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RESUMO 

 

Desde a publicação de Vendler (1957), o estudo do aspecto lexical vem sendo 

desenvolvido em várias línguas (orais e de sinais) no mundo inteiro, com base em sua 

divisão tradicional em quatro classes. O autor propõe que os predicados verbais se 

dividem em 4 classes (estados, atividades, accomplishents e achievements) e elenca 

uma série de traços para distinguir entre elas. Pesquisas posteriores, como a de Dowty 

(1979), trazem refinamentos para a definição das classes e apresentam testes 

capazes de distinguir entre os predicados de uma ou outra classe. No caso da Língua 

Brasileira de Sinais – Libras, há desde os primeiros trabalhos esclarecimentos  sobre 

o tema do (FERREIRA-BRITO, 1995; FINAU, 2004; OLIVEIRA, 2018) e trazem 

esclarecimentos significativos quanto à expressão aspectual dessa língua. Com bases 

nas pesquisas sobre acionalidade e sobre aspecto em Libras, e a partir de uma 

perspectiva formalista, o presente trabalho visa a analisar a Libras, concentrando-nos 

especificamente nas classes verbais que apresentam duração, são elas: as atividades 

e os accomplishments. Essa pesquisa tem por objetivo descrever de que forma um 

dos traços utilizados para distinguir entre as classes (o traço da (a)telicidade) pode 

influenciar na expressão aspectual das sentenças e verificar quais estratégias são 

utilizadas para estabelecer a diferença entre sentenças com predicados [+télicos] e [-

télicos]. Para nossa coleta de dados, baseados na Elicitação Controlada apresentada 

por Matthewson (2004) e Sanchez-Mendes (2014), utilizamos 3 testes propostos por 

Dowty (1979 apud Wachowicz e Foltran, 2006): (i) a ocorrência com os adjuntos ‘em 

x tempo’ ou ‘por x tempo’; (ii) o paradoxo do imperfectivo; e (iii) a ambiguidade com 

‘quase’. Uma contribuição que trazemos para o estudo das línguas de sinais é a 

adaptação desses testes para compreensão das especificidades dessas línguas, uma 

vez que os testes foram criados para línguas orais e não se encontravam totalmente 

adequados para uma língua gesto-visual. Os dados encontrados em nossa pesquisa 

apontam o uso de dois sinais referentes à distância, [+delimitado] e [-delimitado], além 

do uso de um sinal de passagem de tempo para estabelecer a diferença entre 

sentenças com predicados télicos e atélicos. Ainda, notamos a importância da noção 

de trajetória nos verbos de movimento para a seleção dos sinais a serem utilizados 

nessas sentenças. Por fim, esperamos vir a contribuir com essa pesquisa para o 

estudo da aspectologia e das classes acionais, de uma maneira mais ampla, e em 

caráter mais restrito, esperamos contribuir também com a descrição e entendimento 

dos recursos linguísticos observados em Libras para a expressão aspectual. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aspectualidade; Telicidade; Duratividade; Aspecto Lexical; 

Libras. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Since Vendler’s paper (1957), the study of the lexical aspect in several oral and sign 

languages throughout the world have been developed based on his division of verbal 

predicates. Vendler (1957) states that verbal predicates are divided into four groups: 

states, activities, achievements and accomplishments; he also mentions several 

features to distinguish among the groups. Later research, such as Dowty’s (1979), 

presents a fine-grained definition of the four verbal classes besides some tests we can 

use to set the difference between predicates from one or another group. Other 

research has been carried out about the aspect in Brazilian Sign Language – Libras 

(FERREIRA-BRITO. 1995; FINAU, 2004; OLIVEIRA, 2018) and it brings key 

enlightenments about the aspectual expression of that language. Based on research 

about lexical aspect and aspect in Libras from a formalist perspective, this paper aims 

to analyze Libras, focusing on the activity and accomplishment classes. Our main goal 

is to describe the ways through which telicity, one of the features used to distinguish 

the classes, influences the aspectual expression of the sentences and also to check 

which strategies are used to establish the difference between [+telic] and [-telic] 

sentences. To collect our data, based on the Controlled Elicitation proposed by 

Matthewson (2004) and Sanchez-Mendes (2014), we carried out three test from 

Dowty’s (1979 apud Wachowicz e Foltran, 2006): (i) the occurrence alongside the 

adjuncts in x time versus for x time; (ii) the imperfective paradox; and (iii) the ambiguity 

with ‘almost’. One of our contributions is the adaptation of such tests, once these tests 

were designed for oral languages and need to be adapted in order to capture the 

specificities of a sign language. The data found during our research points the usage 

of two distinct signs related to distance, [+bounded] and [-bounded], aside from the 

usage of a sign to express passing of time, to set the difference between telic and atelic 

sentences. In conclusion, we hope this paper contributes more extensively to the study 

of aspectology and Vendlerian Classes and moreover, in a narrower manner, to the 

description and understanding of the ways through which we observed Libras 

expresses its different aspects. 

Keywords: Aspectuality; Telicity; Durativity; Lexical Aspect; Libras. 
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INTRODUÇÃO 

 

Estudos linguísticos recentes têm se dedicado ao estudo das línguas orais, 

sejam elas sub-representadas ou não, e alguns desses estudos buscam comparar as 

estratégias utilizadas pelos falantes para tratar de um evento progressivo ou pontual, 

ou ainda um evento que se repetiu por várias vezes. O entendimento dessas 

estratégias colabora para o entendimento das línguas, de modo geral, e inclusive para 

um maior entendimento da faculdade da linguagem, inerente à humanidade. A 

pesquisa aqui desenvolvida está inserida em uma tendência recente e crescente de 

estudos que tomam como objetos as línguas de sinais. Acreditamos que estudos 

sobre essas línguas têm muito a contribuir para a compreensão dos fenômenos 

linguísticos, uma vez que a pesquisa com uma língua realizada em outra modalidade 

pode ajudar a distinguir aqueles fenômenos que são, de fato, universais para as 

línguas naturais daquilo que é apenas resultado da modalidade em que a língua se 

realiza.  

Nesse sentido, o presente trabalho se propõe apresentar a descrição aspectual 

da Libras, sobretudo no domínio do aspecto lexical. Para isso, tomamos como base a 

proposta de Vendler (1957), segundo a qual a língua inglesa apresenta 4 classes de 

verbos (classes acionais), sendo elas: atividades, accomplishments, achievements e 

estados. Cada classe apresenta sua particularidade e implica diferentes contribuições 

para a expressão aspectual e temporal. A partir dessa divisão, os predicados verbais 

são categorizados de acordo com diferentes esquemas temporais, que são definidos 

a partir da análise de traços como durativo ou não-durativo, télico ou atélico, entre 

outros. Pesquisas posteriores também nortearam nosso trabalho, como as de 

Rothstein (2004) e Wachowicz & Foltran (2006), por apresentarem refinamentos 

realizados em relação à primeira concepção das classes acionais, além de elencarem 

testes propostos por diversos autores para o diagnóstico dos predicados verbais em 

relação a cada uma das classes. Para esta pesquisa, delimitamos o nosso objeto a 

apenas duas classes acionais (as atividades e os accomplishments), enfocando o 

traço da telicidade. Realizamos esse recorte uma vez que ambas as classes, 

atividades e accomplishments, apresentam um traço em comum que as distinguem 

das demais, o traço de duratividade, porém se opõe entre si pelo traço da telicidade.  
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Deste modo, esperamos observar essas duas classes e descrevê-las no que 

tange aos distintos efeitos produzidos na expressão aspectual desta língua. O estudo 

da aspectologia costuma distinguir o aspecto lexical, isto é, aquele intrínseco ao 

significado de um predicado, do aspecto gramatical, isto é, as marcas gramaticais que 

uma língua apresenta para um ou outro aspecto. Essas duas esferas aparentam estar 

intimamente ligadas em Libras, de modo que não parece ser possível distinguir uma 

da outra nessa língua. Ainda assim, buscamos aqui aplicar testes tradicionalmente 

usados para investigar classes acionais em línguas orais que apresentam com certa 

clareza a distinção entre as distintas esferas do estudo do aspecto. Assim, os testes 

selecionados foram: (i) o teste da seleção de adjuntos ‘em X tempo’ versus ‘por x 

tempo’, no qual os predicados de accomplishment selecionam ‘em X tempo’ (eu pintei 

o quadro em duas horas), enquanto os predicados de atividades selecionam ‘por X 

tempo’ (eu corri por duas horas); (ii) o teste do paradoxo do imperfectivo, no qual 

sentenças imperfectivas com predicados de atividade acarretam a mesma sentença 

perfectiva (‘eu estava correndo’ ⊨ ‘eu corri’), enquanto com predicados de 

accomplishment o acarretamento não se sustenta (‘eu estava pintando o quadro’ ⊭ 

‘eu pintei o quadro’); e por fim (iii) o teste de ambiguidade com ‘quase’, em que um 

predicado de accomplishment tem uma leitura ambígua (‘eu quase pintei o quadro’ 

pode tanto indicar que eu comecei a pintar e não terminei, quanto indicar que eu desisti 

de pintar mas resolvi dormir), enquanto um predicado de atividade apresenta apenas 

uma leitura (‘eu quase corri’ indica que eu pensei em correr, mas resolvi nadar). 

Contudo, como dissemos anteriormente, esses testes foram desenhados para 

línguas orais. Assim, uma tarefa primária atribuída ao nosso trabalho é a de verificar 

a aplicabilidade desses testes em língua de sinais e, quando possível, sugerir 

adaptações, de modo que a fidedignidade dos resultados seja mantida. Esperamos, 

deste modo, contribuir também de forma mais ampla para o estudo da categoria de 

aspecto, principalmente quanto aos traços de telicidade e duratividade. 

Para alcançar os objetivos desta pesquisa, circunscrevemos nosso trabalho em 

uma abordagem formalista. Ao afirmar o caráter formal aqui adotado, associamo-nos 

ao fazer científico tal qual observado em outras áreas da ciência em que se delimita 

aquilo que tomamos como objeto de estudo, elaboram-se hipóteses acerca de um 

determinado fenômeno, buscam-se dados que podem confirmar ou contrariar as 
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hipóteses elaboradas inicialmente e, a partir desses dados, formulam-se 

generalizações que podem ser verificadas nos resultados obtidos. 

Assim, associados a uma perspectiva formalista, buscamos coletar os dados 

estudados de forma sistemática, em que não levamos em conta apenas o que a língua 

permite, mas tentamos delimitar as restrições impostas quanto aos contextos de uso 

de determinada estrutura ou sinal, ou seja, buscamos também encontrar os dados 

negativos. Para tal, adotamos a Elicitação Controlada, tal qual apresentada por 

Matthewson (2004) e Sanchez-Mendes (2014), visto ser essa a metodologia que 

acreditamos atender mais adequadamente os objetivos desta pesquisa. Nossa 

escolha se baseia no maior controle de coleta de dados que essa metodologia nos 

oferece. Ainda, essa metodologia nos permite verificar também circunstâncias em que 

há restrição quanto ao uso de uma determinada estrutura em um contexto específico. 

Consideramos também de importante contribuição para a descrição de uma língua os 

julgamentos de aceitabilidade e gramaticalidade previstos no protocolo da Elicitação 

Controlada, sem os quais o descritivista pode deixar lacunas que poderiam ter sido 

preenchidas dentro das limitações das metodologias atuais de pesquisa. 

Por fim, esta dissertação está apresentada em 5 capítulos. No capítulo 1, 

apresentamos uma revisão teórica de conceitos basilares para o desenvolvimento 

desta pesquisa, como o trabalho de Comrie (1976), que traz um volume integralmente 

dedicado à categoria de aspecto. Além deste, nos dedicamos também a estudar as 

classes tradicionais propostas por Vendler (1957), enfatizando as características de 

cada uma das classes, sobretudo das classes de atividade e accomplishment, que 

foram objeto de análise em nossa pesquisa.  

No capítulo 2, fazemos uma revisão bibliográfica de trabalhos que já se 

dedicaram à Libras, com especial atenção a pesquisas já realizadas com foco na 

categoria de aspecto. Em um primeiro momento, apresentamos os parâmetros 

fonológicos da Libras, visto ser esse nível de análise o mais bem descrito desde o 

início dos estudos com as línguas de sinais a partir do trabalho seminal de Stokoe 

(1960) sobre a American Sign Language  - Língua Americana de Sinais (ASL). Uma 

vez que buscamos estudar a Libras, trazemos esses parâmetros tal como são 

apresentados por Quadros e Karnopp (2004) em relação a essa língua, a fim de 

familiarizar o leitor com o que estamos observando no momento da nossa análise e 

quais parâmetros são fundamentais para aquilo que discutiremos ao longo deste 
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trabalho. Em seguida, apresentamos os trabalhos de Ferreira-Brito (1995), Felipe 

(1998), Finau (2004) e Oliveira (2018), por se tratarem, longitudinalmente, de 

pesquisas que contribuíram para a compreensão e estudo, não apenas da 

aspectualidade em Libras, mas para a estruturação gramatical desta língua como um 

todo, sendo fundamentais para estudos posteriores. 

Em seguida, no capítulo 3, nos dedicamos a descrever a metodologia utilizada 

ao longo desta pesquisa. Partindo de testes consagrados desenvolvidos para línguas 

orais, como os encontrados em Dowty (1979 apud Wachowicz e Foltran, 2006), nos 

propomos aqui a realizar a adaptação de tais testes, haja vista que, por se tratar de 

uma língua em uma modalidade distinta daquela para a qual esses testes foram 

criados, acreditamos serem necessárias pequenas mudanças no processo de coleta, 

de modo a garantir a utilidade destes testes. Assim, baseamo-nos na Elicitação 

Controlada proposta por Matthewson (2004) e Sanchez-Mendes (2014) para, além de 

adaptar os testes, realizarm uma coleta sistemática dos dados que buscamos e 

também para verificar as restrições existentes na língua em relação aos dados que 

estudamos. 

