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RESUMO: O estudo apresenta resultados de investigação realizada em duas obras 

lexicográficas, consideradas marcos no registro dos sinais da Língua de Sinais 

Brasileira (LSB). Importante tomar conhecimento destes registros lexicográficos pela 

contribuição no campo social e linguístico. O objeto da pesquisa são os sinais 

antigos e seus equivalentes atuais no período de 1857 e 2017, período em que as 

obras foram escritas. Tem como objetivo identificar, dentre os sinais registrados na 

antiga obra, quais sinais permaneceram sem modificação e os que evoluíram para 

outra forma ao longo deste período, contidos na obra atual. As fontes de dados 

foram dois dicionários, o primeiro intitulado “Iconographia dos Signaes dos Surdos-

Mudos”, de Flausino José da Gama (1875), que marcou a história do Instituto de 

Surdo-Mudo (RJ), onde ele era aluno. O segundo chama-se “Dicionário da Língua 

de Sinais do Brasil: A Libra em suas mãos”, de Fernando César Capovilla (2017), 

considerada a primeira obra lexicográfica trilíngue no Brasil (CAPOVILLA, 2001). A 

pesquisa de caráter exploratório e quantitativo, compara 385 sinais dos referidos 

dicionários. Os resultados mostraram que apenas 25% dos sinais antigos foram 

mantidos, enquanto que os demais sofreram algum tipo de modificação na forma. A 

mudança linguística mostra uma evolução contínua, que faz parte da própria 

natureza das línguas humanas. Conforme Labov (1972) existem duas abordagens: a 

primeira sendo a diacrônica, onde não se limita a fato, e a segunda variação 
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sincrônica, que apresenta uma possível mudança nos dias atuais em função da 

própria evolução decorrente da interação social. No estudo foi levada em 

consideração a observação feita por Diniz (2010) quando recomenda que para este 

estudo deve-se levar em consideração nos sinais em mudanças, são analisadas as 

restrições físicas e visuais a partir das propriedades manuais e visuais na produção 

de sinais e percepção visual. Desta forma, acredita-se que o campo da linguística 

tem uma significativa contribuição ao investigar as transformações das línguas no 

tempo, pelo fato dos pesquisadores buscarem compreender, mostrar e entender 

essas evoluções que ocorrem nas diferentes línguas. O estudo mostrar que esta 

evolução tem promovido mudanças nos sinais e que servem de referencial para o 

campo social e lingüístico da LSB.    
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