MARECHAL THAUMATURGO (Fig. 13). O referido sinal nomeia um município acreano
e faz referência aos barrancos (espécie de Solimões), localizados no
ponto de acesso à localização, via fluvial.
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Figura 13 – Sinal MARECHAL THAUMATURGO.

Fonte: Dados do Projeto Toponímia em Libras.

Os hidrotopônimos são topônimos que fazem referência às
formações hidrográficas, ou seja, aos cursos d’água, em geral, que
constituem a paisagem hídrica: nascentes, rios, igarapés, afluentes,
foz, lagos, cachoeiras, entre outros. Em LP, temos o topônimo Cachoeirinha, que dá nome a uma cidade gaúcha. Em Libras, temos o sinal
toponímico MÂNCIO LIMA (Fig. 14). O referido sinal nomeia um município do Acre e faz referência a uma cachoeira, localizada na Serra do
Moa, nas proximidades da cidade.
Figura 14 – Sinal MÂNCIO LIMA.

SUMÁRIO

Fonte: Dados do Projeto Toponímia em Libras.
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Os litotopônimos são os topônimos que fazem referências aos
elementos constitutivos dos solos – rochas e minerais – de índole mineral, à várias constituições dos terrenos (areia, barro, lama, pedra, etc.).
Em LP, temos o topônimo Barro Preto (BA). Em Libras, temos o sinal
toponímico BARRO (Fig. 15). O referido sinal nomeia uma cidade do
estado do Ceará e faz referência ao barro (mistura de argila e água).
Figura 15 – Sinal BARRO

Fonte: Santos (2020).

SUMÁRIO

Os meterotopônimos são os topônimos que fazem referência aos diferentes fenômenos meteorológicos, ou seja, eventos que
acontecem na atmosfera que estão associados ao clima e ao tempo,
como as estações do ano, a aurora boreal e a aurora austral, o arco-íris, neves e geadas, ventos e tempestades, etc. Em LP, temos a
Fazenda Primavera, localizada no município de Primavera do Leste
(MG). Em Libras, temos o sinal toponímico MORADA DO SOL (Fig.
16). O referido sinal nomeia um bairro de Feira de Santana e faz referência ao nascer do sol.
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Figura 16 – Sinal MORADA DO SOL.

Fonte: Jesus (2019).

Os morfotopônimos são os topônimos que fazem referência
às diferentes formas geográficas planas – como triângulo, retângulo,
quadrado, círculo, etc. – ou não planas – como o cone, o cilindro, a
esfera, o paralelepípedo, etc. Em LP, temos o topônimo Ilha Redonda,
localizada no município de Palmitos (SC). Em Libras, temos o sinal
toponímico FRECHEIRINHA (Fig. 17). O referido sinal nomeia uma cidade cearense e faz referência à forma geométrica, conforme se pode
verificar pelos movimentos na realização do sinal.
Figura 17 – Sinal FRECHEIRINHA.
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Fonte: Santos (2020).

Os zootopônimos são os topônimos que fazem referência à fauna, de um modo geral, incluindo espécies domesticadas ou selvagens,
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agrupadas em espécies iguais ou individuais, terrestres e aquáticos,
mamíferos e aves, entre outros. Em LP, temos o topônimo Cascavel,
que nomeia uma praia cearense. Em Libras, temos o sinal toponímico
BUJARI (Fig. 18). O referido sinal nomeia uma cidade acreana e faz
referência a um peixe típico da região: o peixe mandi (ou bagre).
Figura 18 – Sinal BUJARI.

Fonte: Dados do Projeto Toponímia em Libras.

Taxionomias de natureza antropocultural
SUMÁRIO

As taxionomias de natureza antropocultural são aquelas cujos
motivadores se relacionam com aspectos inerentes ao povo (sentimentos, nomeações), à cultura (elementos materiais e imateriais), à
história (datas e personagens), à espiritualidade (religiosidade, dogmas, locais e fé), às organizações sociais e profissionais, entre outros
aspectos ligados ao espaço nomeado.
Os animotopônimos são topônimos que fazem referência aos
diferentes elementos do psiquismo humano (sentimentos, sensações,
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comportamentos, etc.) ou da cultura espiritual. Em LP, temos o topônimo Seringal Sossego, localizado em Rio Branco (AC). Em Libras, temos o sinal toponímico VIVEIROS (Fig. 19). O referido sinal nomeia um
bairro de Feira de Santana e faz referência à vida, conforme se pode
verificar pela utilização do sinal VIDA.
Figura 19 – Sinal VIVEIROS.

Fonte: Jesus (2019).
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Os antropotopônimos são topônimos que fazem referência
aos nomes próprios de pessoas (nome, sobrenome, apelidos, etc.).
Em LP, temos o topônimo Alcântara, que dá nome ao bairro localizado em São Gonçalo (RJ). Em Libras, temos o topônimo PARQUE
CHICO MENDES (Fig. 20). O referido sinal nomeia o parque florestal,
localizado em Rio Branco (AC) e faz referência ao sinal-nome CHICO
MENDES, no seu primeiro formante morfológico.1

1

Segundo Carmo (2021), o topônimo PARQUE CHICO MENDES recebe dupla classificação
taxionômica: trata-se de um antropotopônimo, porque o primeiro sinal faz referência ao sinal-nome CHICO MENDES, e de um hodotopônimo, porque o segundo sinal faz referência
à passarela que se situa na entrada do parque.
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Figura 20 – Sinal PARQUE CHICO MENDES.

Fonte: Carmo (2021).

Os axiotopônimos são topônimos que fazem referência aos
títulos (acadêmicos, militares, religiosos políticos, etc.) e dignidades
(distinção ou honraria jurídica ou acadêmica) concedidos a pessoas e
que acompanham seus respectivos nomes próprios. Em LP, temos o
topônimo Avenida Doutora Maria Estrela, em Bangu (RJ). Em Libras,
temos o sinal toponímico PRESIDENTE DUTRA (Fig. 21). O referido sinal nomeia uma importante avenida localizada no centro comercial de
Feira de Santana e faz referência ao Presidente Eurico Gaspar Dutra.
Figura 21 – Sinal PRESIDENTE DUTRA.
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Fonte: Ferreira (2019).

Os corotopônimos são topônimos que fazem referência aos
nomes de cidades, estados, regiões, países e continentes. Em LP,
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temos o topônimo Avenida Estados Unidos, localizado em Fortaleza
(CE). Em Libras, temos o sinal toponímico BAIRRO AMAPÁ (Fig. 22). O
referido sinal nomeia o bairro com o mesmo nome e faz referência ao
mesmo sinal toponímico que dá nome ao estado do Amapá.
Figura 22 – Sinal BAIRRO AMAPÁ.

Fonte: Dados do Projeto Toponímia em Libras.

Os cronotopônimos são os topônimos que fazem referência
aos indicadores cronológicos, representados pelos adjetivos novo(a)/
velho(a). Em LP, temos o topônimo Nova Mamoré, que nomeia uma cidade de Rondônia. Em Libras, temos o sinal toponímico CIDADE NOVA
(Fig. 23). O referido sinal nomeia um bairro de Feira de Santana e faz
referência ao sinal referente ao indicador cronológico novo(a).
SUMÁRIO

Figura 23 – Sinal CIDADE NOVA

Fonte: Jesus (2019).
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Os ecotopônimos são topônimos que fazem referência aos diferentes tipos de habitação, morada, vivenda. Em LP, temos o topônimo Barracão, que nomeia o município do Rio Grande do Sul. Em
Libras, temos o sinal toponímico MORADA DAS ÁRVORES (Fig. 24). O
referido sinal nomeia um bairro de Feira de Santana e faz referência ao
sinal CASA + ÁRVORES.
Figura 24 – Sinal MORADA DAS ÁRVORES.

Fonte: Jesus (2019).

Os ergotopônimos são topônimos que fazem referência aos
diferentes elementos da cultura material de um povo. Em LP, temos o
topônimo Canoa Quebrada, que dá nome a uma praia cearense. Em
Libras, temos o sinal toponímico AMAZONAS (Fig. 25). O referido sinal
dá nome ao estado do Amazonas, localizado no Região Norte do país
e faz referência ao cocar indígena.
SUMÁRIO

Figura 25 – Sinal AMAZONAS.

Fonte: Souza-Júnior (2012).

Os etnotopônimos são topônimos que fazem referência aos elementos étnicos, isolados ao não, como agrupamentos indígenas, afri60

canos, ciganos, que compartilham tradições, culturas e história. Em LP,
temos o topônimo Capixaba, que nomeia uma cidade acreana e faz referência aos nascidos no Espírito Santo. Em Libras, temos o sinal toponímico TOCANTÍNEA (Fig. 26). O referido sinal nomeia uma cidade de Tocantins e faz referência à comunidade indígena Xerente própria do lugar.
Figura 26 – Sinal TOCANTÍNEA.