No capítulo 4, apresentamos os fenômenos encontrados e discutimos suas 

generalizações, destacamos aquilo que até o momento acreditamos poder afirmar, 

com base nos dados, sobre a expressão aspectual em Libras e, por fim, realizarmos 

apontamentos para pesquisas futuras que se dediquem ao estudo da Libras e também 

ao estudo da categoria de aspecto. 

Por fim, no capítulo 5, realizamos uma retomada daquilo que pudemos 

encontrar ao longo dessa pesquisa, e também apresentamos um resumo daquelas 

que acreditamos serem as contribuições principais deste trabalho para os estudos 

linguísticos da Libras e também para os estudos sobre a categoria de aspecto, 

duratividade e telicidade. O capítulo apresenta, ainda, os apontamentos para 

pesquisas futuras sobre o tópico em Libras.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1  Aspecto gramatical e lexical 

 

Ao início desta dissertação, ao longo da qual discutiremos questões linguísticas 

pouco debatidas sobre Libras, identificamos a necessidade de esclarecer os conceitos 

que serão trabalhados, além de apresentar os pontos de vistas tomados quando da 

análise dos dados coletados. Portanto, nesta seção, discutiremos: o que aqui se 

entende por aspecto, quais aspectos são identificados, e quais fatores linguísticos 

embasam a tomada desse viés teórico por nós adotado. 

 

1.1.1 AS CLASSES DE VENDLER (1957) 

 

Nesta subseção, apresentaremos as considerações de Vendler (1957), cujo 

embasamento trata especificamente dos predicados verbais e o modo através do qual 

esses predicados se relacionam com as noções de tempo e aspecto. Em sua 

publicação, Vendler (1957) reconhece que o conceito de tempo inerente aos 

predicados vai além de expressar os tempos absolutos, isto é, passado, presente e 

futuro. O autor mostra que a interação dos predicados verbais com o tempo revela 

uma classificação, ou seja, uma divisão dos predicados verbais segundo alguns 

critérios relacionados à sua concepção temporal e aspectual. 

Vendler (1957) pontua que os esquemas de tempo (time schemata) por ele 

apresentados possuem ampla aplicação e podem servir como modelos para comparar 

os verbos e seus comportamentos. Além disso, o autor alerta, ainda, que em alguns 

casos, o verbo apenas não será suficiente para distinguir as classes entre si; outras 

características, como condições, presença ou ausência de objetos, deverão ser 

observadas. Levando em conta as propriedades dos complementos, como se verá 

adiante, pode-se dizer que não apenas o verbo, mas todo o predicado verbal, será 

analisado e classificado em classes aspectuais. 

Vendler (1957) utiliza aquilo que chama de esquemas de tempo (time 

schemata), isto é, esquemas nos quais os predicados de determinada classe se 

enquadram com base em diversas características, como duratividade, telicidade, 

dentre outras. Para fins de sistematização, o autor traça uma primeira divisão entre os 
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predicados verbais. Assim, propõe 4 classes acionais distintas entre si, mas as divide 

em dois grandes grupos, para fins de exemplificação. Nessa primeira divisão o autor 

busca opor predicados que possuem forma progressiva (em que identifica as classes 

de atividades e accomplishments) a predicados que não possuem tal forma (em que 

identifica as classes de estados e achievements1). É importante ressaltar que o autor 

toma como objeto a língua inglesa, logo, alguns de seus exemplos ou de suas classes 

podem não coincidir com a língua portuguesa. 

No primeiro grupo, daqueles que possuem forma progressiva. Ao dizer que um 

ou outro predicado possui uma forma progressiva o autor busca esclarecer que alguns 

predicados são durativos, isto é, apresentam progressão temporal. Neste grupo 

encontramos as classes em que nossa pesquisa se concentra, as de atividade e de 

accomplishment. No entanto, Vendler (1957) afirma que essas duas classes se opõem 

entre si em relação à sua telicidade, chamada pelo autor de término lógico. Na 

classificação de Vendler, os predicados da classe de atividades são aqueles que 

podem se prolongar no tempo, sem que se estabeleça um término lógico a ser 

alcançado, sendo assim durativos e atélicos. O exemplo abaixo ilustra essa situação. 

 

(1a) I am running. (Vendler, 1957, p. 144). 

‘Eu estou correndo.’ 

 

Os predicados da classe de accomplishment, por sua vez,  podem se prolongar 

no tempo, contudo estabelece-se um término lógico para a sua conclusão, sendo, 

portanto, uma classe durativa e télica, como observamos a seguir: 

 

(1b) He is drawing a circle. (VENDLER, 1957, p. 145). 

‘Ele está desenhando um círculo.’ 

 

Percebemos que a sentença em (1a) pode se prolongar por tempo 

indeterminado, e, ainda assim, quando for interrompida, o sujeito será capaz de 

afirmar ‘Eu corri’, sem nenhum comprometimento do valor de verdade da sentença. 

                                            
1 Algumas construções em inglês e em português brasileiro desafiam a divisão pelo traço progressivo, 

pesquisas mais aprofundadas sobre essa questão podem ser encontradas em Basso e Ilari (2004). 
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Já em (1b), a sentença ‘Eu desenhei um círculo’ só será verdadeira se o sujeito tiver 

terminado de desenhar o círculo. 

Outra diferença entre essas duas classes, também apontada pelo autor e 

retomada por Dowty (1979 apud Wachowicz e Foltran, 2006), é sobre a ocorrência 

com determinados adjuntos de tempo. Os predicados de atividade ocorrerão 

normalmente com o adjunto ‘por x tempo’, enquanto os predicados de accomplishment 

ocorrerão com o adjunto ‘em x tempo’, como observamos nos exemplos abaixo2: 

 

(2a) João correu por duas horas. (atividade). 

(2b) ?João correu em duas horas. 

 

(2c) João pintou um quadro em duas horas. (accomplishment). 

(2d) ?João pintou um quadro por duas horas. 

 

 Ainda, essas duas classes apresentam acarretamentos diferentes em relação 

ao uso do progressivo e em relação ao uso com o advérbio ‘quase’. Todas essas 

distinções entre atividades e accomplishments serão apresentadas em maiores 

detalhes durante o capítulo 3, no qual discutimos a nossa metodologia e a elaboração 

dos testes para coleta de dados da Libras. 

Acerca dos predicados que não possuem forma progressiva, isto é, que não 

progridem no tempo, Vendler (1957) também apresenta o mesmo traço (telicidade) 

distinguindo as duas classes. Contudo, há um segundo traço pertinente na 

classificação, a duratividade. Assim, de um lado, temos a classe dos predicados de 

estado, que são durativos e não possuem um término lógico, como podemos ver no 

exemplo abaixo: 

 

(3a) He loved her for three years. 

‘Ele a amou por três anos.’ 

(3b) *He was loving her for three years. 

 ?‘Ele a esteve amando por três anos.’ 

                                            
2 Há pesquisas sobre o português brasileiro que apontam para diferentes efeitos de sentido gerados a 

partir da ocorrência diferentes das previstas de atividades com ‘em X tempo’, como vemos em (2b), e 
de accomplishments  com ‘por Vendler (1957) e Dowty (1979).X tempo’, como vemos em (2d). Dados 
que desafiam essa questão podem ser encontrados em Basso (2007). 
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O exemplo em (3a) apresenta um cenário que poderia ter durado por mais ou 

menos tempo e que, a qualquer momento e durante esse período, a frase ‘Ele a ama’ 

seria verdadeira. Vale ressaltar que as diferentes línguas possuem estruturas próprias 

e, além disso, variam com o passar do tempo. Assim, podemos dizer que o exemplo 

em (3b) seria, para Vendler (1957) uma sentença agramatical, visto o que se pode 

entender como uma restrição da língua à época em que seu texto foi escrito e que 

talvez não se sustente nos dias de hoje. Dizemos isto porque, em português, a 

sentença não parece ser agramatical, apenas indicar um estado que perdurou no 

tempo, mas que eventualmente chegou ao fim. 

Do outro lado, temos a classe dos achievements, predicados que são télicos, 

porém pontuais. Ao dizer que esta classe de predicados é pontual, o autor afirma que 

elas atingem o seu término lógico quase instantaneamente, ou seja, nem progridem 

no tempo, nem são durativos. O exemplo a seguir ilustra um predicado dessa classe: 

 

(3c) He reached the hilltop at noon sharp. 

‘Ele alcançou o topo da montanha ao meio-dia em ponto.’ 

(3d) ?He was reaching the hilltop at noon sharp. 

 ?‘Ele estava alcançando o topo da montanha ao meio-dia em ponto.’ 

 

Em (3c) temos um exemplo claro de um predicado de achievement, em que a 

ação começa e termina quase que simultaneamente. Em (3d), apesar de apresentar 

um predicado não como o previsto por Vendler (1957), entende-se que esse período 

de duas horas compreende o tempo necessário de preparação para alcançar o topo 

da montanha. Assim, o adjunto ‘duas horas’ expressa o tempo que antecedeu à 

chegada ao topo na montanha, topo este que só foi alcançado no exato momento em 

que o sujeito chegou. 3 

Faz-se importante mencionar ressaltar, após a apresentação detalhada das 

classes vendlerianas, as motivações que levaram à escolha de apenas duas classes 

para esta pesquisa. Em primeiro lugar, note-se que das 4 classes, o autor afirma que 

o traço de duratividade está presente em 3. Porém, este trabalho se debruça sobre as 

classes durativas e que apresentam progressão temporal, o que ocorre apenas nas 

                                            
3 Sobre a ocorrência de predicados estativos com formas progressivas em português brasileiro, conferir 
Basso e Ilari (2004) e Bertucci (2016). 
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classes de atividades e accomplishments. Ainda, essas duas classes se relacionam 

linguisticamente de modo intrínseco. Um predicado pertencente à classe de atividade 

que não apresenta um complemento pode se tornar um predicado de accomplishment 

na quando seguido por um complemento. Veja que a sentença ‘João corre’ apresenta 

um predicado de atividade, enquanto ‘João corre até a padaria’ apresenta um 

accomplishment. Do mesmo modo, um predicado de atividade com complemento não 

quantificado pode se tornar um predicado de accomplishment tão logo esse seja 

quantificado. Assim, a sentença ‘João faz bolos’ apresenta um predicado de atividade, 

uma vez que não apresenta um término para o fim da ação de fazer bolos, enquanto 

a sentença ‘João faz dois bolos’ apresenta um predicado de accomplishment ao 

determinar o fim da ação expressa na sentença. Notamos, portanto, que a diferença 

entre essas duas classes reside no traço de telicidade, uma vez que basta uma 

pequena modificação em um predicado de atividade para que esse se torne um 

accomplishment. Por tal motivo, escolhemos trabalhar nesta pesquisa com essas 

duas classes, por podermos manipular com maior controle a diferença entre essas 

classes e observar mais claramente como ambas se comportam. 

 

 

 

 

De modo a esquematizar as quatro classes apresentadas por Vendler (1957), 

apresentamos as classes a seguir e indicamos os traços [±télico] e [±durativo], visto 

serem os traços relevantes para a nossa pesquisa. 

 

Traços 
 

Classes 
Telicidade Duratividade 

Atividades - + 

Accomplishmen
ts 

+ + 

Estados - + 

Achievements + - 
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Tabela 1 – Classes verbais de Vendler (VENDLER, 1957, p. 149) 

 

Ao longo desta seção buscamos apresentar as classes tradicionais de Vendler 

(1957) e em quais traços residem as diferenças entre essas classes. Dadas as 

características de cada classe, buscaremos, nos próximos capítulos, analisar quais 

propriedades gramaticais da Libras serão associadas às classes às quais nos 

dedicamos.  

 

1.1.2 ASPECTO GRAMATICAL  

 

Nesta seção, apresentaremos as concepções de aspecto gramatical 

apresentadas por Comrie (1976), visto que as classes propostas por Vendler (1957) 

apresentam comportamentos distintos quando combinadas com diferentes aspectos 

gramaticais. Além disso, Comrie (1976) apresenta uma obra inteiramente dedicada ao 

tema ‘aspecto’ e traz contribuições importantes para as análises aqui realizadas, além 

de ser um texto fundamental na área de aspectologia de abordagem formalista.  

De início, o autor se propõe a esclarecer a confusão feita entre os conceitos de 

tempo e aspecto, apontando para o fato das relações que cada um estabelece no 

momento da fala. Assim, Comrie (1976) afirma que o tempo (tense) relaciona o 

momento de uma situação descrita pelo predicado com outro momento, que é 

geralmente o momento da fala. Ainda, sendo a categoria tempo capaz de localizar 

uma situação em relação ao momento da fala, o autor classifica esta categoria como 

dêitica, isto é, aponta explicitamente para uma situação no mundo em relação com o 

momento da fala. Ademais, o autor apresenta a diferença entre os tempos absolutos 

(absolute tenses) e as referências temporais relativas (relative time reference), 

pontuando que, no primeiro caso, a situação descrita sempre se relaciona com o 

momento da fala , enquanto no segundo caso a situação descrita se relaciona com o 

momento de uma outra situação, o momento da referência, em vez de se relacionar 

com o presente. De toda forma, ambas as descrições temporais têm relação com o 

momento da fala, daí seu caráter dêitico. O autor apresenta duas frases, de modo a 

ilustrar a diferença entre tempo absoluto e tempo relativo, como vemos a seguir: 

 

(4) “When walking down the road, I often meet Harry.” (COMRIE, 1976, p. 2). 
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Ao caminhar pela rua, frequentemente encontro Harry. 

 

(5) “When walking down the road, I often met Harry.” (COMRIE, 1976, p. 2). 

Ao caminhar pela rua, frequentemente encontrava Harry. 

 

Comrie (1976) afirma que, em ambas as frases, o evento descrito pelo verbo 

‘caminhar’ será simultâneo ao evento descrito pelo verbo que o segue. Assim, em (4) 

vemos um tempo absoluto, visto o tempo presente no verbo ‘encontrar’, enquanto em 

(5) vemos uma referência temporal relativa, visto a forma de tempo passado do verbo 

‘encontrar’.  

