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LIBRAS & Português

• “As áreas da lingüística que estudam os 
vários aspectos da linguagem humana 
são: a fonologia, a morfologia, a 
sintaxe, a semântica e a pragmática.” 
(QUADROS & KARNOPP, 2004)
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Fonética / Fonologia

• Estudo dos sons como entidades físico-
articulatórias isoladas.

• Estudo dos sons do ponto de vista 
funcional como elementos que integram 
um sistema lingüístico determinado.

Português
Unidades Mínimas: fonemas
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Português
Unidades Mínimas

LIBRAS
Unidades Mínimas: Configurações de mãos
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Alfabeto Manual ou Datilologia

LIBRAS

• Parâmetros Primários:
– Configurações de Mãos (CM)
– Ponto de Articulação (PA) ou Localização (L)
– Movimento (M)

• Parâmetros Secundários:
– Expressão Facial
– Direcionalidade
– Orientação da(s) palma(s) da(s) mão(s)
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LIBRAS
exemplos de parâmetros

• APRENDER:
– CM: “C” e “A”
– PA: testa
– Movimento: abrir e fechar

• SÁBADO:
– CM: “C” e “A”
– PA: frente à boca
– Movimento: abrir e fechar

No exemplo acima, concluímos que o traço distintivo entre os 
sinais SÁBADO e APRENDER é o “Ponto de Articulação”, mas 
possuem a mesma configuração de mão e movimento.

Produção, Expressão e Recepção

• LÍNGUA PORTUGUESA: oral-auditiva
– Principal característica: linearidade, ou seja, 

os ouvintes produzem os fonemas (oraliza) 
um de cada vez.

• LÍNGUA DE SINAIS: motora-espaço-
visual
– Principal característica: simultaneidade, os 

parâmetros primários realizados ao mesmo 
tempo, com expressões faciais, por exemplo.
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PORTUGUÊS
produção e expressão

PORTUGUÊS
recepção



7

LIBRAS
produção e expressão

LIBRAS
recepção
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Thanks! (American Sign Language) Obrigada! (LIBRAS)