Fonte: Miranda (2020).
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Os dirrematopônimos são topônimos que se formam por enunciados linguísticos completos, inclusive com verbos. Em LP, temos o
topônimo Seringal Vai Quem Quer, localizado no Acre. Em Libras, temos o sinal toponímico ARTUR CORDEIRO (Fig. 27). O referido sinal
nomeia uma rua de Feira de Santana (BA) e faz referência ao enunciado VENDER CELULAR – uma vez que a rua é conhecida pela quantidade de lojas especializadas na venda de celulares.
Figura 27 – Sinal ARTUR CORDEIRO

Fonte: Ferreira (2019).
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Os hierotopônimos são topônimos que fazem referência aos
nomes sagrados das diferentes crenças, dogmas, ambientes de reuniões religiosas, etc. Quando o topônimo se relaciona com os santos
e as santas da igreja católica, são chamados hagiotopônimos; quando
se relacionam com entidades da mitologia, são chamados mitotopônimos. Em LP, temos o topônimo Aparecida do Norte, que nomeia o
município de São Paulo. Nesse caso, trata-se de um hagiotopônimo,
por fazer referência à Nossa Senhora Aparecida – uma santa católica.
Temos, ainda, o topônimo Exu, que nomeia uma cidade pernambucana e faz referência à mitologia africana. Em Libras, temos o sinal
toponímico JUAZEIRO DO NORTE (Fig. 28). O referido sinal nomeia o
município localizado no Ceará e faz referência ao Padre Cícero, considerado santo pelos romeiros e o povo nordestino.
Figura 28 – Sinal JUAZEIRO DO NORTE.
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Fonte: Santos (2020).

Os historiotopônimos são topônimos que fazem referência aos
eventos socio-históricos, às datas e aos personagens relacionados a
eles. Em LP, temos a Avenida Sete de Setembro, localizada em Manaus, que faz referência à data da Independência do Brasil. Em Libras,
temos o sinal toponímico PRAÇA DA REVOLUÇÃO (Fig. 29). O referido
sinal dá nome a uma praça localizada no centro comercial de Rio Branco (AC) e faz referência ao episódio histórico da Revolução Acreana.
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Figura 29 – Sinal PRAÇA DA REVOLUÇÃO.

Fonte: Carmo (2021).

Os hodotopônimos são topônimos que fazem referência às
diferentes vias de comunicação (ligação) rural ou urbana, como pontes, viadutos, passarelas, pinguelas, etc. Em LP, temos o topônimo
Lagoa da Pinguela, que dá nome a uma praia do RS. Em Libras,
temos o sinal toponímico FLORIANÓPOLIS (Fig. 30). O referido sinal
nomeia a capital de Santa Catarina (estado brasileiro localizado na
Região Sul) e faz referência à Ponte Hercílio Luz, localizada na cidade
e importante ponto turístico do lugar.
Figura 30 – Sinal FLORIANÓPOLIS.
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Fonte: Souza-Júnior (2012).

Os numerotopônimos são topônimos que fazem referência aos
adjetivos numerais, cardinais, ordinais, numerais romanos, etc. Em LP,
temos o topônimo Três Marias, que nomeia uma cidade de Minas Gerais. Em Libras, temos o sinal toponímico BAIRRO QUINZE (Fig. 31). O
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referido sinal dá nome a um bairro de Rio Branco, capital do Acre, e faz
referência ao número 15.
Figura 31 – Sinal BAIRRO QUINZE.

Fonte: Dados do Projeto Toponímia em Libras.

Os poliotopônimos são topônimos que fazem referência aos
agrupamentos humanos, e que são constituídos pelos vocábulos: vila,
aldeia, povoação, arraial, etc. Em LP, temos Vila Velha, que nomeia a
capital do Espírito Santo. Em Libras, temos o sinal toponímico TRANSACREANA (Fig. 32). O referido sinal nomeia uma localidade na região
metropolitana de Rio Branco e faz referência à vila existente no espaço.
Figura 32 – Sinal TRANSACREANA.
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Fonte: Dados do Projeto Toponímia em Libras.
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Os sociotopônimos são topônimos que fazem referência às diferentes atividades e ocupações profissionais, e ainda aos locais de
trabalho, de encontros e de lazer de uma comunidade. Em LP, temos
o topônimo Calafate, que nomeia um bairro de Rio Branco (AC) e faz
referência ao profissional calafateiro, especializado em fazer pisos de
madeira, embarcações de madeira etc. Em Libras, temos o sinal toponímico XAPURI (Fig. 33). O referido sinal nomeia uma cidade acreana
e faz referência ao trabalho dos seringueiros de extração do látex, uma
profissão característica da região.
Figura 33 – Sinal XAPURI.

Fonte: Dados do Projeto Toponímia em Libras.

SUMÁRIO

Os somatopônimos são os topônimos que fazem referência às
partes do corpo (humano e/ou animal), em sentido metafórico. Em LP,
temos o topônimo Cabeça de Boi, que nomeia um distrito mineiro.
Em Libras, temos o sinal toponímico SENA MADUREIRA (Fig. 34). O
referido sinal nomeia uma cidade acreana e faz referência à boca de
um peixe típico da região (o peixe mandi, ou bagre). A boca do peixe,
rosada e bem saliente, motivou a criação do sinal que nomeia o lugar.
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Figura 34 – Sinal SENA MADUREIRA.

Fonte: Dados do Projeto Toponímia em Libras.

Outras taxionomias
Além das taxionomias propostas por Dick (1990, 1992), outros
pesquisadores deram contribuições tendo em vista que alguns topônimos não se encaixavam em nenhumas das categorias indicadas
pela toponimista.
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Os acronimotopônimos segundo Francisquini (1998), são
topônimos formados por siglas. Em LP, temos o topônimo Cohab, que
nomeia um bairro de Rio Branco (AC) e faz constitui uma sigla referente
a Companhia de Habitação. Em Libras, consideramos acronimotopônimos todos os sinais toponímicos formados pelas letras iniciais do
nome do lugar em língua oral. O sinal toponímico RODRIGUES ALVES
(Fig. 35). O referido sinal nomeia um município acreano, e é formado
pelas configurações das letras ‘R” e “A”, que iniciam os nomes “Rodrigues” e “Alves” em língua oral.
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Figura 35 – Sinal RODRIGUES ALVES

Fonte: Dados do Projeto Toponímia em Libras.
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Os grafematopônimos segundo Francisquini (1998), são topônimos formados pelas letras do alfabeto. Em LP, temos o topônimo
Rua A, localizada no Bairro Calafate, em Rio Branco (AC). Souza-Junior
(2012), considerando os topônimos em Libras motivados pelas letras
da língua oral, propõe a taxionomia “grafotopônimo”. Consideramos,
para fins de classificação, que os grafotopônimos são os sinais toponímicos formados pelas configurações correspondentes ao nome completo do espaço geográfico nomeado, ou seja, formado pela datilologia (ou soletração), como acontece com o topônimo CUBA (Fig. 36). O
referido sinal nomeia a ilha caribenha e é formado, em soletração pelas
configurações de mão referentes às letras do nome em língua oral.
Vale destacar que, em alguns casos, na falta de um sinal toponímico
específico, é utilizada a datilologia para nomear um espaço geográfico.
Figura 36 – Sinal CUBA

Fonte: Aguiar (2012).
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Os igneotopônimos, segundo Carvalho (2010), são topônimos
que se referem ao fogo ou aos produtos resultantes de sua ação direta. Em LP, temos o topônimo Cachoeira da Fumaça (MG). Em Libras,
temos o sinal toponímico QUEIMADINHA (Fig. 37). O referido sinal nomeia um bairro de Feira de Santana e faz referência ao fogo, tanto em
relação à formação do sinal pelos articuladores manuais, quanto pela
expressão facial do sinalizante.
Figura 37 – Sinal QUEIMADINHA

Fonte: Jesus (2021).
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Pensar nas inúmeras motivações que podem influenciar a nomeação de um espaço geográfico em Libras nos leva a perceber que o sentido referencial de um espaço, a partir de grupos humanos que vivem no
lugar, se constrói considerando a cultura visual e a atuação social desses membros. Elementos de natureza extralinguística, no real contato e
conhecimento do espaço ou dos elementos que compõem o ambiente
nomeado, são fundamentais para a construção do sinal toponímico que,
podemos considerar, elemento histórico-social tal como a língua o é.
Quando pensamos no ensino, as terminologias taxionômicas
podem ser substituídas pelo entendimento amplo dos fatores que motivam o sujeito surdo ao criar um sinal. O importante é verificar que
há inúmeras características que podem influenciar a criação de um
sinal: algumas estão na própria natureza, outras estão na história lo-
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cal, outras estão em elementos concretos culturais. Esses elementos
culturais podem ser originários da sociedade ouvinte, mas é percebido
pelo olhar do sujeito surdo, na sua percepção de mundo. E há que se
considerar, ainda, a relação entre as línguas (Libras e Português), pois
muitos sinais se formam com elementos de ambas.
Dentro das possibilidades do trabalho toponímico em sala de
aula – especialmente nas discussões sobre os fatores geográficos, históricos, antropológicos etc. que influenciam a criação dos sinais – convém a atuação de professores (bilingues) desses diferentes campos
do conhecimento. A interdisciplinaridade é característica dos estudos
toponímicos e ela deve ser vista, no processo educacional, como impulsionadora da interação entre as disciplinas e entre os professores.
Desse modo, será possível estabelecer interpretações fundamentadas
em princípios amplos, em rede e dinâmicos, conectados em diferentes
saberes e práticas, afinal, como bem destacou Fazenda (2003, p. 75),
“Interdisciplinaridade não é categoria de conhecimento, mas de ação”.
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Os sinais toponímicos modificam os significados dos elementos
que os compõem, de modo a criar um novo sentido, como ocorre nas
construções neológicas. A base de criação se dá, entre outros aspectos, por meio do processo metafórico em que uma parte do elemento referencial se materializa, na estrutura semântica, como o referente
completo. É o que se percebe na relação icônica estabelecida na formação dos sinais toponímicos.