Já no que se refere ao aspecto, o autor toma por base a afirmação dada por 

Holt (apud COMRIE, 1976), considerando-a basilar para os estudos de aspecto, ao 

mesmo tempo em que amplia seu escopo, afirmando que “aspecto são diferentes 

modos de perceber a constituição temporal interna de uma situação” (COMRIE, 

1976)4. De modo a explicar o que essa definição expressa, o autor apresenta uma 

frase em 5 línguas diferentes. Embora não seja apresentado exemplo em língua 

portuguesa, nota-se que a tradução do exemplo para nossa língua mantém as 

características que o autor gostaria de pontuar: 

 

(6) John was reading when I entered. (COMRIE, 1976, p. 3). 

‘John estava lendo quando eu entrei.’ 

 

No exemplo acima, o autor afirma que os dois verbos possuem funções 

diferentes. O primeiro apresenta um pano de fundo para a situação que é apresentada 

pelo segundo verbo (‘entrei’). Comrie (1976) ainda chama a atenção para o fato de 

que o segundo verbo (‘entrei’) apresenta essa situação como um todo, sem que se 

possa distinguir seu início, meio ou fim, visto que todos esses momentos são 

apresentados em sua totalidade por um único verbo. Dos verbos que apresentam esse 

comportamento, o autor dirá que possuem um significado perfectivo, e as línguas que 

possuem formas verbais específicas para apresentar tal significado, por conseguinte, 

                                            
4 “Aspects are different ways of viewing the internal temporal constituency of a situation.” (COMRIE, 

1976, p. 3, T.N.). 
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possuem aspecto perfectivo5. Para o outro verbo que compõe o exemplo (‘lendo’), 

Comrie (1976) chama a atenção para o seu comportamento distinto do caso anterior. 

No caso de ‘lendo’, apesar de não haver uma referência explícita ao início ou ao fim 

da ação, essa forma verbal apanha uma pequena porção interna da mesma situação, 

o que indica que a ação da entrada aconteceu durante a ação da leitura, e esta última 

não só precedeu, como também sucedeu a entrada, apresentando, assim, significado 

(e aspecto) imperfectivo.  

Em resumo, a principal diferença que o autor estabelece entre as categorias de 

tempo e aspecto se baseiam no ponto de vista do qual vemos uma situação. A 

categoria de tempo, então, como uma categoria dêitica, busca relacionar 

temporalmente uma situação em relação a outra (que pode, ou não, ser o momento 

presente), ao passo que a categoria de aspecto não se ocupa de relacionar as 

situações temporalmente da mesma forma, mas de relacionar a constituição interna 

de uma única situação, não sendo então uma categoria dêitica. 

Para oferecer uma definição rigorosa de perfectividade, Comrie (1976) elenca 

algumas das definições mais conhecidas e divulgadas, ao mesmo tempo em que 

aponta a falta de acurácia com exemplos em mais de uma língua, utilizando exemplos 

em mais de uma língua. Uma das definições frequentes utilizada na literatura alega 

que o aspecto perfectivo indica situações de curta duração, enquanto o aspecto 

imperfectivo indicaria situações de longa duração. Entretanto, o autor apresenta 

exemplos em diversas línguas em que uma situação com a mesma duração pode ser 

expressa tanto por verbos flexionados no aspecto perfectivo  quanto no imperfectivo, 

como no caso do francês, que apresentamos a seguir: 

 

(7a) Il régna trente ans. (asp. Perfectivo) (COMRIE, 1976, p. 17). 

‘Ele reinou por trinta anos.’ 

 

(7b) Il régnait trente ans (asp. Imperfectivo) (COMRIE, 1976, p. 17). 

‘Ele reinou por trinta anos.’ 

Literalmente: ‘Ele reinava por trinta anos.’ 

 

                                            
5 Apesar da nomenclatura similar, a flexão aqui apresentada se refere ao aspecto perfectivo, não ao 

perfeito. Tratar deste último foge ao escopo da pesquisa aqui desenvolvida. 
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O autor afirma que ambas as frases não se diferem pelo tempo de reinado, mas 

pelo modo como o evento do reinado é expresso. Assim, o autor afirma que em (5a) 

o período de reinado é visto como uma situação única, completa; ao passo que (5b) 

aponta para o fato de que a qualquer momento, ao longo dos trinta anos, ele estava 

reinando. Desse modo, entendemos porque, usualmente, quando falamos de aspecto, 

falamos de ponto de vista da situação descrita. A situação apresentada acima, por 

exemplo, pode ser descrita pelo aspecto perfectivo ou pelo imperfectivo, a depender 

do enfoque do enunciador. 

Outras definições de perfectividade a apontam como uma descrição de uma 

situação-ação integralizada, o que, segundo o autor, deposita muita ênfase no término 

da ação, em vez de indicar a sua completude. Para refutar essa definição, o autor cita 

línguas em que o perfectivo pode ser usado para indicar o início de ações (significado 

ingressivo), como em espanhol, em que o aspecto perfectivo indica, ao mesmo tempo, 

o início da ação de conhecer Pedro, como a ação integral de conhecê-lo.  

 

(8) Conocí a Pedro hace muchos años. (COMRIE, 1976, p. 19). 

‘Conheço Pedro há muitos anos.’ 

Literalmente: ‘Conheci Pedro há muitos anos.’ 

 

Assim, tendo refutado definições que apresentam lacunas (ou seja, que não 

cobrem os fatos das línguas), Comrie (1976) apresenta a definição que tomamos 

como base para esta pesquisa, na qual o perfectivo apresenta toda a situação uma 

vez que ela, segundo o autor, apresenta um ponto de vista da ação em sua totalidade, 

sem menção à constituição temporal interna (mas sem demais implicações de 

pontualidade ou completude). Por isso, o aspecto perfectivo pode ser usado para 

apresentar situações que tenham uma trama temporal interna complexa, 

apresentando (ou não) um resultado, o início de uma ação ou uma situação que 

perdura por um longo ou curto período de tempo, sem se encarregar de descrever as 

fases internas que compõem a situação. 

A definição do autor sobre perfectividade já pavimenta o caminho para a 

compreensão do que se entende por imperfectividade – que, ao contrário da 

perfectividade, expressa, a partir de um ponto de vista interno, as diversas fases 

temporais que constituem uma situação descrita. Contudo, ao descrever a 
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imperfectividade, o autor reconhece que há oposições que se estabelecem em um 

nível mais detalhado que estão presentes em muitas línguas. Para esmiuçar o que se 

entende por imperfectividade, o autor apresenta uma subdivisão entre imperfectivo 

habitual e contínuo (o último subdividindo-se entre progressivo e não-progressivo). 

Contudo, mesmo reconhecendo que tais subníveis existem, o autor ressalta que 

várias línguas apresentam apenas uma forma de imperfectivo que pode cobrir tanto o 

aspecto habitual quanto o contínuo.  Para esquematizar de forma mais clara as 

oposições mencionadas acima, reproduzimos a seguir o quadro apresentado pelo 

autor. 

 
 

 
Figura 1 - Oposições Aspectuais (COMRIE, 1976, p. 25, T.N.). 

As subdivisões apresentadas da figura acima também apresentam, segundo 

o autor, algumas definições vagas que levam a interpretações que podem ser 

refutadas. Habitualidade, por exemplo, por vezes é definida como sinônimo de 

iteratividade, contudo, o autor apresenta dados que mostram que a repetição de uma 

situação não é suficiente para torná-la habitual. Por exemplo, se temos um cenário no 

qual um palestrante, ao início de sua palestra, se levanta, tosse 5 vezes e começa 

sua palestra, trata-se de um caso em que, embora haja repetição, não se trata de um 

cenário que expressa habitualidade. Logo, embora seja possível dizer em português 

‘O palestrante costumava tossir 5 vezes’ antes de iniciar sua palestra’, a sentença não 

é adequada para esse contexto6. Comrie (1976) também afirma que uma situação 

pode ser habitual sem que apresente iteratividade, isto é, há sentenças que 

expressam habitualidade e que podem ou não expressar iteratividade. Tal afirmação 

                                            
6 O autor apresenta o exemplo *The lecturer used to stood up, used to cough five times, and said… e 

afirma que essa seria uma frase agramatical em inglês. Contudo, o mesmoa estranheza não se mantém 
em português, visto que a frase é gramatical, causando apenas estranhamento nesteporém não é 
adequada para descrever esse contexto em particular. 
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é ilustrada pelo exemplo ‘O Templo de Diana costumava ficar no Éfeso’7. Essa frase 

não apresenta qualquer implicação de que em alguns momentos o templo esteve no 

Éfeso e em outros não, retornando ao Éfeso posteriormente. Assim, o autor conclui, a 

partir das definições lacunares apresentadas, que para descrever uma situação como 

habitual, seja ela iterativa ou não, a mesma deve perdurar por um período de tempo 

longo o suficiente para que não possa ser classificado como um incidente 

momentâneo, de modo que tal período seja a característica determinante da 

habitualidade. 

No que se refere à distinção entre progressivo e não-progressivo, o autor 

aponta que há dois tipos de línguas: (i) línguas que possuem formas próprias de 

progressivo e não-progressivo para denotar cada significado; e (ii) línguas em que o 

uso de uma forma não-progressiva não exclui o significado progressivo.  

Além de distinguir tais formas, o autor novamente ressalta que é comum 

encontrar definições de progressividade que não abordem a sua diferença em relação 

à imperfectividade, o que leva à disseminação de definições que não abarcam 

completamente o conceito de progressividade e deixam lacunas. De modo a pontuar 

tais diferenças, Comrie (1976) afirma que a imperfectividade inclui a habitualidade e 

que essa última pode ocorrer ao lado da progressividade, i.e., uma situação pode ser 

vista como progressiva e habitual, como mostram os exemplos abaixo: 

  

(9a)  John used to write poems. (COMRIE, 1976, p. 33). 

 ‘John costumava escrever poemas.’ 

 

(9b) John used to be writing poems. (COMRIE, 1976, p. 33). 

 ?‘John costumava estar escrevendo poemas.’ 

 

No exemplo em (9a), o autor afirma que a situação pode ser vista como 

habitual, sem apresentar progressividade. Contudo, o exemplo em (9b) apresenta 

uma situação que pode ser vista como progressiva, ou seja, cada ocorrência da 

situação se descreve como progressiva, enquanto todas as ocorrências dessa 

situação são vistas, como um todo, como habituais. Contudo, a habitualidade, por si 

                                            
7 “The Temple of Diana used to stand at Ephesus.” (COMRIE, 1976, p. 27, T.N.). 
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só, não é suficiente para abonar o uso do progressivo, assim como a progressividade 

também não implica a habitualidade. 

Ao analisar exemplos em mais de uma língua, Comrie (1976) identifica, então, 

que os verbos podem se dividir em dois grupos: os que possuem uma forma 

progressiva e os que não possuem tal forma. E ainda afirma que essa distinção é a 

mesma entre verbos estativos e não-estativos. Assim, o autor define progressividade 

como a combinação entre significado progressivo e não-estativo, uma vez que verbos 

estativos apresentariam uma contradição interna em relação à progressividade, visto 

que esta está associada à não-estatividade. Devemos ressaltar, como vimos na seção 

anterior, que a existência de uma forma progressiva foi um dos primeiros critérios 

utilizados por Vendler (1957) para distinguir as classes acionais entre si. A noção de 

progressividade e não-estatividade se relaciona intrinsecamente com a duratividade 

que levamos em consideração nesta pesquisa para realizar o recorte do nosso objeto 

de estuo. Note-se, porém, que essa duratividade nem sempre será expressa da 

mesma forma em todas as línguas. Podemos ilustrar a diferença entre línguas 

comparando, por exemplo, a língua inglesa e o português brasileiro, que parecem ter 

restrições diferentes quando à forma progressiva de verbos estativos, como vemos a 

seguir: 

 

 (10a) I am running. 

‘Eu estou correndo.’ 

 

(10b) ?I am loving this movie. 

‘Eu estou amando esse filme.’ 

 

Em (10a), o verbo em inglês ‘running’ se refere a uma atividade, e não a um 

estado, e apresenta significado progressivo, assim como o autor postula. E, do mesmo 

modo, a frase em (10b) se apresenta em língua inglesa como agramatical, visto que 

o verbo estativo ‘love’ não admite forma progressiva8. No entanto, as traduções de 

(10a) e (10b) são suficientes para mostrar que mesmo os verbos estativos, na língua 

                                            
8 Pesquisas mais recentesaplicadas ao português brasileiro buscam mostrar que a classificação de 

Comrie sobre os estativos não dá conta de todas as formas identificadas em inglês ou mesmo no 
português brasileiro (Cf. Basso e Ilari, (2004); Bertucci (2016)). 
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portuguesa, podem apresentar ser flexionados na forma progressiva, distinguindo-se 

da língua inglesa. 

Na presente seção, apresentamos as definições de Comrie (1976) para os 

diferentes aspectos e seus argumentos para refutar definições amplamente 

disseminadas pela literatura que apresentam lacunas e imprecisão entre as categorias 

de tempo (tense) e aspecto. Ao fim desta seção, devemos reconhecer o pioneirismo 

do trabalho de Comrie (1976) que foi basilar para pesquisas posteriores que fizeram 

ajustes para as particularidades das línguas às quais se dedicaram. Porém, algumas 

das questões levantadas em seu trabalho, como a discussão entre a possibilidade de 

ocorrência no progressivo de certos predicados, foge ao escopo do que esta pesquisa 

se propõe e, portanto, não será aprofundada, assim como a discussão sobre os verbos 

estativos será deixada de lado, visto que esta classe não foi contemplada em nosso 

trabalho. 
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2 ESTUDOS ANTERIORES SOBRE LIBRAS 

 

2.1 Panorama fonológico da Libras 

 

 Na presente seção, buscaremos apresentar os traços fonológicos da Libras, 

com base nas pesquisas anteriores que se voltaram para estes traços no que se refere 

ao estudo de aspecto. Além do fato de ser a fonologia das línguas de sinais o primeiro 

nível a ser descrito, o que acarreta no auxílio à compreensão dos demais níveis, mas 

também em uma descrição fonológica mais rica, sobretudo nos primeiros estudos que 

tomaram essas línguas como objeto de pesquisa. Um dos grandes marcos na história 

das línguas de sinais é o trabalho de William Stokoe, que, ao analisar a Língua 

Americana de Sinais (American Sign Language – ASL), apresentou dados capazes 

de corroborar a afirmação de que “a atividade comunicativa de pessoas que usam 

essa língua é verdadeiramente linguística e suscetível de análise microlinguística”9 

(STOKOE, 1960, p. 33), sendo um dos primeiros estudos a afirmar que as línguas de 

sinais são línguas naturais e a diferenciá-las dos gestos ou mímicas. 

