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Resumo: As expressões idiomáticas são unidades de constituintes construídos por uma 

estrutura fechada e única, cristalizada porque não permite variações e a soma dos seus 

elementos não traduz o verdadeiro significado da expressão. São combinações 

convencionadas que adquirem certa regularidade de uso sendo corriqueiras em qualquer 

idioma (TAGNIN, 2013). Suas particularidades constituem um desafio aos tradutores e 

intérpretes, pois nem sempre se encontra um equivalente entre língua fonte e língua alvo 

(BRAZ, NOVAIS, 2014). Ainda são recentes as pesquisas que abordam o estudo de 

expressões idiomáticas em língua de sinais e seu processo de tradução para uma língua oral 

ou vice-versa (SHERIDAN, 2009; FREIRE, 2012). O presente estudo investiga a tradução de 

expressões idiomáticas do Português Brasileiro (PB) para a Língua de Sinais Brasileira 

(Libras) por um participante surdo e as possíveis Expressões Idiomáticas em Libras 

produzidas pelo participante durante a coleta de dados. O referido estudo é um recorte do 

projeto de pesquisa ‘Tradução de expressões idiomáticas do Português Brasileiro para Língua 

de Sinais Brasileira’ que visa analisar as estratégias utilizadas na tradução de expressões 

idiomáticas do PB para a Língua de Sinais Brasileira (Libras) por tradutores e intérpretes 

(TILS) ouvintes e por surdos. Acreditamos que o presente estudo possa contribuir para as 

primeiras reflexões sobre estratégias tradutórias de expressões idiomáticas do PB para Libras, 

assim como para ampliarmos nossos conhecimentos sobre o uso de expressões idiomáticas em 

Libras. 
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