SINAL TOPONÍMICO: ICONICIDADE
A iconicidade é entendida como a relação direta que se estabelece entre a forma linguística e seu referente (TRASK, 2004; DUBOIS
et al., 1973). Em línguas sinalizadas, a iconicidade é considerada um
traço partícipe da estrutura da língua uma vez que, o modo de produ69

ção, envolvendo articuladores (corporais, como mãos, braços, etc.) em
movimento num espaço tridimensional favorece a associação entre a
construção sinalizada (seja do sinal, seja das senteças, por exemplo) e
seu referente (TAUB, 2001; PERNISS, 2007; PERNISS; THOMPSON; VIGLIOCCO, 2010; LILLO-MARTIN; GAJEWSKAY, 2014; QUADROS, 2019).
Lillo-Martin e Gajewskay (2014) explicam que a iconicidade
tem um papel importante no processamento lexical (morfológico e
semântico), no esboço de estruturas conceituais abstratas, no estabelecimento das referências espaciais, pronominais, etc. Taub (2001)
demonstra o processo de formação dos itens lexicais icônicos a partir
de um processo que envolve a seleção, a esquematização e a codificação. A etapa da seleção corresponde à escolha de uma imagem
representativa e coerente com o referente; a etapa da esquematização corresponde à reformulação da imagem representativa, em
seus aspectos mais relevantes, que possam se estruturar na articulação fonética e na construção semântica da língua; a etapa da codificação corresponde à materialização da forma linguística - o sinal
propriamente dito. Esse processo pode ser melhor visualizado nos
exemplos que apresentaremos a seguir (Fig. 38):
Figura 38 – Iconicidade no sinal toponímico BUJARI.
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Fonte: elaborado pelo autor.

Na formação do sinal toponímico BUJARI, a imagem selecionada
como referente foi a do peixe Mandi (bagre), característico da região.
Para a esquematização, foram consideradas as características físicas
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do peixe (o formato, em especial) e a ação de nadar. Ao codificar o sinal,
a forma do peixe foi projetada na CM, e o nado, no movimento do sinal.
Figura 39 – Iconicidade no sinal toponímico BRASILÉIA.

Fonte: elaborado pelo autor.

No caso do sinal toponímico BRASILÉIA, a imagem selecionada foi das árvores localizadas na principal rua da cidade, formando
um corredor. Na etapa da esquematização, foram consideradas a estrutura das árvores (com tronco e copa) e a disposição das plantas ao
longo da avenida. Na codificação do sinal, a forma física das árvores
foi projetada na configuração dos articuladores: mãos e braços. E a
disposição das árvores ao longo da avenida foi referenciada no movimento sincronizado, para a frente, dos braços, como em uma fileira.
Figura 40 – Iconicidade no sinal toponímico MÂNCIO LIMA.
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Fonte: elaborado pelo autor.
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O sinal MÂNCIO LIMA foi formado a partir na seleção da imagem da cachoeira localizada nas proximidades da cidade. Na esquematização, foram consideradas as características da cachoeira,
especialmente no que se refere à queda d’água. Na codificação, a
mão ativa projeta uma queda iniciando no dorso da mão passiva em
direção ao chão. A CM faz referência à água, e o movimento dos dedos e da mão em direção ao chão projetam a água em queda. Vale
lembrar que o sinal MÂNCIO LIMA inicia com a CM em “M”, fazendo
referência à letra inicial do topônimo em LP. Aqui, descrevemos apenas a segunda parte do sinal.
Figura 41 – Iconicidade no sinal toponímico RIO BRANCO.

Fonte: elaborado pelo autor.
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A imagem referente ao sinal RIO BRANCO foi do Rio Acre que
corta a cidade de Rio Branco formando dois distritos. Para a esquematização, foram consideradas as características relacionadas à curva
do rio. Para a codificação, a mão ativa assume duas configurações
diferentes: inicialmente, a CM está em “R” e, posteriormente, em “B”.
A mão percorre desde o braço (próximo ao ombro) até o antebraço
(próximo à mão). Esse movimento faz uma curva no cotovelo – fazendo
referência à curva do rio na formação estrutural do sinal.
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Figura 42 – Iconicidade no sinal toponímico SENA MADUREIRA.

Fonte: elaborado pelo autor.

Assim como ocorreu com o sinal BUJARI, o sinal SENA MADUREITA também teve como imagem referente o peixe Mandi (bagre) característico da região. Para a esquematização, contudo, o elemento destacado foi a boca arredondada saliente do peixe. Para a codificação, o
articulador ativo assume a CM, cuja mão fica serrada, e o dedo indicador
esticado aponta para a boca fazendo movimentos circulares em torno
dos lábios do sinalizante. Trata-se de uma referência à boca do peixe.
Figura 43 – Iconicidade no sinal toponímico TARAUACÁ.
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Fonte: elaborado pelo autor.

A imagem selecionada para a formação do sinal toponímico TARAUACÁ foi a do abacaxi – um fruto muito famoso na cidade por seu
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tamanho acima do normal. Para a etapa de esquematização, foram
consideradas as características físicas do abacaxi, com destaque para
o fruto propriamente dito, e a coroa de espinhos. Na codificação, essas características foram projetadas nos articuladores ativos: o braço
(que faz referência ao fruto) e a mão com CM em “T”, mas modificada
de forma a abrir os dedos (fazendo referência à coroa do abacaxi).
Os articuladores ativos se apoiam no dorso da mão passiva, fazendo
movimentos circulares (referência ao formato arredondado do fruto).
É importante notar que a iconicidade dos sinais toponímicos
destacados anteriormente pode ser construída tanto pelo formato dos
articuladores de produção (braços, mãos) quanto pelos movimentos,
pela locação. A iconicidade, como bem destaca Taub (2001), tem uma
relação direta com o fenômeno metafórico no que se refere à construção dos sentidos. Ao selecionar e estabelecer determinados traços no
esquema de codificação, estabelece-se uma relação de associação
de uma parte do referente para remeter ao referente completo. Eder
(2009) explica que há uma forte relação entre a metáfora e a cultura e
que os fatores relacionados à experiência, aos contextos sociais, aos
contextos culturais, por exemplo, são determinantes para a construção
do significado e dos seus efeitos.
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Os sinais BUJARI e SENA MADUREIRA, por exemplo, tomam
como referência a imagem do peixe Mandi. Contudo, enquanto o primeiro sinal remete ao animal aquático em sua forma corpórea completa,
o segundo sinal representa apenas o formato da boca. Há diferenças
nos modos de evocar as ideias na produção dos sinais: alguns são mais
detalhados e, portanto, a associação ao elemento referenciado é direta
ou transparente. Em outros, a relação icônica parece mais opaca.
Outra observação é que a iconicidade parece influenciar a estrutura fonológica e morfológica dos sinais toponímicos analisados, inclusive resultando em uma construção absolutamente nova (neológica)
na língua. Para denotar os conceitos que emergem das construções
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icônicas, em muitos casos, há a necessidade de conhecimento da realidade cultural do espaço geográfico que o sinal nomeia. Por exemplo,
apenas pela produção do sinal SENA MADUREIRA seria possível associar a forma linguística ao referente (a boca do peixe)?
Quando pensamos no ensino, podemos explorar o sistema linguístico da Libras com foco na expansão lexical em Libras e na criação
dos sinais toponímicos, especificamente pela experiência visual e pela
percepção da realidade física, criadoras de esquemas imagéticos e
construção de sinais icônicos. Além disso, relações entre a cultura, a
realidade social e as características ambientais podem ser utilizadas
na construção de sentidos metafóricos, estabelecendo uma análise
interdisciplinar e transdisciplinar dos conteúdos.
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Capítulo 3

Pesquisas sobre toponímia em libras

Pesquisas sobre
toponímia
em libras

Embora as pesquisas sobre as nomeações de espaços geográficos em Libras tenham aumentado bastante nos últimos anos,
consideramos que ainda são em número bastante reduzido. Podemos
afirmar que os primeiros estudos sobre toponímia em Libras iniciaram
em 2012, com Souza-Júnior (2012) e Aguiar (2012). Até o momento
atual, contabilizamos 22 pesquisas, que serão descritas a seguir, com
o intuito de mostrar as diferentes perspectivas teórico-metodológicas
adotadas pelos estudiosos e as contribuições para a área de estudos.
Os trabalhos serão apresentados em ordem cronológica.