Pesquisas que se seguiram à de Stokoe em outras línguas de sinais, como as 

de Klima e Bellugi (1979), também sobre a ASL, e as de Ferreira-Brito (1990) e 

Quadros e Karnopp (2004), que apontam para a organização estrutural da Libras em 

parâmetros assim como proposto por Stokoe para a ASL. Quadros e Karnopp (2004) 

apresentam então os 5 parâmetros observados por Stokoe, demonstrando-os em 

Libras. Tais parâmetros podem ser vistos como os morfemas e/ou fonemas da língua, 

uma vez que nas línguas de sinais, assim como as línguas orais, em certos momentos 

torna-se difícil estabelecer com absoluta clareza os limites entre morfologia e 

fonologia, assim como outros níveis estruturais. Com base nas concepções 

apresentadas pelas autoras, apontamos a seguir a definição de cada um dos 

parâmetros, tais como descritos por Stokoe para a ASL. 

 O primeiro parâmetro a ser observado é a Configuração de Mão (CM). A 

configuração de mão é a forma que a mão adota para a realização de um sinal. 

Ferreira-Brito (2010) apresenta um quadro (cuja imagem reproduziremos a seguir) em 

que elenca 46 configurações de mão que podem ser observadas em Libras. 

                                            
9 Tradução nossa para “the communicative activity of persons using this language is truly linguistic and 

susceptible of micro-linguistic analysis.” (STOKOE, 1960, p. 33). 
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Figura 2 - Configurações de mãos em Libras (FERREIRA-BRITO, 2010, p. 220). 

Outro parâmetro a ser observado é o Movimento (M). O movimento pode ser 

observado de uma forma geral, isto é, quando realizado pelas mãos, torso e rosto 

durante a sinalização; ou ainda, como os movimentos que englobam apenas os dedos 

e/ou o pulso. As alterações nesse parâmetro podem indicar classes de palavras 

diferentes, como verbos e substantivos, frequência ou ainda mudança aspectual (que 

serão tratados mais a frente ainda nesse capítulo quando apresentarmos as 

pesquisas sobre aspecto em Libras). Abaixo, podemos ver dois sinais que se opõem 

pela alteração desse parâmetro e que pertencem a classes gramaticais diferentes.  
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Figura 3 - Sinais opostos pelo parâmetro movimento (QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 52). 

O terceiro parâmetro a ser tratado é a locação (ou ponto de articulação). Esse 

parâmetro abrange os pontos no corpo ou em frente ao corpo onde um sinal é 

realizado. Segundo QUADROS E KARNOPP (2004), a locação está compreendida no 

espaço de sinalização, isto é, a “área que contém todos os pontos dentro do raio de 

alcance das mãos em que os sinais são articulados” (QUADROS; KARNOPP, 2004, 

p. 57). Mudanças no parâmetro da locação ocorrem quando há a indicação de 

distância, por exemplo, ou ainda, quando se apresenta um sinal de movimento de um 

local para outro. A locação de início e fim do movimento são relacionadas entre si e 

também a uma locação principal. 

 

 
 

Figura 4 - Sinais opostos pelo parâmetro locação (QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 52). 

Segundo as autoras, o quarto parâmetro, Orientação da Palma (OP), foi 

incluído como parâmetro das línguas de sinais, uma vez que também se observaram 

pares mínimos cuja distinção reside na mudança desse parâmetro. Esse parâmetro 

se refere à direção para a qual a palma se direciona durante a realização do sinal. 
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Figura 5 - Exemplo de orientação da palma (QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 60). 

O quinto e último parâmetro, das Expressões Não-Manuais, diz respeito às 

expressões faciais e corporais realizadas durante a sinalização e que compõem não 

apenas a estrutura dos sinais (como as bochechas infladas para o sinal equivalente à 

palavra ‘gordo’), mas também podem realizar funções sintáticas e semântico-

pragmáticas, tais como expressar concordância ou foco,  estabelecer diferenças entre 

sentenças afirmativas, negativas ou interrogativas; ou realizar funções como denotar 

mudanças aspectuais, de referências pronominal ou especificidade. Ou seja, elas 

podem expressar funções morfológicas, sintáticas e morfossintáticas. 

Ao longo desta seção, apresentamos os parâmetros da Libras que devem ser 

observados como partes dos sinais e níveis em que se estabelecem as mudanças 

fonológicas e morfológicas dessa língua. Ainda, como pontuam Quadros e Karnopp 

(2004), de modo distinto das línguas orais (em que as partículas podem ser 

identificadas isoladamente com maior clareza), os parâmetros das línguas de sinais 

são realizados simultaneamente, o que exige um esforço por parte do pesquisador 

para se atentar a essas propriedades. A seguir, elencaremos as pesquisas sobre 

tempo e aspecto em Libras já realizadas, uma vez que é esse o objeto de pesquisa 

desta dissertação. 

 

2.2 Estudos de aspecto em Libras 

 

Nas seções a seguir, temos por objetivo levantar um breve histórico dos 

estudos de tempo e aspecto em Libras, observando as pesquisas que foram 

produzidas ao longo dos anos e identificando pontos que se correlacionam com a 

pesquisa que aqui desenvolvemos. Além disso, observar os diferentes pontos de vista 
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que foram adotados nas mais diversas pesquisas demonstra a complexidade do tema, 

assim como a escassez de literatura produzida. 

 

2.2.1 TRABALHO DE FERREIRA-BRITO (1995) 

 

Não muito tempo após o trabalho de Stokoe sobre a ASL, alguns trabalhos 

foram desenvolvidos sobre a Libras com vistas a entender melhor o funcionamento 

dessa língua. Um dos trabalhos seminais realizados no Brasil é o de Ferreira-Brito 

(1995), cujo estudo busca sistematizar traços gramaticais básicos sobre a Libras. 

Contudo, sendo um dos primeiros trabalhos, a autora descreve brevemente uma série 

de fenômenos que ocorrem na língua, dentre os quais vamos nos atentar apenas às 

expressões de tempo e aspecto, visto que os demais temas fogem ao escopo desta 

dissertação. 

No que se refere à expressão de aspecto, a autora chama a atenção para 

alterações no movimento dos sinais, uma vez que a realização com maior ou menor 

velocidade é utilizada de modo a expressar diferentes tipos de aspectos. Tais 

alterações podem ser observadas no exemplo apresentado pela autora com o verbo 

VER. Segundo Ferreira-Brito (1995), ao se tratar de uma ação pontual, o sinal é 

realizado de forma curta e rápida. Para o aspecto iterativo, podemos observar uma 

realização mais demorada desse sinal, a repetição do movimento pontual, etc. 

Contudo, após reconhecer a complexidade da expressão aspectual em Libras, a 

autora afirma que sua breve descrição não contempla o assunto em sua totalidade, o 

que exigiria uma análise mais profunda. 

Já no que tange à expressão de tempo, Ferreira-Brito (1995) afirma que a 

temporalidade se dá através do uso de locativos temporais que possuem, entre si, 

uma relação espacial11. Assim, a autora se refere a uma linha do tempo física em 

relação ao corpo do sujeito sinalizante e afirma que 

 

Em Libras, as referências de presente, passado e futuro são 
expressas por sinais executados ao longo de uma linha horizontal 
traçada pelo movimento e pela locação dos sinais próximo à orelha e 
ao queixo. A referência de futuro é feita pelo movimento do sinal para 
frente; na referência de passado, o movimento do sinal se dá para trás 

                                            
11 A conceptualização do tempo em termos espaciais é algo recorrente nas línguas naturais. Contudo, 
essa conceptualização torna-se mais aparente em línguas de sinais, vistodada a modalidade gesto-
visual dessas línguas. 
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ao longo dessa linha. Os sinais para os tempos presente [...] e neutro 
[...] são feitos no centro desta linha, bem em frente ao corpo do 
enunciador. (FERREIRA-BRITO, 1995, p. 248). 

 

 

 

2.2.2 TRABALHO DE FELIPE (1998) 

 

Outro trabalho que devemos mencionar, dado o seu pioneirismo na área, é o 

de Felipe (1998), cujo estudo traz uma pesquisa abrangente sobre os verbos em 

Libras, apoiando-se em pesquisas já realizadas sobre a ASL, dentre as quais cita 

Klima & Bellugi (1979). Felipe (1998) apresenta contribuições no que diz respeito à 

classificação de verbos em Libras, partindo de uma abordagem morfológica, sintática 

e semântica. Em relação à flexão, Felipe (1998) identifica que alguns verbos não 

apresentam morfemas flexionais; contudo, outros apresentam e, sobre esse segundo 

grupo de verbos, a autora identifica flexões para indicar pessoa do discurso, gênero e 

número, lugar, aspecto, caso modal12 e intensificador. 

Embora brevemente, visto não ser o objetivo principal de sua pesquisa, Felipe 

(1998) afirma que, em Libras, a expressão de aspecto pode acontecer através de uma 

modificação interna na frequência ou na velocidade do movimento do que a autora 

chama de raiz do sinal; ou, ainda, pode acontecer de maneira intrínseca ao verbo (a 

autora indica o caso do verbo ‘espancar’, que apresenta o aspecto durativo 

incorporado ao verbo). 

No que se refere à expressão de tempo, a autora afirma que essa categoria 

pode ser expressa por sinais que apresentam uma distinção temporal implícita, como 

os sinais de ‘almoçar’ ou ‘jantar’; por advérbios de tempo, como ‘agora’, ‘ontem’, 

‘amanhã’, entre outros. 

 

2.2.3 TRABALHO DE FINAU (2004) 

 

Um dos trabalhos mais recentes que elenca o histórico que apresentamos é a 

tese de Finau (2004) que, a partir de um ponto de vista semântico-pragmático, visa a 

descrever as relações de tempo e aspecto em Libras e os mecanismos adotados por 

                                            
12 Não fica claro, porém, se o que a autora entende por “caso modal” seja o que compreendemos como 

modo verbal. 
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essa língua para expressar tais relações. A hipótese apresentada pela autora indica 

que a referência temporal da Libras ocorre não apenas pelos advérbios temporais, 

mas também através de implicaturas conversacionais, aspectualidade das sentenças, 

regras de inferência, entre outros. Além disso, a autora se propõe a identificar essas 

expressões também nos classificadores, uma vez que estes não foram investigados 

na maioria das pesquisas consultadas pela autora. 

Finau (2004) afirma que há uma diferença entre o tipo de flexão verbal realizado 

nas Língua de Sinais (LS) e nas Línguas Orais (LO), e que tal fato, embora acarrete 

uma realização diferente dessas categorias, não significa que as LS não possuam tais 

categorias em sua constituição gramatical. Para reforçar seu argumento, a autora 

ainda afirma que um usuário nativo de LS pode localizar um evento no tempo, bem 

como identificar o seu aspecto. 

Um ponto a destacar sobre a pesquisa de Finau (2004) reside no fato de a 

autora buscar embasamento teórico não apenas em estudos já realizados em Libras, 

que são escassos, mas também em pesquisas realizadas sobre outras línguas de 

sinais. Dentre o seu aporte teórico, encontramos as pesquisas de Amaral, Coutinho e 

Martins (1994), cujo objeto é a Língua Gestual Portuguesa (LGP), e também de 

Zeshan (2000; 2003), que toma a Língua Indo-Paquistanesa de Sinais como objeto. 

Em ambas as pesquisas se encontram propostas similares às feitas para a Libras, isto 

é, a mudança na amplitude ou na duração da sinalização do verbo, realizando-o de 

maneira mais rápida ou mais demorada; a repetição do sinal e das expressões ligadas 

a ele; ou ainda processos não manuais que ocorrem simultaneamente ao sinal, além 

do uso de sinais específicos como advérbios de tempo ou de demarcação em uma 

linha temporal relacionada ao corpo do sujeito sinalizante. Isso demonstra que a 

marcação de aspecto nas línguas naturais é um fenômeno complexo que pode 

assumir muitas formas. 

Além desses trabalhos, a autora também busca subsídios para sua pesquisa 

em outras áreas do conhecimento linguístico, uma vez reconhecida a contribuição que 

elas podem oferecer. Nesse sentido, Finau (2004) apresenta alguns conceitos da 

pesquisa de Newkirk (1998a), da área da fonologia, que atribui a flexão aspectual ao 

parâmetro movimento sobretudo no que se refere ao progressivo na Língua 

Americana de Sinais. Desse modo, o que a pesquisa de Newkirk (1998a) traz de 
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interessante é a aproximação entre a estrutura fonológica das línguas de sinais da 

estrutura encontrada em línguas orais. 

Para coletar os dados para sua pesquisa, Finau (2004) registrou em vídeo a 

produção espontânea dos sujeitos e também a narração de uma história apresentada 

em livro. A autora afirma que o momento de produção espontânea foi estimulado por 

perguntas referentes à vida dos sujeitos, tais como indagação sobre alguma viagem 

que já fizeram, a opinião sobre a cidade ou o bairro onde moram, recordações felizes 

e tristes que possuem, dentre outros. No que se refere à narração de uma história, 

havia três opções de textos não-verbais. Finau (2004) afirma que a metodologia de 

coleta através da narração de uma história foi escolhida devido à sua utilização por 

diversos pesquisadores da área da surdez, embora tenha notado que, ao apresentar 

um texto, os participantes se demonstraram preocupados com uma possível avaliação 

de suas habilidades narrativas. O que indica que, embora espontânea, a narração 

poderia conter um certo grau de controle por parte do participante. 