A PESQUISA DE SOUZA-JUNIOR (2012)
A pesquisa Nomeação de lugares na língua de sinais brasileira:
uma perspectiva de toponímia por sinais, de José Ednilson Gomes de
Souza Júnior (2012), é considerada o marco inicial dos estudos toponímicos em Libras no Brasil. Trata-se de uma Dissertação de Mestrado,
defendida na Universidade de Brasília (UnB), na qual o pesquisador
analisa os nomes de cidades de 16 estados brasileiros. Nas palavras
de Souza-Júnior (2012), o objetivo geral da pesquisa é:
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[...] registrar as características linguísticas dos sinais dos nomes
próprios dos lugares da Língua de Sinais Brasileira – LSB, para
que por meio dessas informações sejam identificadas e distribuídas as frequências do tipo de motivação que ocorrerá nos
topônimos da LSB. (SOUZA-JÚNIOR, 2012, p. 21)

Para isso, Souza Júnior (2012) parte da proposta teórico-metodológica de Dick (1990), especialmente no que se refere à caracterização do signo toponímico e das classificações taxionômicas dos
topônimos. Para armazenar os 265 topônimos, o pesquisador propôs
uma ficha lexicográfico-toponímica, contendo elementos (informações)
específicas das línguas de sinais, como: escrita de sinais, imagem da
sinalização do topônimo, classificação taxionômica para o topônimo
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em língua oral e em LSB, tipo de fonte (oral ou documental) – como
pode ser visualizada a seguir (Fig. 44):
Figura 44 – Ficha lexicográfico-toponímica de Souza Júnior (2012).

Fonte: Souza-Júnior (2012, p. 95).

A partir da análise dos dados, Souza Júnior propôs a ampliação
das taxes de Dick (1990) incluindo a taxionomia grafotopônimo, para
as nomeações influenciadas para palavra (topônimo) em língua oral,
que se dão por datilologia (soletração). Souza Júnior (2012) explica:
SUMÁRIO

O contato entre as línguas desencadeia empréstimos lexicais,
como consequência natural da necessidade de se comunicar e
de se forjar neologismos, e, não obstante, de também denominar lugares. Na língua de sinais esses empréstimos ocorrem na
maioria das vezes no uso da datilologia ou soletração alfabética
manual. (SOUZA-JÚNIOR, 2012, p. 58)

Nos dados de Souza-Júnior, a maior frequência taxionômica foi
de grafotopônimos: 122 topônimos (47,6%). O pesquisador inclui a nova
taxe entre as de natureza antropocultural, por considerar sua referência
ao elemento linguístico, que é considerado um elemento cultural imaterial.
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A PESQUISA DE AGUIAR (2012)
Em Descrição e análise dos sinais topônimos em Libras, Mônica
Cruz de Aguiar (2012) descreve e analisa a classificação dos sinais
atribuídos aos nomes de lugares constantes no Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira (o DeitLibras), de
Capovilla e Raphael (2009). O objetivo da pesquisa é verificar o grau de
iconicidade dos sinais e as possíveis influências que a língua oral (LP)
exerce sobre os topônimos em Libras. Para atingir o objetivo pretendido, Aguiar (2012) explica que
[...] foi preciso elaborar um banco de dados que permitisse a
categorização dos sinais com base em aspectos como iconicidade e origem para analise tanto de características mais semânticas dos sinais quanto de características mais fonológicas.
(AGUIAR, 2012, p. 109)

A seleção dos sinais seguiu o seguinte critério: embora o Deit-Libras tivesse 472 sinais relacionados no campo semântico “localidades
geográficas”, foram considerados apenas os sinais que nomeavam
ilhas, países, estados, cidades, regiões e bairros de São Paulo. Desse
modo, foram totalizados 208 topônimos descritos em 252 entradas,
que foram analisados segundo dois critérios: iconicidade e origem.
SUMÁRIO

Com relação à iconicidade – “possível relação entre a forma do
sinal e o lugar designado por ele” (AGUIAR, 2012, p. 111) – a pesquisadora verificou que, dos 252 sinais analisados, 45 poderiam ser classificados como icônicos, totalizando 18%; e 207 seriam não icônicos (82%).
Quanto à origem – “aqueles que advêm de empréstimos linguísticos feitos à língua portuguesa escrita por meio de duas formas:
a inicialização ou a soletração manual” (AGUIAR, 2012, p. 111) – os
dados mostraram que, dos 252 sinais analisados, 161 faziam relação
com a configuração de mão correspondente ao alfabeto datilológico
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ou numérico, totalizando 64%; e 91 sinais apresentavam outras configurações, perfazendo um total de 36%. Esses aspectos analisados por
Aguiar (2012) podem ser visualizados na Figura 45, a seguir:
Figura 45 – Análise dos topônimos segundo Aguiar (2012).
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Fonte: adaptado de Aguiar (2012).
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Aguiar (2012) ressalta, ao final da pesquisa, que, como os dados
foram selecionados de um dicionário, não houve consultas a surdos
para verificar o grau de transparência da iconicidade dos sinais. Ela
assinala, ainda, que a questão do empréstimo se dá, possivelmente,
pelo fato de a libras e a LP estarem simultaneamente no espaço social.

AS PESQUISAS DE BEZERRA (2015; 2016)
Manuella Trindade Bezerra (2015), em Formação dos sinais toponímicos acreanos, apresenta uma descrição estrutural dos sinais de
cidades acreana. A pesquisadora, com base nos sinais constantes em
materiais didáticos do Centro de Apoio ao Surdo do estado do Acre
(CAS/AC), descreve fonologicamente os sinais toponímicos a partir dos
parâmetros de formação: Configuração de Mão (CM), Movimento (M),
Orientação da Palma da Mão (O), Locação (L) e Expressão Não-Manual
(ENM) e dos elementos morfológicos de formação dos referidos sinais.
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Os dados, segundo Bezerra (2015), foram armazenados em fichas
lexicográfico-toponímicas, como ilustrado na Figura 46, a seguir, que
comporta informações como: o tipo de acidente geográfico, a localização, o topônimo em Língua Portuguesa, o topônimo em Libras (imagem),
a descrição fonológica, a descrição morfológica e a fonte de consulta.

81
81

Figura 46 – Ficha lexicográfico-toponímicas Bezerra (2015).

Fonte: Bezerra (2015, p. 34).
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A pesquisa de Bezerra (2016), por sua vez, foi desenvolvida no
Programa de Iniciação Científica e faz parte de um projeto maior intitulado Atlas Toponímico da Amazônia Ocidental Brasileira (Projeto ATAOB),
em operacionalização na Universidade Federal do Acre, que segue a
metodologia de Dick (1990; 1992). O Projeto ATAOB é o primeiro no
Brasil a considerar os dados toponímicos em Língua Brasileira de Sinais. Em Sinais toponímicos do Acre: a iconicidade no processo de
formação, Bezerra (2016) dá continuidade à pesquisa descrita anteriormente, agora com foco nas relações motivacionais de criação dos sinais das cidades acreana, especificamente, as relações de iconicidade.
A pesquisadora, por ser surda e fazer parte da comunidade surda acreana, verificou com seus pares as relações de iconicidade e de
influência da LP nos sinais selecionados para o estudo: os sinais das
cidades da Regional do Alto Acre – ASSIS BRASIL, BRASILÉIA, EPITACIOLÂNDIA e XAPURI. O estudo, além de recuperar dados sócio-histórico-culturais das cidades, procurou observar as possíveis influências
motivacionais no ato da nomeação dos espaços geográficos, como
mostrado na Figura 47, a seguir:
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Figura 47 – Iconicidade no processo de nomeação.
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Fonte: Bezerra (2016, p. 45).

Como conclusão, Bezerra (2016) observou que referentes locais e
a LP influenciaram o batismo em Libras das cidades estudadas. Em todos os sinais, há a utilização de configuração de mão referente às letras
iniciais dos topônimos em LP, embora outros elementos relacionados
ao ambiente também tenham influenciado o nomeador (as ladeiras, as
árvores, o trabalho do seringueiro). Apenas o sinal EPITACIOLÂNDIA foi
influenciado exclusivamente pelas letras correspondentes à língua oral.
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A PESQUISA DE ALEMÃO (2017)
No estudo Projeto ATAOB: armazenamento e dados em Libras,
Vicharlisson Brito Alemão (2017) iniciou o desenvolvimento da ficha lexicográfico-toponímica em versão digital, para o armazenamento dos
dados em Libras para o Projeto Atlas Toponímico da Amazônia Ocidental
Brasileira (Projeto ATAOB). Como o referido projeto havia sido pensado
para os dados em línguas orais (LP e línguas indígenas), uma série de
adaptações foi realizada para dar conta das especificidades inerentes
às línguas de sinais, que são de modalidade visual-espacial: como o
armazenamento de vídeos e imagens. De acordo com Alemão (2017),
O trabalho toponímico em Libras requer um olhar diferenciado
para a língua sinalizada. Estudar a toponímia é descrever a palavra que nomeia o espaço em sua estrutura formal (ou seja,
em sua morfologia) e em sua função semântica e motivacional. Entender o topônimo em Libras carece de um olhar para
a produção do sinal, que se dá no espaço, por meio de seus
parâmetros. Assim, a ficha lexicográfico-toponímica deve incluir
o campo do vídeo e das imagens para o pesquisador melhor visualizar o sinal em sua forma (estrutura). (ALEMÂO, 2017, p. 34)

A primeira versão da ficha lexicográfico-toponímica, proposta
por Alemão (2017), pode ser visualizada a seguir:
SUMÁRIO

Figura 48 – Ficha lexicográfico-toponímica digital do Projeto ATAOB.