Os sujeitos convidados a participar de sua pesquisa eram surdos de diferentes 

localidades de Curitiba que não haviam sido submetidos à terapia de oralização e que 

apresentavam escasso conhecimento da língua portuguesa em sua forma oral, visto 

que os sujeitos que foram escolarizados cumpriram apenas os anos escolares iniciais 

e apresentavam incompatibilidade entre a série que alcançaram e o conhecimento 

adquirido13. Além disso, a autora esclarece que, no que se refere à aquisição da 

Libras, tal processo se deu em momentos distintos entre os sujeitos: alguns a 

adquiriram durante a infância, outros durante a adolescência. Além dos sujeitos 

surdos, foram convidados também intérpretes de Libras para acompanhar a pesquisa 

e oferecer algum auxílio durante o processo de filmagem e transcrição dos sinais. 

Cabe dizer que, assim, a autora está se baseando exclusivamente em dados 

espontâneos coletados. Na pesquisa aqui desenvolvida, a coleta de dados se dá de 

forma distinta, de modo sistemático, e será mais bem exposta no capítulo 3. 

Finau (2004) afirma que mais de uma estrutura linguística pode expressar as 

categorias de tempo e aspecto em Libras, como a relação entre sintagmas, 

organização sintático-semântica, ou até mesmo por nomes e verbos. Assim, a autora 

afirma que também é possível verificar a expressão temporal/aspectual realizada por 

                                            
13 Finau afirma que os sujeitos, além de nunca terem sido oralizados, possuem pouquíssimo ou 

nenhum conhecimento estrutural da Língua Portuguesa, o que leva a autora a crecrer que não tenha 
acontecido um processo de aquisição dessa língua. 
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classificadores. Contudo, como uma língua pode dispor de inúmeros mecanismos 

para realizar expressas essas categorias, e o objetivo de sua pesquisa não reside em 

dar conta de todas essas possibilidades em Libras, Finau (2004) se propõe a 

descrever os mecanismos mais utilizados em seu corpus.  

Em um primeiro momento, Finau (2004) apresenta três sinais que considera 

como expressões explícitas de tempo (a saber, a autora se refere aos sinais de 

PRESENTE, PASSADO e FUTURO). A autora destaca que os dados coletados 

podem ser utilizados tanto para expressar tempo, quanto para expressar aspecto, 

sofrendo modificações, isto é, flexões14. A primeira flexão notada pela autora é a de 

um espaço maior de sinalização, ou seja, os sinais equivalente às expressões de 

futuro ou de passado podem ter seu movimento alongado, ocupando um maior espaço 

de sinalização, para indicar um passado ou futuro mais distante. Contudo, a autora 

chama a atenção para um sinal em específico. Ao apresentar o par AMANHÃ e 

ONTEM, a autora nota que este último pode sofrer flexão para indicar ANTEONTEM. 

Ela destaca também que, como evidenciam esses dois sinais, a expressão de tempo 

talvez esteja mais ligada à direção do movimento do sinal (sinais que indicam futuro 

possuem movimento para frente, enquanto sinais que indicam passado possuem 

movimento para trás) do que a uma linha do tempo imaginária colocada em relação 

ao corpo do sinalizador, uma vez que o sinal equivalente a AMANHÃ não se desloca 

necessariamente para frente, e os sinais equivalentes a ONTEM e ANTEONTEM são 

realizados no mesmo ponto de articulação e se movimentam no próprio eixo, sem se 

deslocar em movimento para trás de uma linha imaginária relacionada ao corpo do 

sinalizador.15 Adicionalmente, Finau ainda apresenta algumas variações dos sinais 

ANTES e DEPOIS, que, assim como os sinais de ONTEM e AMANHÃ, apontam a 

ligação entre o movimento para frente indicar o tempo futuro e o movimento para trás 

indicar o tempo passado. 

Além de apresentar sinais que parecem não utilizar a linha imaginária para 

realizar a expressão temporal, Finau (2004) apresenta também o sinal equivalente a 

SEMPRE, chamando a atenção para a flexão necessária desse sinal para expressar 

                                            
14 Não fica claro, porém, se o que a autora chama de flexão é o mesmo processo amplamente estudado 
na literatura. 
15 Contudo, observa-se que apesar de o sinal de AMANHÃ não se deslocar em linha reta para a frente 
do corpo, mas em diagonal, e também apesar dos sinais de ONTEM e ANTEONTEM apenas se 
movimentarem no próprio eixo, o primeiro sinal realiza um movimento para frente do corpo, enquanto 
os dois últimos giram no próprio eixo em direção para trás do corpo do sinalizador. 
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mais de um aspecto. Assim, a autora pontua que, por exemplo, para expressar o 

aspecto iterativo, o sinal pode ser realizado com as duas mãos (em vez de apenas 

uma) para indicar a repetição da ação. Para indicar o aspecto imperfectivo cursivo, o 

sinal pode ser realizado por um espaço maior do que o ordinário e com uma expressão 

facial que denote mais intensidade. Assim, a autora defende que a mudança em 

alguns parâmetros isolados, ou em mais de um parâmetro ao mesmo tempo, pode ser 

um traço de expressão aspectual que deve ser investigado. 

 

 
Figura 6 - Sinal equivalente a SEMPRE (FINAU, 2004, p.72).16 

Finau (2004) afirma que a Libras parece fazer referência a tempo e aspecto 

simultaneamente, isto é, que a língua possuiria marcas para estabelecer relações 

temporais entre o momento de fala e os momentos dos eventos reportados e que, na 

ausência dessas marcas, o verbo pode expressar tanto o tempo presente quanto o 

passado, corroborando assim a relação entre tempo e aspecto afirmada pela autora. 

Dada a relação intrínseca entre as categorias de tempo e aspecto, a autora apresenta 

os parâmetros sugeridos por Klein (1994) para descrever o significado temporal.  

Assim, por exemplo, quando uma sentença não apresenta explicitamente marcação 

de tempo futuro ou não apresenta indicação de aspecto imperfectivo ao relatar um 

evento que se percebe como completo, pontual, a leitura que se faz desse evento é 

como algo ocorrido em tempo passado. Dessa maneira, a autora afirma, que, em 

Libras, faz-se necessário marcar necessariamente o tempo futuro, pois os tempos 

presente e passado podem ser interpretados pelos verbos sem marcas de tempo 

quando estes apresentarem (ou não) um evento pontual e que tenha ocorrido antes 

                                            
16 Em nossa pesquisa optamos por utilizar a tradução fornecida pelos autores que pesquisamos, 
quando disponível, sem oferecer uma tradução alternativa. 
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do momento da fala. A autora propõe, então, observar características como o uso de 

operadores específicos ou advérbios temporais relacionados à expressão aspectual, 

dentre outras, para identificar as expressões de tempo e aspecto. 

Uma vez estabelecidas as características a serem observadas, a autora 

apresenta dados espontâneos da Libras que demonstram essas características em 

uso, através de frases em que não há necessidade de flexão para expressão 

aspectual, contrapondo-os com dados em que a flexão é necessária para realizar essa 

expressão, com o objetivo de comparar ambas expressões de aspecto e de investigar 

a relação desta última com a referência temporal em Libras. 

A autora apresenta duas frases (que reproduzimos a seguir) em que o verbo 

apresenta aspecto imperfectivo, mas a leitura que se faz da sentença sugere um 

tempo passado. Na figura (7), a autora apresenta a sentença ‘Acabei mudando’ e 

então afirma que a ocorrência do verbo ‘ACABAR’ sugere um evento já concluído, por 

isso, em um momento passado. 

 

 
Figura 7 - Sinalização da frase ‘acabei mudando’ (FINAU, 2004, p. 80). 

Já na figura (8), nota-se, além do verbo, a presença da idade que o sujeito tinha 

no momento do evento reportado. Assim, o sujeito localiza o evento em um momento 

específico, em um intervalo de tempo (‘Depois aos 21 anos pensando, acabou lá, aos 

21 anos, quando acabei pensando em procurar outro trabalho’). Dessa forma, nas 

duas ocorrências do verbo ‘ACABAR’, a leitura que se faz, segundo a autora, é de 

aspecto perfectivo. 
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Figura 8 – Sinalização da frase ‘Depois aos 21 anos pensando, acabou lá, aos 21 anos, quando 

acabei pensando em procurar outro trabalho’ (FINAU, 2004, p. 81). 

Finau (2004) apresenta também exemplos em que se identifiquem dois tipos 

de flexão no mesmo parâmetro, isto é, flexões na frequência do movimento. Na figura 

(9), notam-se dois eventos com aspectos distintos: o primeiro de aspecto imperfectivo 

cursivo, com a repetição do movimento do sinal; e o segundo de aspecto perfectivo, 

que acontece pela realização única e brusca do sinal. No relato do primeiro evento, 

nota-se a repetição nos sinais de JUNTO e APRENDER, indicando que o evento de 

aprender esteve em curso até um determinado momento, daí seu aspecto 

imperfectivo, até que acontece o segundo evento, expresso pelo sinal HABITUAR, 

que se conclui pelos sinais ACABAR e IDADE 19, daí seu aspecto perfectivo (‘Juntos 

aprendendo, logo depois, aos dezenove anos, habituei [acostumei]’). 
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Figura 9 - Sinalização da frase “Juntos aprendendo, logo depois, aos 19 anos, habituei (acostumei)” 

(FINAU, 2004, p. 81) 

 

Finau (2004) apresenta, ainda, uma frase que não possui marca temporal 

específica, o que leva o interlocutor a procurar outras características que embasem a 

sua leitura. Assim, a autora afirma que, na figura (10), embora a ausência de marca 

temporal sugira uma leitura de tempo presente, a presença do verbo CHEGAR e sua 

semântica lexical nos levam a entender essa frase como um evento pontual, realizado 

no passado, e, portanto, de aspecto perfectivo. 

 

 
Figura 10 – Sinalização da frase ‘O menino chegou em casa.’ (FINAU, 2004, p. 88). 

É importante ressaltar que, baseando-se na concepção de que um sujeito pode 

reportar um fato de um modo perfectivo ou imperfectivo sem se contradizer, Finau 
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(2004) apresenta inúmeros exemplos que ilustram tal propriedade. A autora apresenta 

duas realizações do sinal COMEÇAR, apresentadas na figura (11), e afirma que, em 

sua pesquisa, tais sinais foram utilizados: um para o contexto de aspecto perfectivo e 

para o de aspecto imperfectivo, respectivamente. Para a primeira realização do sinal, 

a autora chama a atenção de que ele pode sofrer as  alterações vistas anteriormente 

no parâmetro movimento, para delinear um tempo mais distante, seja passado ou 

futuro, e que pode levar a uma interpretação de aspecto imperfectivo ou iterativo (visto 

a possibilidade de tradução deste sinal como ‘toda vez’). A segunda realização deste 

sinal, entretanto, mostrou-se mais adequada a situações de um intervalo de tempo 

fechado, passado, e, em geral, anteriores ao momento da fala, acompanhadas de 

expressões que delimitam tal intervalo. 

 

 
Figura 11  – Diferentes sinais equivalentes a COMEÇAR (FINAU, 2004, p. 89). 

 

Finau (2004) apresenta, ainda, outros dados sobre o uso da flexão para marcar 

aspectos perfectivo e imperfectivo, assim como exemplos em que o mesmo sinal pode 

ter ambos os aspectos, ou dois sinais correspondentes à mesma palavra, mas que 

irão denotar, cada um, um aspecto diferente. Como primeiro exemplo de verbo que 

recebe flexão, a autora apresenta o verbo CRESCER. Assim como visto 

anteriormente, este verbo recebe flexão no parâmetro movimento, isto é, o verbo, que 

em sua forma raiz possui um ponto final ao lado do ombro, tem esse ponto estendido 

até acima da cabeça quando recebe flexão, apresentando a ideia de aspecto 

imperfectivo cursivo, isto é, ‘continuar crescendo’. Em seguida, este mesmo verbo é 

apresentado em sua forma raiz, ao lado de uma referência temporal que explicita o 

intervalo de tempo da frase como anterior ao momento da fala, implicando em um 

aspecto imperfectivo terminativo, isto é, ‘fui crescendo até’. 

Como apresentado anteriormente, a autora afirma que a repetição de um sinal 

pode ser utilizada para indicar aspecto iterativo, como seus exemplos anteriores 

apontam. Contudo, essa mesma flexão, a depender do sinal utilizado, pode indicar 
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outros tipos de aspecto. Como exemplos, são apresentados os verbos FALAR e 

PERGUNTAR. Sobre o primeiro, a autora ressalta que a alteração da frequência leva 

a um desenvolvimento de uma ação em um intervalo aberto de tempo, sem um término 

lógico pré-estabelecido, portanto atélico, levando à interpretação de um único evento 

de falar que se prolonga no tempo. A autora também chama a atenção para o fato de 

que esse verbo pode sofrer flexão na reduplicação, isto é, a realização com duas mãos 

de um sinal que, ordinariamente, é realizado apenas com uma. Contudo, a autora não 

se estende sobre as diferentes interpretações que a reduplicação pode ter nesse caso. 

Já no que se refere ao verbo PERGUNTAR, a autora afirma que o verbo, por atingir 

seu término no mesmo ponto da linha temporal em que se inicia,   denota um aspecto 

perfectivo. Deste modo, a autora afirma que a repetição deste sinal dentro da frase 

sugere um evento iterativo, por se tratar de um evento que se repete várias vezes em 

sua completude. Assim, o que percebemos, de acordo com os dados apresentados 

pela autora, é que a repetição do movimento com verbos do tipo PERGUNTAR, que 

são télicos (e pertencem à classe dos achievements) gera um efeito de aspecto 

iterativo, ou seja, a repetição de um evento de perguntar, enquanto o mesmo processo 

com verbos do tipo FALAR que são atélicos (e pertencem à classe das atividades) 

gera um efeito de progressividade. Esses efeitos são similares aos que percebemos 

PB pelo uso do gerúndio. 