Fonte: Alemão (2017).
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Como se pode ver, a ficha proposta para o armazenamento
dos dados em Libras contém os seguintes campos: Localização do
espaço geográfico (que apresenta a imagem do mapa do Acre com
destaque para a cidade estudada), Topônimo em Língua Portuguesa
(que apresenta informações etimológicas e morfológicas do topônimo
em língua oral), Topônimo em Libras (que apresenta o vídeo com a
produção do sinal em língua de sinais), Descrição Fonológica (que
apresenta a descrição da produção do sinal quantos aos parâmetros
fonológicos em Libras), Descrição Morfológica (que apresenta a descrição do sinal quanto ao número de formantes). Na Figura 48, são
destacados os campos: Localização e Topônimo em Libras.
A ficha lexicográfico-toponímica digital passou por adaptações
e acréscimos de outros campos necessários à análise dos topônimos
em Libras, como será visto no trabalho desenvolvido por Sousa e Quadros (2019c).

A PESQUISA DE SOUSA (2018)
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Em Metodologia para a pesquisa toponímica em Língua Brasileira de Sinais, Alexandre Melo de Sousa (2018) apresenta uma proposta metodológica para o estudo toponímico em Libras, com base nas
orientações teórico-metodológicas de Dick (1990, 1992) e os estudos
descritivos da Libras, como os de Quadros e Karnopp (2004). O pesquisador parte da caracterização do signo toponímico, observando as
especificidades da construção do léxico em Libras, desde a descrição
formal-estrutural do sintagma, até a vertente semântico-icônico-motivacional inerente aos sinais que nomeiam os espaços geográficos.
Sousa (2018) valoriza, ainda, em seu estudo a escrita dos sinais em
SignWriting, como nos mostra a Figura 49, a seguir:
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Figura 49 – Topônimos em Libras e SignWriting.

Fonte: Sousa (2018).

Sousa (2018), como dito anteriormente, parte da proposta de
Dick (1990), para a análise dos topônimos em Libras, mas lembra que:
[a proposta] leva em consideração as especificidades da Cultura Surda. Dessa forma, nem todas as taxionomias [de Dick] são
levadas em consideração. As taxionomias que, de fato, constituem interesse para a pesquisa toponímica em Libras estão em
fase de estabelecimento. Para o primeiro momento, separamos
(e classificamos) os dados em dois grupos de naturezas motivacionais (como estabelece Dick):
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a) Sinais toponímicos motivados por aspectos antropoculturais
b) Sinais toponímicos motivados por aspectos físicos. (SOUSA,
2018, p. 29)

A discussão metodológica de Sousa (2018) foi submetida ao
CNPq e aprovada para o desenvolvimento na Universidade Federal
de Santa Catarina, como estágio de Pós-Doutorado, sob a supervisão
de Ronice Müller de Quadros, entre 2018 e 2019. Nesse período, a
metodologia foi aplicada aos dados coletados e armazenados no Atlas
Toponímico da Amazônia Ocidental Brasileira, por Bezerra (2015; 2016),
Alemão (2017) e Sousa (2018).
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AS PESQUISAS DE SOUSA E QUADROS (2019)
Alexandre Melo de Sousa e Ronice Müller de Quadros (2019d),
em Toponímia em Libras: aspectos formais e motivacionais dos sinais
toponímicos dos municípios acreanos, apresentam os primeiros resultados da pesquisa sobre a descrição dos sinais que nomeiam as cidades do Acre.
Inicialmente, os pesquisadores observam que as taxionomias
de Dick (2019) podem ser aplicadas aos topônimos em Libras, no entanto, será necessário considerar o modo de produção dos sinais, a
relação icônica e a cultura visual dos nomeadores surdos. Sousa e
Quadros (2019a) comparam as classificações dos topônimos em LP e
Libras e verificam que os aspectos motivacionais são distintos, pois “a
língua de um povo é um de seus mais fortes retratos culturais.” (SOUSA; QUADROS, 2019d).
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Por fim, o estudo aponta a necessidade de maior aprofundamento quanto aos fatores icônicos e quanto às construções fonomorfológicas dos sinais toponímicos. Uma segunda necessidade apontada diz respeito à construção de uma ficha lexicográico-toponímica que
inclua outros elementos importantes e necessários para o estudo dos
sinais toponímicos em línguas de sinais.
Em Proposta de ficha lexicográfico-toponímica digital para o estudo da toponímia em línguas de sinais, Alexandre Melo de Sousa e Ronice Müller de Quadros (2019c) propõem um modelo de ficha digital para
armazenamento e controle de dados toponímicos em línguas de sinais.
A ficha, partindo da ideia de Dick (2004), e resultante de diferentes etapas de elaboração, contém a seguinte caracterização tecnológica:
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a) Python: linguagem de programação de alto nível, interpretada, imperativa e orientada a objetos (https://www.python.org/);
b) Framework Django: conjunto com a linguagem Python, permite a criação de sistemas Web, na arquitetura MVT, Model (responsável pela conexão com o SGBD), Views (manipulação e
modificação lógica a serem apresentadas utilizando os dados
vindos da Model) e Templates (camada de apresentação, ou
seja: aquilo que se quer mostrar ao usuário final) – (https://www.
djangoproject.com/);
c) SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados): para
o desenvolvimento da plataforma Web;
d) PostgresSQL.: para guardar os dados utilizados pela aplicação (https://www.postgresql.org/);
e) IDE (Integrated Development Environment ou Ambiente de
Desenvolvimento Integrado): para integrar todas as ferramentas
e facilitar o desenvolvimento
f) PyCharm: a análise de códigos e suporta desenvolvimento
web com o Django, facilitando a criação dessa plataforma (https://www.jetbrains.com/pycharm/);
g) API Google Maps: para visualização de fotos aéreas dos espaços estudados e ter acesso ao mapeamento vetorial das áreas;
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h) SignPuddle Online: para a produção escrita de sinais (SignWriting) dos topônimos em Libras (http://www.signbank.org/
signpuddle/).

O sistema de armazenamento pode ser visualizado na Figura
50, a seguir, que apresenta quatro telas com exemplos de campos
para preenchimento das informações toponímicas:
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Figura 50 – Ficha lexicográfico-toponímica digital de Sousa e Quadros.

Fonte: Sousa e Quadros (2019c).

A tela 1 corresponde ao campo para a localização do espaço
geográfico que recebeu o sinal toponímico. A imagem tem como fonte o Google Maps. A tela 2 corresponde ao vídeo com a realização
do sinal toponímico. A tela 3 apresenta a estrutura fonológica do sinal
toponímico, em escrita de sinais (Sign Writing). A escrita foi realizada
no SignPuddle Online. A tela 4 contém os vídeos com as informações
sobre as referências motivacionais dos sinais em Libras.
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É importante salientar que a ficha proposta por Sousa e Quadros
(2019c) contém os seguintes campos para preenchimento: Localização
(Google Maps); Tipo de acidente geográfico; Topônimo (em Português
ou em outra língua oral); Classificação Taxionômica (em Português ou
em outra língua oral); Topônimo em Libras (vídeo); Classificação Taxionômica para o topônimo em Libras; Topônimo em Escrita de Sinais
(SignWriting) e estrutura quanto aos parâmetros de formação; Estrutura
morfológica do sinal toponímico (classificação); Contexto motivacional
de criação do sinal; Informações históricas e geográficas do espaço
pesquisado (vídeo em Libras); Fonte; Pesquisadores e Revisores (surdos e ouvintes); Data da coleta.
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A PESQUISA DE JESUS (2019)
Carlos Messias Alves de Jesus (2019), em Estudo toponímico
dos bairros de Feira de Santana-BA: línguas orais e Libras, apresenta um
estudo sobre a motivação toponímica dos bairros da cidade de Feira
de Santana (BA), em uma perspectiva bilíngue: Línguas orais e Libras.
Para os dados da pesquisa, 96 nomes de bairros foram coletados na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Feira de Santana
(SEDUR) e na Associação de Surdos de Feira de Santana.
A pesquisa de Jesus (2019) faz parte de um projeto maior – Estudo bilíngue da toponímia de Feira de Santana-BA: Português-Libras
(UEFS-CONSEPE 044/2018) – coordenado por Liliane Lemos Santana
Barreiros, na Universidade Estadual de Feira de Santana. Tal projeto
apresenta uma proposta de ficha lexicográfico-toponímica bilíngue,
como mostrada na Figura 51, a seguir:
Figura 51 – Ficha lexicográfico-toponímica.
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Fonte: Jesus (2019).

Como resultado da pesquisa, Jesus (2019) aponta que:
Os sinais apresentam uma diversidade motivacional. A maior frequência de motivação do signo toponímico na Libras diz respeito
a grafia do nome em língua portuguesa. O uso da letra inicial dos
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nomes próprios nos sinais em Libras. Isso se dá por conta da
coexistência de língua de sinais e língua oral num mesmo espaço,
o que estabelece uma relação de influência do português sobre a
Libras. A segunda maior frequência de motivação do signo toponímico na Libras está relacionada a elementos da cultura material
do lugar. Entre os motivadores estão a localização geográfica do
bairro, objetos da cultura material de simbolismo regional e decalque. Este, por sua vez, diz respeito a uma versão literal do
topônimo original emprestado. Grosso modo, seria uma versão
literal do nome (em português) na Libras. (JESUS, 2019, p. 32)

Possivelmente, o grande número de sinais por empréstimo da LP
ocorre, como mostrado em pesquisas anteriores, de Souza-Júnior (2012),
Aguiar (2012), Sousa (2018), pela co-existência da Libras e da LP no mesmo espaço social. É importante destacar que, quando atribui um sinal a
um espaço geográfico, “a comunidade surda se empodera e passa a
se locomover com mais facilidade.” (JESUS, 2019, p. 165), deixando sua
marca cultural para gerações futuras, como bem assinalou o pesquisador.