Em resumo, a pesquisa realizada por Finau (2004) obteve dados que 

comprovaram afirmações já realizadas sobre tempo e aspecto em Libras nas 

pesquisas apresentadas nas seções anteriores, assim como pode confirmar que, 

como em outras línguas, a expressão de aspectualidade em Libras reside igualmente 

nos verbos em relação com as sentenças nas quais estão inseridos. Não apenas pelo 

valor lexical inerente a eles, mas também nas flexões que eles podem receber para 

expressar noções aspectuais como o imperfectivo, iterativo ou perfectivo. Sobre essas 

possibilidades, a autora estabelece uma comparação entre a Libras e a Língua Indo-

Paquistanesa de Sinais, por notar que ambas as línguas utilizam recursos 

semelhantes para a expressão de aspecto, o que indica a presença do que Klima & 

Bellugi (1979) e Zeshan (2000) chamam de aspectual modulation, isto é, mais de uma 

opção de modificação no movimento dos sinais para realizar diferentes aspectos 

(KLIMA; BELLUGI; ZESHAN apud FINAU, 2004, p. 128). Por fim, a autora afirma notar 

a necessidade de uma orientação teórica que leve em consideração aspectos 
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pragmáticos, além de aspectos semânticos, para abarcar todas as possibilidades que 

a língua possui e conseguir realizar uma descrição mais bem detalhada do fenômeno. 

Podemos perceber, ao longo do trabalho de Finau (2004), a complexidade do 

tema trabalhado. Nota-se a dificuldade em se separar as categorias de tempo e 

aspecto, assim como em perceber se essas categorias são de fato separáveis ou não. 

Além da complexidade inerente ao tema, os dados obtidos pela autora, provindos de 

produção espontânea (ainda que tal metodologia aponte para aquilo que há de 

consolidado e natural na língua, uma vez que a produção reside naquilo que o falante 

julga como natural e gramatical) podem acrescentar um desafio à pesquisa devido ao 

baixo grau de sistematização que tal metodologia de coleta apresenta. Nota-se ainda 

o pioneirismo da pesquisa, que acontece tão pouco tempo após o reconhecimento da 

Libras como língua oficial da comunidade surda brasileira. Reconhecemos que a 

escassez de material bibliográfico de certo não beneficiou a pesquisa de Finau, 

contudo, sua tese aponta aponta caminhos de investigação, uma vez que, ao elencar 

os estudos já realizados, acrescendo sua análise a estes dados, a autora abre novas 

perspectivas de pesquisa para esse objeto de estudos. Além disso, os diferentes 

pontos de vista teóricos podem contribuir com descrições distintas do mesmo 

fenômeno. 

 

1.2.4 Trabalho de Oliveira (2018) 

  

 Mais recentemente, a dissertação de Oliveira (2018) se propõe a analisar a 

categoria de aspecto em Libras e propor traços que estabeleçam uma divisão entre 

os aspectos gramatical e lexical nessa língua. Para tal, a autora afirma ser 

fundamental a observação da (a)telicidade e (im)perfectividade. Para isso, vale-se de 

estudos já realizados em ASL e em Libras, para apresentar alguns níveis em que o 

aspecto aparece nas línguas de sinais. Em ASL, por exemplo, observa-se que o 

aspecto é expresso através de itens lexicais e também de derivação, de acordo com 

a pesquisa de Maroney (2004). O mesmo tipo de derivação segundo Maroney (2004) 

pode ser observado em Libras, uma vez que o aspecto pode ser expresso através de 

repetição, movimentos mais curtos ou mais longos, dentre outras características, 

conforme apontado nos estudos descritos anteriormente. 
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 Em seu trabalho, Oliveira (2018) optou por apresentar cenas para que os 

informantes as narrassem, tendo identificado, em seu pré-teste, que a apresentação 

das sentenças em língua escrita poderia afetar, de algum modo, os resultados obtidos. 

Assim, através da descrição de cenas, a autora apresentou predicados das 4 classes 

vendlerianas para seus informantes. A pesquisa aqui desenvolvida se difere de 

Olveira (2018) nesse ponto, visto que nos concentramos apenas nas classes de 

atividades e accomplishments. Como seus objetivos compreendem observar a 

diferença entre os aspectos lexical e gramatical, a autora apresenta 2 predicados 

verbais de cada classe, cujas estruturas se diferem em (im)perfectividade (‘Ele correu’ 

e ‘Ele estava correndo’, por exemplo). 

Com base nos dados coletados e sua pesquisa, a autora afirma ser possível 

observar a interação entre os domínios lexical e gramatical do aspecto de forma 

intrínseca através de algumas estratégias observadas, como a reduplicação ou o 

prolongamento de um sinal para expressar aspecto lexical, acompanhadas, por 

exemplo, pela realização posterior de um sinal já realizado anteriormente na sentença 

ou pela mudança na duração da realização do sinal para expressar aspecto 

gramatical. Em alguns casos, Oliveira (2018) observou a sinalização abrupta do sinal 

equivalente a QUEBRAR, sem o aumento na duração do sinal, o que indica a 

singularidade e pontualidade do evento e podem levar à interpretação dessa sentença 

como télica e perfectiva (‘Ela quebrou o carrinho’). Em outros dados, a autora 

observou um aumento na duração do sinal equivalente a CORRER, com vistas a 

garantir um efeito de continuidade na sentença, resultando na interpretação de uma 

sentença atélica e imperfectiva (‘Ele estava correndo’). Tais afirmações vão ao 

encontro do que afirma Finau (2004), sobre a relação entre a frequência do movimento 

e o efeito gerado a partir da telicidade do predicado. Ambos os exemplos de Oliveira 

(2018) se encontram reproduzidos abaixo: 

 
Figura 12 – Sinalização da sentença ‘Ela estava quebrando ovos’ (OLIVEIRA, 2018, p. 49).17 

                                            
17 Como optamos por seguir a tradução oferecida pelos autores que fazem parte de nossa revisão de 
literatura, não fica claro o que Oliveira (2018) glosa como ‘iconicidade’. 
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Figura 13 – Sinalização da sentença ‘Ela quebrou o carrinho’ (OLIVEIRA, 2018, p. 50). 

Ao fim dos testes, Oliveira (2018) conclui não ser possível estabelecer com 

clareza a distinção entre os níveis do aspecto gramatical e lexical em Libras ao 

concluir que seus dados se inserem na composicionalidade proposta por Smith (1991 

apud Oliveira, 2018) e Bertinetto (2001 apud Oliveira 2018). Isto é, a autora observou 

que os recursos mobilizados para a expressão aspectual das sentenças, sejam sinais 

lexicais, expressões não-manuais ou ainda a iconicidade, podem se relacionar tanto 

com a (im)perfectividade, quanto com a (a)telicidade, e que esses recursos interagem 

entre si constantemente dentro da sentença, contribuindo para a noção de aspecto. 

Com base nesses dados, a autora sugere que a Libras, assim como outras línguas, 

inclusive línguas orais, possui um sistema aspectual sincrético, isto é, há recorrente 

composição entre os níveis lexical e gramatical, e afirma também a importância da 

iconicidade18 na estrutura gramatical da Libras, que se torna basilar para muitas 

expressões aspectuais, fato esse observado também em outras línguas de sinais, 

como a Swedish Sign Language (Língua de Sinais Sueca – SSL). 

  

                                            
18 A autora não descreve as minúcias do que chama de iconicidade. Porém, sabe-se que a Libras, por 
ser uma língua gesto-visual pode utilizar de estratégias visuais diversas para expressar o mesmo 
evento e, assim, expressar o aspecto da sentença. 
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3 METODOLOGIA DE COLETA DE DADOS 

 

No presente capítulo buscamos descrever a metodologia utilizada para esta 

pesquisa. As seções que se seguem apresentarão os testes já existentes na literatura 

linguística e o processo de adaptação necessário para que atendessem as 

especificidades de uma língua de sinais. A metodologia desta pesquisa busca coletar 

dados de forma sistemática, buscando testar a adequação de sentenças com base no 

conhecimento empírico dos consultores. Assim, utilizamos o método da Elicitação 

Controlada, conforme descrito por Matthewson (2004) e Sanchez-Mendes (2014). A 

escolha dessa metodologia se baseia nas informações que ela permite serem obtidas, 

enquanto outras metodologias deixam lacunas.  

 

 3.1 Elicitação Controlada 

 

No capítulo 2, apresentamos o trabalho de Finau (2004), que buscou coletar 

dados através da produção espontânea dos consultores. A principal diferença entre 

as metodologias daquela pesquisa e desta aqui desenvolvida, como pontuado 

anteriormente, reside no fato de que a produção espontânea, embora revele 

fenômenos que o pesquisador poderia não estar esperando, também apresenta pouco 

controle sobre o objeto de estudo, isto é, apenas oferece os dados que o consultor 

acha conveniente naquele momento de produção, sem apresentar também os 

momentos em que o fenômeno estudado não pode ocorrer, não é gramatical ou não 

é adequado. Já o método aqui utilizado nos permite verificar esses contextos de 

gramaticalidade e agramaticalidade atestando dados negativos, porém permite 

também um controle um pouco maior no momento da coleta, visto que utilizamos 

estratégias para que o consultor se sinta propenso a produzir os dados nos quais 

estamos interessados (MATTHEWSON, 2004). A opção pela Elicitação Controlada, 

ainda, se baseia também no recorte realizado. Essa metodologia nos parece a mais 

adequada uma vez que realizamos um corte maior sobre o fenômeno que observamos 

(nos dedicando a apenas duas das quatro classes acionais) e, ao mesmo tempo, 

buscamos analisar detalhadamente os dados com os quais nos deparamos. Adiante, 

quando descrevermos as adaptações utilizadas nos testes, apontamos momentos em 

que a produção do consultor de maneira menos controlada angariou dados 
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importantes para a pesquisa por nós desenvolvida. Ao opormos as duas 

metodologias, elicitação controlada e produção espontânea, buscamos apenas 

apresentar as características que nos levaram a eleger uma em detrimento da outra 

para ser utilizada primordialmente, todavia as duas formas de coleta se 

complementam e podem oferecer dados valiosos para a análise e descrição de 

línguas. 

Nossa pesquisa contou com um consultor19 surdo, falante nativo de Libras, 

nascido em família de surdos, com graduação em Letras-Libras e mestrado cujo 

objeto de estudos foi também a Libras. Atualmente é professor de Libras na 

Universidade Federal Fluminense. Também contamos com o auxílio de uma intérprete 

de Libras que apresentou o contexto das sentenças em Libras e fez os 

questionamentos pertinentes ao consultor ao longo da pesquisa, tais contextos e 

questionamentos serão apresentados adiante quando falarmos de maneira mais 

dedicada sobre os testes que realizamos. 

Seguindo o protocolo da elicitação controlada que prevê dois momentos de 

coleta, segundo pontuam Matthewson (2004) e Sanchez-Mendes (2014), sendo eles 

(i) a tradução e (ii) o julgamento de aceitabilidade, realizamos em nossa pesquisa 

ambos os momentos separadamente. Na primeira etapa, apresentamos ao nosso 

consultor a sentença em português, a língua comum entre pesquisador e consultor, 

na tela de um computador e, sem seguida, apresentamos o contexto em Libras com 

o auxílio de uma intérprete. Para essa etapa, baseamos a construção das frases nos 

testes clássicos extraídos de Vendler (1957) e reapresentados por Dowty (1979 apud 

Wachowicz e Foltran, 2006). Contudo, faz-se necessário mencionar que uma vez que 

os testes foram pensados para o inglês, identificamos em nossa coleta inicial a 

necessidade de sua adaptação, de modo a garantir sua aplicabilidade em Libras, uma 

vez que em coleta preliminar observamos um certo grau de dificuldade de 

compreensão da tarefa pelo consultor. A seção a seguir é dedicada exclusivamente à 

descrição da aplicação e adaptação dos testes adotados. 

. 

 

                                            
19 Seguindo a tradição metodológica da Elicitação Controlada, optamos por utilizar o termo ‘consultor’ 
em vez de ‘informante’, uma vez que a primeira relega ao sujeito consultado o papel de detentor do 
conhecimento sobre a língua e que é consultado, em vez de apenas informar dados ao pesquisador. 
Para mais sobe isso, consultar Bowern (2008). 
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3.2 Predicados e Testes selecionados 

 

3.2.1 PREDICADOS DE ATIVIDADE E ACCOMPLISHMENT 

 

De modo a realizar uma coleta sistemática para analisarmos os traços de 

telicidade e duratividade em Libras, fez-se necessário estabelecer os predicados que 

seriam analisados, de modo que pudéssemos observar comportamentos específicos 

desta língua. 

Inicialmente, buscamos selecionar os predicados que se opusessem em 

telicidade, selecionando entre predicados transitivos e intransitivos. Por tal motivo 

nossa pesquisa se concentra nas classes de atividade e accomplishment, visto que 

estas classes se opõem primeiramente em telicidade, sendo a primeira atélica (‘João 

correu’) e a última télica (‘João pintou um quadro’). Além disso, uma sentença 

intransitiva atélica pode se tornar télica, e assim transitar da classe de atividade para 

accomplishment se acrescentarmos a essa sentença um complemento quantizado, 

como vemos abaixo: 

  

(11a) João nadou.     Atividade 

(11b) João nadou 30 metros.   Accomplishment 

 

 Contudo, ao longo do estudo, percebemos que além de telicidade e 

duratividade, era preciso levar em conta uma outra propriedade e olhar mais 

atentamente para predicados que se opusessem também na questão do movimento 

enquanto traço semântico dos verbos. Talmy (1985) propõe quatro componentes 

semânticos que compõem um evento de movimento: o objeto (figure), o objeto-

referente (ground), a movimentação (motion) e a trajetória (path). Dentre esses 

componentes, o Path, isto é, o caminho percorrido pelo objeto, parece estar 

intimamente ligado com os fenômenos aqui analisados, de telicidade e duratividade. 

Assim, buscamos opor predicados verbais que expressassem a noção de trajetória a 

predicados de movimento que não expressam essa noção, além de opor esses dois 

a predicados que não são de movimento. 

Ainda, sabendo que o sintagma nominal em Libras não apresenta artigos tal 

como observado nas línguas orais, de modo a garantir a fidedignidade do estudo com 
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a classe de accomplishments, utilizamos as mesmas estratégias aplicadas por 

Sanchez-Mendes (2014) no estudo do Karitiana, uma língua que também não 

apresenta artigos: o uso de nomes próprios nas sentenças na posição de argumento 

como, por exemplo, ‘Eu atravessei a rua 7 de setembro’; e a quantificação contextual 

na  descrição do contexto no momento da coleta, como, por exemplo, ‘João comeu 

uma maçã’, em que a intérprete explicitou, através do uso de numerais, que se tratava 

de apenas uma única maçã. 

Os critérios que nortearam a escolha de predicados foram, então, telicidade, 

duratividade e movimento direcionado (predicados de movimento que expressam a 

noção de Path). Assim chegamos à tabela abaixo, na qual apresentamos os 

predicados selecionados divididos com base nos traços que observamos:  

 

SVs selecionados 

Classes Atividade Accomplishment 

 

Atélicos Télicos 

Movimento 
direcionado 

Empurrar o 
carro 

Correr 
Viajar para 

Paris 

Atravessar 
a ponte Rio-

Niterói 

Sem movimento 
direcionado 

Dançar Assistir TV Pintar o muro Fazer bolo 

Tabela 2  – Predicados selecionados para os testes 

Apresentados os predicados, na subseção a seguir apresentaremos os testes 

utilizados em nossa pesquisa, bem como os processos de adaptação, e no capítulo a 

seguir apresentaremos os dados coletados com cada um dos testes. 

 

3.2.2 EM X TEMPO VERSUS POR X TEMPO 

 

Em Vendler (1957), uma das primeiras características que o autor apresenta 

enquanto separa os verbos em classes é a seleção distinta que esses verbos realizam 

de certos adjuntos de tempo usados para expressar duração. Esse fato também é 

observado por Dowty (1979 apud Wachowicz e Foltran, 2006) ao reconhecer que, na 
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língua inglesa, por exemplo, um determinado predicado verbal só poderá ser 

acompanhado pelo adjunto in x time (em x tempo), enquanto outros só poderão ser 

acompanhados pelo adjunto for x time (por x tempo). Abaixo, apresentamos exemplos 

desse teste, seguido de sua tradução: 

 

 

(12a) *John ran in 2 hours. 
‘João correu em 2 horas’ 

 
(12b) John ran for 2 hours. 

‘João correu por 2 horas’ 

(13a) John ate an apple in 2 hours.  
‘João comeu uma maçã em duas horas’ 

 
(13b) *John ate an apple for 2 hours. 

‘João comeu uma maçã por duas horas’ 
  

Vendler (1957) pontua que a ação expressa em (12b) não caminha em direção 

a um término lógico (telos), então, ainda que João tenha corrido por 2 horas ou por 15 

minutos, assim que ele parar de correr, poderemos afirmar que João20. Por outro lado, 

nos exemplos em (13a) e (13b), a ação de comer uma maçã possui um término lógico, 

e, assim sendo, a frase em (13a) é perfeitamente gramatical, enquanto a frase em 

(13b), embora gramatical em português, não acarreta o mesmo significado da frase 

anterior, uma vez que a ação de ficar comendo a maçã pode se prolongar por duas 

horas, sem que ao final desse período se alcance o télos da sentença. Assim, 

baseando-nos nas classes verbais de Vendler, com esse teste, podemos diferenciar 

entre um primeiro grupo (dos verbos durativos que possuem forma progressiva) os 

verbos de atividade (do tipo ‘correr’), que podem se estender no tempo sem um 

término lógico implícito ao verbo; e os verbos de accomplishment (do tipo ‘comer uma 

maçã’), que podem se estender no tempo, mas se desenrolam em direção a um 

término lógico implícito ao predicado verbal. 

Como esse teste se baseia na seleção verbal de adjuntos de tempo, ao 

apresentarmos os predicados para o nosso consultor, acreditamos inicialmente que 

este teste não seria aplicável em Libras, uma vez que essa língua não realiza 

preposições da mesma maneira que a língua portuguesa, o que poderia gerar uma 

sinalização idêntica, mesmo com a troca da preposição em português. Assim, em vez 

de apresentarmos pares de frases para escolha do consultor, apresentamos um 

                                            
20 Apesar da frase em (12a) não ser agramatical em português, ao dizer que ‘João correu em duas 

horas’ cria-se a pressuposição de uma distância percorrida, o que afeta o significado da sentença e 
poderia, sem a informação da distância, causar estranhamento ao interlocutor. 
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contexto em Libras seguido pela sentença escrita em português na tela de um 

computador. Após as traduções, pedimos um julgamento de aceitabilidade ao 

questionar sobre o uso de outros sinais nas sentenças apresentadas. 

Pudemos observar que a criação de um contexto facilitou a compreensão do 

nosso consultor sem que perdêssemos aquilo que é o objetivo principal do teste, 

verificar alguma sorte de predileção por uma expressão específica para contextos 

télicos e para contextos atélicos. Deste modo, na tentativa de capturar os predicados 

atélicos, apresentamos as sentenças em português com contextos de medição, como 

vemos abaixo: 

 

(14) João começou a comer às 08h e parou às 10h.  

 

Ao apresentar a sentença dessa forma, podemos contornar a questão do uso 

de preposições e, ainda assim, buscar a forma através da qual o consultor poderia 

expressar uma situação atélica. Já para capturar predicados télicos apresentamos 

contextos de progressão para a culminância, como vemos abaixo: 

 

(15) Eu comecei a comer uma maçã às 08h e terminei de comer às 10h. 

 

Neste contexto percebemos que, assim como no anterior, contornamos a 

questão da preposição, contudo temos um objetivo diferente. O objetivo desse teste é 

referente à medição da duratividade entre eventos atélicos, que duram mas não 

progridem para um término, e eventos télicos, que duram e progridem para um 

término. Ao pensarmos em ambas as sentenças, mesmo em português, podemos 

notar que em (14), se João parar de correr às 9h para descansar e perguntarmos ‘Às 

9h João havia corrido?’, a resposta será positiva dada a homogeneidade inerente à 

classe das atividades, daí o fato desse contexto ser apenas de medição. Por outro 

lado, se em (15) eu disser que parei de comer às 9h para atender o telefone e alguém 

me perguntar ‘às 9h você havia comido a maçã?’ a resposta será negativa, dado ser 

esse um contexto de progressão para a culminância, isto é, um contexto em que a 

ação precisa atingir o término lógico para ela ser o que dizemos ser e esta é uma 

característica inerente à classe dos accomplishments. 
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Assim, após realizada as adaptações apresentadas acima, observamos a 

aplicabilidade desse teste em Libras e a sua produtividade na coleta de dados dessa 

língua. Nas subseções a seguir apresentamos os demais testes e suas adaptações 

para alcançar os fins desta pesquisa. 

 

 3.2.3 PARADOXO DO IMPERFECTIVO 

 

Comrie (1976) afirma que um mesmo evento pode ser descrito por aspecto 

perfectivo e imperfectivo sem que as sentenças produzidas sejam contraditórias. 

Dessa forma, Dowty (1979 apud WACHOWICZ; FOLTRAN, 2006) aponta que 

predicados de atividade e de accomplishment apresentam diferenças quanto a 

acarretamentos em diferentes formas aspectuais: predicados verbais de atividade em 

sentenças imperfectivas geram acarretamento (⊨) do mesmo verbo em aspecto 

perfectivo, enquanto predicados de accomplishment não produzem o mesmo 

acarretamento (⊭). As frases abaixo ilustram a diferença entre essas duas classes: 

 

(16a) John was running. 
‘João estava correndo.’ ⊨ 

(16b) John ran. 
         ‘João correu.’ 

   
(17a) John was eating an apple. 

‘João estava comendo uma maçã.’ ⊭ 
(17b) John ate an apple. 
         ‘João comeu uma maçã.’ 

 

 

Assim, percebemos com os exemplos acima que (16a) acarreta (16b), 

enquanto (17a) não acarreta (17b). Entretanto, como dissemos anteriormente, 

esperávamos que testes desenhados para línguas orais não se aplicassem sem 

ajustes em línguas de sinais. Assim, seguimos a proposta de Sanchez-Mendes (2014) 

para o Karitiana de modo que, ao identificar as propriedades da Libras e a dificuldade 

em se estabelecer claramente uma frase imperfectiva nessa língua, buscamos utilizar 

uma estratégia que se mostrasse eficaz para aplicar esse teste e, por isso, incluímos 

uma interrupção na sentença (‘quando o telefone tocou’). Assim, ao acrescentarmos 

um obstáculo que interrompesse a ação, indagamos nosso consultor sobre a 

realização da mesma, de modo a verificar a possibilidade de acarretamento. Dessa 

maneira, o teste foi realizado como apresentamos a seguir: 

 



56 
 

 
 

(18) João estava comendo uma maçã quando o telefone tocou. 

 

PERGUNTA: João comeu a maçã? 

RESPOSTA¹: Sim, ele comeu a maçã. 

RESPOSTA²: Não, ele não comeu a maçã. 

 

Identificamos, então, que, em caso de resposta afirmativa à pergunta, o 

acarretamento típico de predicados de atividade se sustenta; enquanto, em caso de 

resposta negativa, verificamos a ausência de acarretamento, comportamento típico 

de verbos de accomplishment. Os resultados encontrados, como esperado, foram 

compatíveis com o que observamos em língua portuguesa e serão apresentados em 

momento oportuno. Após a adaptação, concluímos que esse teste também se mostrou 

produtivo em Libras e capaz de capturar as especificidades dessa língua, provando-

se um instrumento capaz de ser utilizado por pesquisadores que se interessem pela 

descrição dessa língua. 

 

3.2.4  AMBIGUIDADE COM ‘QUASE’ 

 

 Outra característica apontada por Dowty (1979 apud Wachowicz e Foltran, 

2006), e que opõe as duas classes que temos discutido até então, é a ambiguidade 

encontrada em frases com o advérbio ‘quase’. O autor aponta que predicados de 

accomplishment acompanhados pelo advérbio ‘quase’ geram ambiguidade que não 

se mantém quando acompanha verbos de atividade. Como podemos ver abaixo, as 

sentenças ilustram essas possibilidades: 

 

(19) João quase comeu uma maçã. 

a) João começou a comer uma maçã, mas parou antes de terminar. 

b) João pensou em comer uma maçã, mas  não comeu (nem começou). 

 

(20) João quase correu. 

a) João pensou em correr, mas não correu. 
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 Este teste, quando apresentado por Dowty (1979, apud Wachowicz e Foltran, 

2006), foi desenhado para captar ambiguidades expressas pelos predicados de 

accomplishment, logo, ele foi aplicado apenas com esses predicados. Para observar 

se a ambiguidade acontece também em Libras, apresentamos uma frase em Libras e 

a deixamos escrita em português na tela do computador. Perguntamos ao consultor 

em qual contexto essa frase seria utilizada. Em seguida, a intérprete apresentou um 

contexto alternativo para verificar a sua aceitabilidade. Abaixo, apresentamos um 

exemplo de como o teste bem-sucedido se desenvolveria: 

 

(21) ‘Eu quase pintei o quadro’. 

PERGUNTA¹: Em qual contexto posso dizer isso? 

RESPOSTA¹: Eu estava pintando o quadro, mas desisti de pintar. 

PERGUNTA²: E se eu estivesse pensando em pintar o quadro, mas resolvesse 

comprar um quadro em vez de pintar, posso dizer ‘Eu quase pintei o quadro’? 

RESPOSTA²: Sim, pode. 

  

O questionamento de um segundo contexto é fundamental para esse teste, 

uma vez que a tendência dos falantes é evitar interpretações ambíguas. Assim, 

falantes de determinadas línguas apresentam preferência por um ou outro contexto 

em casos de ambiguidade. Ao questioná-lo, levamos o consultor a refletir sobre sua 

própria língua e a identificar os casos em que a ambiguidade pode emergir. Por fim, 

esse último teste, após o processo de adaptação, também se mostrou produtivo para 

Libras e capaz de apontar fenômenos que observamos nessa língua e que já são 

descritos em outras línguas.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 

  

 O capítulo anterior apresentou a metodologia utilizada, bem como as razões 

para a escolha de uma metodologia em detrimento de outra, e apontou as áreas em 

que uma metodologia complementa a outra. Além disso, apresentamos também os 

testes que utilizamos, a bibliografia em que foram encontrados e as contribuições que 

tais testes podem oferecer para a descrição das línguas. Contudo, notamos que 

alguns testes precisariam ser adaptados, uma vez que não davam conta das 

peculiaridades de uma língua de sinais. Ao longo deste capítulo apresentaremos, 

então, os dados obtidos com os referidos testes e, em momento oportuno, poderemos 

apontar os dados que nos levaram a rever e adaptar testes clássicos. 

  

4.1 Resultados do teste de seleção de adjunto 

 

Como dito anteriormente, este teste busca distinguir entre os predicados que 

progridem em relação a um término lógico (télico) dos que não progridem para um 

término lógico (atélicos). De início, sentenças com predicados de atividade e de 

accomplishment foram sinalizadas da mesma forma, como o esperado, embora não 

tenham sido utilizadas para a finalização desta pesquisa. Contudo, nossa hipótese de 

que o teste não seria aplicável porque na Libras não há preposições da mesma forma 

que em línguas orais não se sustentou, uma vez que, logo no início do teste, 

coletamos dados que apontaram para a sua utilidade. As sentenças a seguir ilustram 

essa característica: 

(22a) Eu corri por 2 horas.21 

 

 

                                            
21 Por conta da qualidade da edição dos dados, algumas sentenças não apresentam toda a sinalização 
e, portanto, a glosa das traduções acompanha apenas os sinais que são apresentados. 

1sCORRER  DISTÂNCIA [-delimitado]       2^HORAS 
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(22b) Eu consigo correr X distância em até 2 horas. 