A PESQUISA DE FERREIRA (2019)
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Daniela Betânia dos Santos Ferreira (2019), em Estudo toponímico
do centro comercial de Feira de Santana-ba: línguas orais e Libras, realizou
o levantamento de 68 topônimos correspondentes às ruas e às avenidas
localizadas no centro comercial da cidade de Feira de Santana (BA) e realizou uma análise estrutural e motivacional dos itens, em uma perspectiva
bilíngue. Dos 68 topônimos coletados, 26 apresentaram sinais em Libras.
A pesquisa, tal como a de Jesus (2019), integra o projeto coordenado pela Profa. Dra. Liliane Lemos Santana Barreiros: Estudo bilíngue da toponímia de Feira de Santana-BA: Português-Libras (UEFS-CONSEPE 044/2018), na Universidade Estadual de Feira de Santana,
e se orienta pelas propostas teórico-metodógicas de Dick (1990, 1992)
e Souza-Junior (2012). Os dados foram preenchidos em fichas lexicográfico-toponímicas bilíngues (Fig. 52):
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Figura 52 – Ficha lexicográfico toponímica bilíngue de Ferreira.

Fonte: Ferreira (2019).
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Como resultados, Ferreira (2019) aponta que, com relação à
classificação taxionômica dos sinais em Libras, o maior quantitativo foi
de sociotopônimos, que somaram 65% dos sinais que nomeiam ruas
e avenidas do centro comercial de Feira de Santana. Em seguida, com
15%, aparecem os acronimotopônimos. Em menor número, aparecem
os axiotopônimos, ergotopônimos, grafotopônimos, hagiotopônimos e
os mitotopônimos – cada uma dessas taxes representando 4% dos
dados. Ferreira (2019) destaca, ainda, que mais de 50% dos espaços
urbanos estudados não possuem sinal em Libras. “Movimentar-se na
cidade tendo como ponto de referência os lugares nomeados em Libras é um modo de respeitar seus direitos básicos como cidadão que
merece formas de acessibilidade na sociedade em que vivem.” (FERREIRA, 2019, p. 182). Como um direito social, a pesquisadora afirma
que cabe ao poder público valorizar a língua oficial da comunidade surda por meio do acesso à nomeação dos espaços em Libras. Além de
contribuir com a visibilidade da população surda, favorece a ampliação
lexical e deixa o legado cultural para as gerações futuras.
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A PESQUISA DE URBANSKI,
XAVIER E FERREIRA (2019)
Ítalo Rullian Webster Urbanski, André Nogueira Xavier e Daiane
Ferreira (2019), em Topônimos na Libras: análise preliminar de sinais que
nomeiam cidades do estado do Paraná, apresentam resultados parciais
de um projeto maior que objetiva documentar e analisar os topônimos
da libras que designam os 399 municípios do Estado do Paraná.
Os autores partem das pesquisas de Souza-Júnior (2012) e
Aguiar (2012). O corpus foi constituído por coleta realizada “nas dependências de uma igreja católica, onde se desenvolvem atividades da
Pastoral dos Surdos da Arquidiocese de Curitiba” (URBANSKI; XAVIER;
FERREIRA, 2019, p. 67), entre os dias 4 e 11 de maio de 2019, com
30 surdos do sexo masculino e feminino, nascidos e/ou residentes há
muitos anos de Curitiba. Após a coleta dos dados, por meio de vídeo,
os sinais foram novamente filmados no estúdio do Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal do Paraná e coladas
legendas em escrita de sinais, como observado na Figura 53, a seguir:
Figura 53 – Coleta dos dados.
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Fonte: Urbanski, Xavier, Ferreira (2019).
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No total, os autores coletaram e analisaram 64 sinais toponímicos. Os resultados mostraram que 23 sinais eram totalmente nativos,
e 41 sinais eram formados por empréstimo. Os sinais formados por
empréstimos apresentaram os seguintes tipos: hibridismo (33 sinais),
calque (5 sinais), soletração (1 sinal), inicialização (1 sinal), e em 1 caso
houve dívidas quanto ao tipo. Vale destacar, ainda, que Urbanski, Xavier, Ferreira (2019) encontraram variantes fonológicas em nomeações
de oito cidade paranaenses e variantes lexicais para três cidades.
Os mesmos autores – Urbanski, Ferreira e Xavier (2021) – publicaram o trabalho Contribuições aos estudos toponímicos da libras
através da análise de sinais que designam cidades brasileiras em que
analisam 888 topônimos da Libras que nomeiam cidades de 14 estados brasileiros e regiões administrativas do DF. As análises dão conta
da origem dos topônimos (se são nativos ou formados por empréstimos do português) e do tipo de empréstimo que ocorre nos dados
selecionados: calque, inicialização, soletração ou combinação.

A PESQUISA FERREIRA E XAVIER (2019)
SUMÁRIO

Em Topônimos na Libras: análise preliminar de sinais que designam bairros de Curitiba, Daiane Ferreira e André Nogueira Xavier
(2019) documentam e analisam os sinais em Libras que nomeiam os
75 bairros da capital paranaense: Curitiba.
Ferreira e Xavier (2019) partiram das pesquisas de Souza-Júnior
(2012) e Aguiar (2012), especialmente no que se referem à origem dos
sinais toponímicos. Os autores coletaram os dados numa igreja católica da Arquidiocese de Curitiba, onde há a Pastoral dos Surdos, no dia
29 de abril de 2019, numa sessão der 37 minutos. A igreja católica foi
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escolhida para a coleta dos dados por possuir muitos surdos idosos
que, como presumem os autores, são “residentes antigos da capital paranaense e, por isso, conhecedores dos sinais que nomeiam os
bairros de Curitiba” (FERREIRA; XAVIER, 2019, p. 11).
Para a análise, os autores levaram em consideração a origem
dos sinais (nativos ou empréstimos), os tipos de empréstimos (calque,
soletração, inicialização, hibridismo) e os tipos de variação dos sinais
(fonológica, morfológica, lexical), conforme o esquema a seguir.
Figura 54 – Categorias de análise dos sinais toponímicos.
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Fonte: Ferreira e Xavier (2019, p. 12).

Foram analisados 37 sinais de bairros de Curitiba e os resultados mostraram que: 12 sinais foram classificados como nativos e 27
como empréstimos. Desta última categoria, 15 eram sinais híbridos, 7
eram calques, 2 eram soletração e 1 era inicialização.
Quanto à formação morfológica, 30 sinais apresentaram formação simples e 7 mostraram formação composta.
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A PESQUISA DE SOUSA (2019)
Em Toponímia em Libras, Alexandre Melo de Sousa (2019) parte da análise dos sinais toponímicos que nomeiam as cidades do Acre
para propor caminhos para o estudo da toponímia em línguas de sinais.
Embora o estudo considere as orientações de Dick (1990, 1992) para a
análise toponímica brasileira, o autor destaca especificidades na análise
do sintagma toponímico em Libras (especialmente quanto à formação
morfológica dos sinais) e enumera critérios para a classificação taxionômica dos sinais, considerando, inclusive, a incorporação de empréstimos
da língua oral na estrutura da configuração do sinal e a dupla classificação, especialmente por conta dos referentes icônicos de alguns sinais.
Tal estudo foi desenvolvido em estágio pós-doutoral na Universidade Federal de Santa Catarina, sob a supervisão da Profa. Dra.
Ronice Müller de Quadros e teve o apoio da Universidade Federal
de Santa Catarina, da Universidade Federal do Acre e do CNPq (nº
104249/2018-8). Além das contribuições relacionadas à metodologia
toponímica em Libras, o autor propôs um software educativo para o
trabalho com a toponímia com surdos no Ensino Básico e Superior,
como pode ser visualizado na Figura 55, a seguir:
Figura 55 – WebSoftware Toponímia em Libras.
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Fonte: www.toponimialibras.com.
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Na Figura anterior, vemos 4 quadros do websoftware: o quadro
1 é a tela de abertura, na qual consta a logo do produto e a janela de
instrução em Libras, explicando o objetivo do software e o modo de utilizar; o quadro 2 apresenta a tela na qual consta o mapa do Acre, com
a distribuição de seus municípios. Ao passar o cursor, cada município
vai se destacando de modo ao usuário clicar e ser direcionado à tela
onde estão as informações sobre a cidade.
No quadro 3, constam o município selecionado no mapa (tela 2)
e 4 comandos distribuídos por cores: o comando de cor azul direciona
para o vídeo com o topônimo em Libras do município selecionado; o
comando de cor laranja direciona para a escrita de sinais do topônimo
em Libras do município selecionado; o comando verde direciona para
o vídeo explicando a referência (o motivador) em Libras do topônimo
do município selecionado; o comando amarelo direciona para o mapa
(Google Maps) do município selecionado.
O quadro 4 contém os nomes da equipe envolvida na criação do
WebSoftware: o idealizador, a supervisor, o programador, os sinalizadores (surdos), o designer gráfico, os tradutores, o editor dos vídeos, os
produtores de Sign Writing.
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A PESQUISA DE SOUZA
E NOVODVORSKI (2020)
Em Toponímia em libras: Análise da origem motivacional em
sinais toponímicos do Estado de Goiás, Kássia Mariano de Souza e
Ariel Novodvorski (2020), com base nas propostas de Dick (1990) e
Souza-Júnior (2012), analisaram as motivações de criação dos sinais
toponímicos de cinco cidades de Goiás: Caldas Novas, Catalão,
Morrinhos, Goiânia e Três Ranchos, seguindo as etapas mostradas na
Figura 56, a seguir:
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Figura 56 – Análise dos topônimos de Goiás.

Fonte: Souza e Novodvorski (2020).

Os resultados, segundo os autores, revelaram que
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[...] dos cinco sinais, dois tiveram correspondência absoluta
na nomeação em ambas as línguas: Morrinhos e Três Ranchos. Com o topônimo Caldas Novas, a equivalência é parcial,
já que em Libras apenas a lexia “caldas” é levada em consideração por não haver nenhuma representação para “novas”.
O topônimo Catalão apresenta direções contrárias na nomeação nas duas línguas envolvidas, sendo que, em Língua Portuguesa, o nome se dá em razão de um nome próprio de uma
pessoa e, em Libras, devido a uma condição geográfica da
cidade. Já Goiânia apresenta apenas a motivação grafotopônima, representada pela letra G do alfabeto manual. (SOUZA;
NOVODVORSKI, 2020, p. 52)

Vale destacar que, nas análises motivacionais, foram consideradas as nomeações das cidades tanto em línguas orais quanto em
línguas de sinais, embora os autores tenham enfatizado a nomeação
em Libras no aspecto estrutural (fonológico) e semântico-motivacional.
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A PESQUISA DE SANTOS (2020)
Adriano Rodrigues dos Santos (2020) apresenta o Dicionário de
sinais dos municípios do estado do Ceará, em uma proposta bilingue
(Português e Libras), contendo os sinais das 184 cidades cearenses,
em ordem alfabética. Para algumas cidades, aparecem mais de um
sinal – o que revela variação lexical em alguns casos e variação fonológica em outros. A estrutura do verbete ocorre como podemos ver na
Figura 57, abaixo:
Figura 57 – Dicionário dos topônimos cearenses em Libras.
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Fonte: adaptado de Santos (2020).

Como se vê, cada topônimo é apresentado em LP, acompanhado
por uma imagem da sinalização. A imagem contém “símbolos de contatos, símbolos de movimentos dos dedos e dinâmicas do movimento da
Escrita de Sinais.” (SANTOS, 2020, p. 11). Na apresentação do dicionário, o autor explica que os dados foram coletados a partir de consultas”
aos amigos líderes surdos que residem nessas regiões e pela consulta
em um site do projeto de extensão Rede Surdos CE” (SANTOS, 2020,
p. 9) e pela própria experiência com os surdos cearenses. O Projeto
Redes Surdos CE é organizado pela Universidade Federal do Ceará.
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A pesquisa de Santos tem caráter lexicográfico, uma vez que
o objetivo é oferecer à comunidade um glossário dos topônimos cearenses em Libras. Trabalho semelhante foi o de Ferreira (2020), que
construiu um glossário dos topônimos em Libras que nomeiam municípios do estado do Amazonas. A pesquisadora elencou 36 sinais e os
armazenou em fichas lexicográfico-toponímicas seguindo a proposta
de Souza-Júnior (2012).

A PESQUISA DE CHAIBUE (2020)
Karime Chaibue (2020), em Toponímia e Libras a partir do sinal
Formosa – GO, apresenta um estudo sobre sinais em Libras atribuídos
à cidade de Formosa GO). O corpus foi formado a partir de pesquisas
na internet e por meio de observações em interações com a comunidade surda, tanto do Distrito Federal, quanto de Goiânia. Chaibue (2020)
partiu das pesquisas de Dick (1990) e Souza-Júnior (2012) para analisar
a variação dos sinais referentes à cidade de Formosa e encontrou seis
ocorrências para o sinal, como podemos ver, a seguir, na Figura 58:
Figura 58 – Sinais de Formosa – GO.
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Fonte: Chaibue (2020).
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Como resultados, Chaibue (2020) aponta que foram identificados quatro sinais toponímicos para Formosa que iniciam com a configuração de mão da letra inicial do nome da cidade (como pode ser
observado na Figura anterior, nos quadros 3 e 6). O sinal referido no
quadro 5, da Figura anterior, é o mesmo que nomeia a cidade Firminópolis (GO). Os sinais ilustrados nos quadros 1, 2 e 4 (Figura referida
anteriormente) fazem referência, além da letra inicial no nome da cidade em LP, a uma cachoeira localizada na cidade.

A PESQUISA DE MIRANDA (2020)
Em Toponímia em Libras: descrição e análise dos sinais dos municípios de Tocantins, Roselba Gomes de Miranda (2020) objetiva compreender o processo de criação dos sinais que nomeiam as cidades
tocantinenses, a fim de, com base nas propriedades articulatórias e de
origem dos sinais, propor uma tipologia. Além disso, a pesquisadora
busca identificar os fatores motivacionais para a criação dos topônimos em Libras selecionados. A justificativa para o desenvolvimento
dessa pesquisa, segundo Miranda (2020) foi o seguinte:
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Ainda não dispomos de um banco de dados dos sinais das
cidades do Tocantins. Neste sentido, destaco que esta dissertação realiza um trabalho pioneiro, inaugural e de grande relevância para a comunidade surda tocantinense, na medida em que
favorece a implementação de políticas linguísticas envolvendo
a Libras e os surdos brasileiros. A disponibilização de informações sobre esses topônimos, oriundo de um levantamento e
registro sistemáticos, favorece a elaboração de banco de dados, glossários e dicionários especializados, com repercussão
importante na disseminação e padronização desses itens lexicais. Ressalto ainda que a descrição e análise desses sinais
favorecem os estudos linguísticos das línguas sinalizadas, mais
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especificamente da Libras, promovendo-a enquanto língua natural e fornecendo informações para compreendermos um pouco mais sobre os sistemas que compõem as línguas, bem como
a linguagem humana em geral. (MIRANDA, 2020, p. 22-23)

Os 61 sinais, boa parte coletados em entrevistas, foram armazenados e distribuídos em três categorias: a) sinais nativos (ou
puros), ou seja, “sinais cujos parâmetros articulatórios não remetem
à ortografia do topônimo em língua portuguesa.” (MIRANDA, 202o, p.
24); b) sinais inicializados (ou híbridos), ou seja, “sinais cuja configuração de mão remete à ortografia do topônimo em língua portuguesa”
(p. 24); e c) sinais soletrados, ou seja, “sinais oriundos de um processo de lexicalização de menção ao nome em língua portuguesa,
através da datilologia (ou soletração)” (p. 24). Um exemplo da ficha
de armazenamento pode ser visualizado a seguir:
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Figura 59 – Ficha lexicográfica.
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Fonte: Miranda (2020).
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Os sinais foram classificados, ainda, segundo a motivação: a)
motivação icônica, “seja por algum artefato material do lugar, seja por
aspectos culturais que perpassam a comunidade de fala” (MIRANDA,
2020, p. 24); b) motivação da língua portuguesa, “que pode ser tanto
por calque, quanto pela grafia do nome em português” (p. 24).
Como resultados, Miranda (2020) identificou, em um universo de
61 topônimos, que 14 (23%) eram sinais nativos/puros, 39 (64%) eram
sinais inicializados e 8 (13%) eram sinais soletrados. Quanto à motivação dos topônimos, a pesquisadora verificou que 43 sinais (69,3%) foram motivados pela grafia do topônimo em LP; 17 sinais (27,4 %) foram
motivados por calque; 11 sinais (17,7%) foram motivados por aspectos
materiais; 3 sinais (4,8%) foram motivados por aspectos culturais; e 1
sinal não apresentou motivação aparente.

A PESQUISA DE MARCELINO (2021)
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Lico Bezerra Marcelino (2021), em Variação fonológica, morfológica e lexical em topônimos referentes a cidades acreanas, analisa os
22 sinais dos municípios do Acre quanto à variação fonológica, morfológica e lexical. O corpus foi coletado de vídeos disponíveis no YouTube
(do canal da Profa. Ianele Viviane Vital Pereira de Melo, da Universidade
Federal do Acre; do Centro de Apoio ao Surdo do Acre – CAS/AC; e do
web software Toponímia em Libras). A partir da análise e comparação
dos sinais constantes nos respectivos vídeos, o pesquisador buscou
observar quais tipos de variação são mais frequentes: as fonológicas,
as morfológicas ou as lexicais (Fig. 59).
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Figura 60 – Variação nos sinais toponímicos

Fonte: Marcelino (2021).

Como resultados, Marcelino (2021) identificou todos os tipos de
variação nos sinais analisados. Os sinais toponímicos de RIO BRANCO
e PLÁCIDO DE CASTRO não apresentaram variação. A variação mais
identificada foi a do tipo fonológica.

A PESQUISA DE CARMO (2021)
SUMÁRIO

Felipe dos Santos do Carmo, no trabalho Toponímia em Libras
dos parques, praças eespaços de lazer em Rio Branco (AC): análise dos
aspectos formais e motivacionais dos sinais que nomeiam os espaços
urbanos, analisa 12 sinais de espaços urbanos de Rio Branco, quanto
à estrutura dos sinais, quanto aos aspectos motivacionais e quanto à
iconicidade. Carmo (2021) toma como base os estudos de Dick (1990,
1992), de Sousa (2018, 2019) e de Taub (2001) para a descrever os
sinais fonomorfologicamente, para classificar os sinais quanto à motivação taxionômica e para observar os fatores relacionados à iconicidade.
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Em relação à formação dos sinais icônicos, Carmo (2021) aplicou
o esquema proposto por Taub (2001) para verificar os referentes icônicos
dos sinais selecionados, como se pode observar na Figura 60, a seguir:
Figura 61 – Produção dos sinais icônicos.

Fonte: Carmo (2021).
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Quanto à formação morfológica, o maior quantitativo foi de formações compostas híbridas (41,6%), seguida da formação simples
híbrida (33,3%). Isso mostrou que a LP teve forte influência na formação dos sinais analisados, pois a classificação híbrida corresponde à
presença de empréstimo da língua oral. Quanto aos aspectos motivacionais, os ergotopônimos somaram 42%, seguidos dos fitotopônimos, que somaram 17%. Tal pesquisa apresentou sinais com dupla
classificação quanto às taxionomias motivacionais. O sinal PARQUE
CHICO MENDES, por exemplo, foi classificado como Antropotopônimo
(devido ao sinal-nome de Chico Mendes) e hodotopônimo (devido ao
sinal PASSARELA) – o segundo formante do termo específico.
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A PESQUISA DE SOUSA (2021)
Em Toponímia em Libras dos bairros de Rio Branco: análise da
estrutura dos sinais toponímicos e dos aspectos motivacionais, Alexandre Melo de Sousa descreve e analisa os sinais que nomeiam os
bairros da capital do Acre. Esse estudo constitui um recorte de uma
pesquisa que compõe o Projeto Atlas Toponímico da Amazônia Ocidental Brasileira (Projeto ATAOB), coordenado pelo pesquisador na Universidade Federal do Acre, e cujo objetivo é estudar a toponímia urbana e
rural do Acre, em línguas orais e em línguas de sinais.
Tal como ocorre com o projeto ATAOB, a análise dos sinais que
nomeiam os bairros rio-branquenses tem como ponto de partida os
estudos de Dick (1990, 1992) e os estudos de Sousa (2019) e Sousa
e Quadros (2021), principalmente. Os dados – 40 sinais toponímicos –
foram coletados a partir de entrevistas, em vídeos, com cinco surdos
de Rio Branco, pertencentes à comunidade acadêmica do curso de
Letras Libras da Universidade Federal do Acre, sendo esses 4 alunos
e 1 professor. Sousa (2021) explica que:
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Conforme dados da Associação de Surdos do Estado do Acre
(ASSACRE), o estado conta com aproximadamente mil surdos, sendo a maioria deles residentes em Rio Branco. O Terminal Urbano, situado no Centro comercial da capital, é um dos
espaços culturais, de domínio público, onde esses sujeitos se
reúnem após o expediente de trabalho ou após as atividades
escolares ou acadêmicas. Além desse espaço, comum entre
ouvintes e surdos, outros grupos se encontram no Centro de
Apoio ao Surdo (CAS/AC) e em espaços religiosos, como na
Igreja Batista do Bosque, onde, com frequência, há reuniões
específicas para eles. (SOUSA, 2021, p. 7)

É nesses espaços de interação que, segundo Sousa (2021), os
sinais que nomeiam os espaços urbanos são criados pelos Surdos,
para suprir necessidades de comunicação, localização e referencia-
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ção, em um processo de pertencimento e partindo da sua percepção
quanto ao ambiente a ser batizado. Os resultados mostraram que a nomeação dos bairros rio-branquenses em Libras sofreu, em sua maioria,
forte influência da LP escrita, uma vez que a maioria dos sinais apresenta, em sua formação fonomorfológica, as configurações de mãos
referentes às letras dos topônimos em LP. Em relação à análise semântico-motivacional, 11 sinais toponímicos em Libras foram motivados por
elementos referenciais de natureza física, e 29 sinais toponímicos foram
motivados por elementos referenciais de natureza antropocultural.

SÍNTESE
Pelo exposto, foi possível verificar que as pesquisas toponímicas
em Libras têm crescido progressivamente nos últimos anos. A figura, a
seguir, pode mostrar esse panorama com mais clareza.
Figura 62 – Pesquisas toponímicas em Libras.
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Fonte: elaborado pelo autor.
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Numa perspectiva comparativa, observamos que parte dos estudos tomaram como ponto de partida as propostas teórico-metodológicas de Dick (1990), observando as especificidades da Língua Brasileira
de Sinais: Souza-Júnior (2012), Bezerra (1014; 2016), Alemão (2017),
Sousa (2018, 2019, 2021), Sousa e Quadros (2019a, 2019b), Jesus
(2019), Ferreira (2019), Souza e Novodvorski (2020), Carmo (2021).
Outras pesquisas adotaram perspectivas analíticas considerando, especialmente, a questão da origem do sinal que designam
espaços geográficos em Libras – ou seja, se são sinais nativos ou
formados por empréstimos do português –, além de questões relacionadas à iconicidade e à estrutura do sinal: Aguiar (2012); Urbanski, Xavier e Ferreira (2019); Ferreira e Xavier (2019); Urbanski, Ferreira
e Xavier (2021), Miranda (2020).
Em alguns casos, como os de Chaibue (2020) e Marcelino
(2021), o foco residiu na análise das variações dos sinais: fonética,
morfológica e lexical. Por fim, trabalhos como os de Santos (2020) e
Ferreira (2020) objetivaram construir glossários dos sinais em Libras –
o primeiro, dedicou-se aos sinais dos municípios cearenses; a segunda, aos sinais dos municípios amazonenses.
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A diversidade de tratamentos para os topônimos em Libras
constituem fator positivo e impulsionador de novas pesquisas. Trata-se
de uma nova área de estudos de desponta no Brasil e caminha para
a construção e consolidação das metodologias para as descrições e
análises dos topônimos, valorizando a relação entre língua e cultura, e
observando na construção e expansão lexical os reflexos da visão de
mundo do povo surdo, das suas formas de interação social e atuação
na sociedade da qual faz parte e se constitui como sujeito.

109
109

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Talvez um dos maiores desafios para o professor de línguas seja
unir teoria e prática, em sala de aula. Até bem pouco tempo, o estudo
toponímico se restringia aos bancos e laboratórios de pós-graduação.
Quando muito, algum professor se aventurava em desenvolver pesquisas com alunos de graduação, no âmbito da iniciação científica.
Aos poucos, essa realidade foi mudando, e mais pessoas passaram a
conhecer os encantos e os desafios das pesquisas toponímicas.
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Após algum tempo, a riqueza que se podia explorar do topônimo (o nome próprio de lugar), especialmente pelo seu caráter interdisciplinar, inspirou pesquisadores a pensarem na aplicação da toponímia
na escola, envolvendo o aluno no campo investigativo (SOUSA, 2007)
e articulando diferentes saberes e diferentes atores para estudar o léxico toponímico (ANDRADE, 2012; ANDRADE; DICK, 2012; SOUSA;
GOUVEIA, 2017; SANTOS, 2019). Assim, uma nova tendência da toponímia se desenhava, e o ensino de língua recebia uma nova e instigante
maneira de olhar para o nome próprio de lugar: um elemento do léxico
possível de ser reconhecido e explorado não apenas pela Linguística,
mas também pela História, pela Geografia, pela Antropologia, pela Biologia, pela Psicologia, pela Sociologia, entre outros campos do saber.
Em os avanços não param por aí. Considerando a nomeação
dos espaços pelo Sujeito Surdo, a toponímia passou a ser estudada na
Língua Brasileira de Sinais. Souza Júnior (2012) e Aguiar (2012) foram os
iniciadores desses estudos no Brasil, e outras pesquisas foram sendo
desenvolvidas e buscando delinear metodologias que considerassem
o estudo do sinal toponímico a partir das particularidades da língua de
sinais (que possuem modalidade visual-espacial) e da cultura surda.
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Com vistas ao ensino da toponímia em Libras, Sousa e Quadros (2019a) discutiram questões relacionadas ao bilinguismo no tratamento da toponímia e a tecnologia. Sousa (2019) desenvolveu um
Web Software pedagógico para ser utilizado em sala de aula, em uma
proposta interdisciplinar, com especial atenção para os modos de
produção das línguas sinalizadas e para a cultura visual dos surdos.
Nesse trabalho, foram apresentadas reflexões sobre o ato de nomear
e a questão da interdisciplinaridade e, especialmente, sobre o trabalho da toponímia em Libras – o referido software foi descrito em
Sousa e Quadros (2019b). Foi importante, resgatar estudos empreendidos por vários pesquisadores no intuito de agrupar o maior número
de contribuições para a área, mas houve a preocupação, também,
de sistematizar elementos que auxiliassem pesquisadores e/ou professores no tratamento do topônimo em Libras, em uma perspectiva
interdisciplinar – seja no âmbito das investigações acadêmicas, seja
no âmbito da prática em sala de aula.
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As pesquisas não param. A língua não para. O tema se atualiza
constantemente. Esperamos que esta obra auxilie na construção dos
conhecimentos sobre a Toponímia em Libras em sala de aula – lugar
de criações de novas significações sociais, lugar das transformações
dos saberes e dos sujeitos, lugar das colaborações e interações na
construção das identidades por meio das expressões da linguagem,
unindo o cognitivo, o social e o cultural.
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