 

 

 

Em (22a), o consultor optou por utilizar um sinal que equivalesse à palavra 

distância, porém, percebemos que o sinal utilizado não apresenta uma trajetória com 

ponto final demarcado, isto é, um sinal que corresponde ao caráter atélico do 

predicado. Ao ser questionado sobre o uso de um sinal diferente, o consultor 

apresenta um outro contexto em que a distância é delimitada, observado em (22b), já 

que o sinal utilizado parece marcar o início e o fim da trajetória pela qual o sujeito 

correu. Assim, a escolha do sinal parece ser influenciada pela telicidade da do 

predicado expresso, visto que um sinal de distância [+delimitado] aparece com 

predicados [+télicos] e um sinal de distância [-delimitado] aparece em sentenças com 

predicados [-télicos]. Vale observar que a presença desses sinais, tanto o de distância 

[+delimitada] quanto o [-delimitada] aparecem opcionalmente nas sentenças. 

Uma vez observado esse fenômeno, aplicamos o mesmo teste com outros 

dados para compreender melhor suas propriedades. Para isso, optamos por utilizar 

um outro verbo de movimento, visto que o fenômeno foi observado no movimento de 

trajetória. Assim, apresentamos a sentença a seguir: 

 

(23a) Eu empurrei o carro por duas horas. 

 

 
1sEMPURRAR^CARRO           DEMORAR          HORAS-PASSANDO       2^HORAS 

 

   1sCONSEGUIR           EU     DISTÂNCIA [+delimitado]     ATÉ          2^HORAS 
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No exemplo em (23a), observamos que o consultor não utiliza nenhum dos 

sinais observados no exemplo anterior, e isso talvez se deva ao fato de o movimento 

aparecer já incorporado nos sinais referentes à ação de empurrar o carro ou ao fato 

mencionado anteriormente sobre o uso facultativo desses sinais. Ao questionarmos 

sobre a possibilidade de uso dos sinais observados nas sentenças anteriores, o 

consultor apresenta novos contextos em que esses sinais seriam observados. Assim, 

ele nos apresentou a sentença abaixo: 

 

(23b) Eu fiquei empurrando o carro e cheguei depois de 2 horas.  

 

 

O consultor nos sugere um contexto em que a gasolina do carro tenha acabado 

e ele tenha que empurrar o carro até o posto de gasolina. Neste contexto, observamos 

que o sinal de distância [-delimitado]  é realizado em conjunto com o sinal classificado 

equivalente a empurrar o carro, em que a ação de empurrar um carro é corporificada, 

com intensa expressão facial, com os olhos cerrados, e é seguido pelo sinal 

equivalente a ‘chegar’, que demarca o término lógico da ação de empurrar. Segundo 

Comrie (1976), o aspecto é a descrição do ponto de vista de uma ação. Nesse caso é 

possível observar que o consultor escolheu descrever o evento adotando um ponto 

de vista interno à ação de empurrar o carro, além de acrescentar um ponto final. Por 

isso, acreditamos que o sinal antes utilizado para marcar distância, aparece, neste 

contexto, para reforçar a progressão do predicado até atingir o seu término lógico. 

Assim propomos a tradução em português que se lê acima em (23b). 

Com esses dados, pudemos observar que a noção de aspecto lexical 

influenciará diretamente na escolha dos sinais utilizados para expressar noções como 

distância, visto que o sinal de distância [-delimitado] apareceu sozinho em sentenças  

com predicados atélicos para expressar a progressão no tempo sem direção a um 

término lógico, como em (22a), ou apareceu em sentenças com predicados télicos 

1sEMPURRAR^CARRO      DISTÂNCIA [-delimitado]     1sCHEGAR              2^HORAS 
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acompanhado por um outro sinal que se ocupasse de expressar o alcance desse 

término (como é o caso de ‘chegar). Já o sinal [+delimitado] apareceu com sentenças 

com predicados télicos indicando apenas a progressão do predicado em direção ao 

seu término. 

Contudo, percebemos a ligação destes sinais com a trajetória por onde o 

movimento se realiza e identificamos a necessidade de realizar esse teste com 

sentenças em que não aparecem verbos de movimento, ou aparecem verbos de 

movimento sem trajetória. 

 

(24) Eu dancei por duas horas.  

 

 

(25) Eu assisti TV por 2 horas. 

 

 

 

Observamos que em (24), apesar de se tratar de um verbo de movimento, não 

é expressa a noção de trajetória. Assim, como esperado, nosso consultor utiliza um 

novo sinal para expressar a ideia de passagem de tempo. Com a mão direita, 

apontando os dedos para frente, palma da mão apontada para a esquerda, realiza um 

movimento em arco, da esquerda para a direita. . O mesmo sinal é observado em (25), 

2^HORAS     1sDANÇAR            TEMPO-PASSAR 

 

ASSISTIR-TV    TEMPO-PASSAR            2^HORAS       
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em que o predicado da sentença traz uma ação que se desenrola no tempo, mas não 

apresenta um verbo de movimento. 

Ao ser questionado sobre a possibilidade de uso dos sinais de distância 

[+delimitada] e [-delimitada] em (14), o consultor afirmou não ser possível utilizá-los, 

como esperado, produzindo um dado negativo já esperado para essa língua.  

Com base nas sentenças acima, observamos dois modos diferentes de medir 

as eventualidades que suscitaram, em nosso consultor, estratégias diferentes para 

expressá-las. A primeira forma de medição aparece exclusivamente com predicados 

que expressam a noção de trajetória e utilizam, assim, dois sinais diferentes para 

medir a distância percorrida e afetam diretamente a telicidade do predicado descrito 

na sentença, são eles: o sinal de distância [+delimitada] que ao aparecer com 

predicados de atividade resulta em um predicado [+télico], como observado em (22b), 

e o de distância [-delimitada] que ao aparecer com predicados de atividade resulta em 

predicados atélicos, como em (22a). A segunda forma, glosada como ‘passar-tempo’ 

é mais abrangente e pode aparecer com qualquer predicado de atividade, que é uma 

classe atélica, e se encarrega de expressar a duração desses eventos, como 

observamos em (24) e (25).  

Quando analisados os predicados verbais da classe de accomplishments, 

fenômenos distintos foram observados e mostram como que testes com telicidade 

podem afetar o aspecto das sentenças. 

 

(26a) Eu viajei até Paris em 2 horas. 

 

 

No exemplo acima observa-se o uso do mesmo sinal de distância delimitada 

utilizado em (22b), contudo, durante o momento de coleta, observamos que se tratava 

de um uso diferente. O consultor, ao observar a frase e após externalizar seu 

1sPARTIR      DISTÂNCIA [+delimitada]     2^HORAS               
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estranhamento com tão pouco tempo de viagem para um local distante, afirmou que 

o uso desse sinal seria possível porque se tratava de uma viagem curta. Ao 

perguntarmos como seria a sentença se o tempo fosse maior, obtivemos a seguinte 

tradução: 

 

(26b) Eu fiquei viajando até Paris por 20 horas. 

 

Observamos, na sentença (26b), que a mudança na duração da ação causou 

o uso de um sinal diferente, o de distância [-delimitada]. Contudo, a mudança de sinal 

é acompanhada por expressões faciais mais intensas (como o cerrar dos olhos, curvar 

as sobrancelhas para baixo, franzir os lábios, etc), além de um contexto em que a 

viagem se prolonga não apenas no tempo, mas também em distância. Isto porque, 

embora não sejam especificados os locais que antecederam a chegada em Paris, no 

contexto, a viagem tinha várias escalas. Assim, essas informações indicam que este 

seja um predicado atélico, já que o término lógico não se dá necessariamente em 

‘viajar’, mas sim em ‘chegar’. 

 Um outro exemplo em que a mudança na distância ou no tempo de execução 

da ação parecem interferir na expressão aspectual é observado abaixo: 

 

(27) Eu atravessei a ponte em 2 horas. 

 

 

 

       PONTE        DISTÂNCIA [+delimitado]    DEMORAR       TRÂNSITO        2^HORAS 

 

DISTÂNCIA [-delimitado]    repMUDAR     repAVIÃO-POUSAR      CHEGAR             20^HORAS       
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 Em (27) notamos que o nosso consultor apresenta uma sentença em que a 

ação se prolonga por mais tempo do que o usual, visto o uso do sinal equivalente à 

palavra ‘demorar’ e à apresentação de tráfego intenso, informação que não foi dada 

no contexto. Ainda assim, vemos a utilização do sinal de distância [+delimitado], já 

observado anteriormente para expressar a o caráter télico do predicado. Em (27), o 

consultor utiliza outras estratégias para marcar a leitura aspectual da sentença que, 

embora apresente um predicado télico, é prolongada por mais tempo que o necessário 

(fato observado através do uso de sinais equivalentes a TRÂNSITO e DEMORAR). 

Isso indica que uma tradução em português mais apropriada para esta sentença seria: 

‘Eu demorei 2 horas para atravessar a ponte’ e, embora o tempo de conclusão seja 

maior do que o usual, o predicado se mantém como atélico, o que garante o uso do 

sinal de distância [+delimitada]. 

 

(28) Eu pintei o muro em 2 horas. 

 

 

 

Em (28), observamos em um predicado de accomplishment o mesmo sinal de 

passagem de tempo observado anteriormente com predicados da classe de atividade, 

o sinal que expressa a duração da ação de forma neutra. Apesar de se tratar de um 

predicado télico, não há a presença de um verbo de movimento. Assim, observamos 

novamente o uso do sinal relacionado à passagem de tempo para expressar a duração 

da ação. Faz-se interessante notar que, ao traduzir esta sentença, nosso consultor 

criou um contexto em que, ao pintar o muro, fazia pequenas pausas para comer ou ir 

ao banheiro. Esses dados vão ao encontro do postulado por Vendler (1957) no que 

diz respeito à apresentação do evento em fases pelos verbos de accomplishment, 

como exemplificado por Wachowicz e Foltran (2006). 

 

2^HORAS       1sPINTAR  TEMPO-PASSAR 
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pode-se afirmar que se ele é verdadeiro em um intervalo de tempo 
particular, ele não o é nos subintervalos desse intervalo: comparando 
com nadar, em que cada fatia é igual ao todo (é nadar), as diferentes 
fatias de comer duas maçãs não são comer duas maçãs, ou seja, cada 
fatia constitui parte necessária para que comer duas maçãs se 
complete e seja o que é.”(WACHOWICZ; FOLTRAN, 2006, p. 213). 
 

Como observado anteriormente, por não se tratar de um predicado de 

movimento direcionado, o que restringe o uso dos sinais observado nas sentenças 

imediatamente anteriores, o consultor opta por utilizar um sinal de medição de tempo 

em um predicado télico, mas mantém uma característica da classe desse predicado 

que é a subdivisão e sucessão de etapas até que o evento atinja o seu término lógico. 

As sentenças abaixo ilustram eventos em que a medição de tempo através do sinal 

observado em (28) é facultativa. 

  

(29a) Eu levei 2 horas fazendo o bolo. 

 

 

Na sentença acima, vemos que o consultor, ao traduzi-la, apresenta as fases 

que antecedem a preparação do bolo, como, por exemplo, a mistura dos ingredientes 

e, por fim, utiliza o sinal equivalente à palavra ‘pronto’. Ao ser questionado sobre o 

uso do sinal de duração, o consultor informou que poderia ser utilizado em um 

contexto diferente, isto é, caso alguém o questionasse sobre o preparo do bolo, assim 

ele poderia utilizar a sentença ‘eu fiz o bolo em 2 horas’ como abaixo: 

 

  

MISTURAR-INGREDIENTES  2^HORAS      PRONTO 
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(29b) Eu fiz o bolo em 2 horas. 

 

 

Assim, podemos perceber que o ponto de vista do qual se observa a ação 

parecem influenciar o uso dos sinais de medição de tempo, uma vez que em (29a) o 

consultor expressa um ponto de vista interno à situação e assim marca apenas as 2 

horas necessárias para a conclusão, enquanto em (29b) o olhar externo à situação 

parece permitir que o consultor utilize o sinal de medição de tempo já observado 

anteriormente.  

Os dados desse primeiro teste apontam algumas características importantes 

quanto à expressão aspectual da Libras. A a pesquisa que desenvolvemos aqui traz 

alguns apontamentos que podem nortear pesquisas futuras, bem como os próximos 

passos a realizarmos. Em primeiro lugar, no que se refere aos predicados de 

atividade,  o uso dos sinais de distância alteram a telicidade do predicado. Predicados 

verbais de atividade passam a ser télicos, isto é, tornam-se accomplishments. No que 

se refere aos verbos que não expressam movimento, notamos que a duratividade será 

expressa através do sinal equivalente à passagem de tempo, presente nas glosas 

como ‘TEMPO-PASSAR’, que se apresenta como um sinal neutro para medição de 

tempo. 

Já no que se refere aos predicados de accomplishment, notamos que o sinal 

de distância [±delimitado] acompanha a telicidade do predicado. Assim, ele aparece 

como [+delimitado] em ‘atravessar a ponte’, porém em ‘viajar até Paris’ ele aparece 

como [-delimitado] o que indica uma detelicização do predicado. Na subseção a 

seguir, apresentaremos as contribuições encontradas com base no teste do paradoxo 

do imperfectivo. 

 

 

TEMPO-PASSAR       2^HORAS   MAIS-OU-MENOS  PREPARAR 
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4.2 – Resultados do teste do paradoxo do imperfectivo 

 

Esse teste busca verificar a possibilidade de ocorrência na estrutura de 

acarretamento, como dito anteriormente. Assim, sentenças imperfectivas com 

predicados de atividade acarretam a mesma sentença em forma perfectiva, enquanto 

as sentenças imperfectivas com predicados de accomplishment não acarretam a 

mesma sentença em forma perfectiva. Os resultados com esse teste foram bastante 

similares aos obtidos em língua inglesa e também em outras línguas orais, isto é, 

todos os predicados pertencentes à classe de atividade em português apresentaram 

resultado positivo para a estrutura do acarretamento em Libras, assim como os de 

accomplishment apresentaram resultado negativo para essa estrutura. 

Alguns dados abaixo exemplificam as reações do consultor ao teste realizado: 

 

(30) Eu estava empurrando o carro quando o telefone tocou. 

PERGUNTA: Você empurrou o carro? 

RESPOSTA: Empurrei sim. 

 

 

 

Em (30), a intérprete apresentou a sentença com o predicado de atividade 

seguido pelo obstáculo, e assim o resultado obtido apresenta-se em conformidade 

com o inglês. Dado o caráter atélico desse tipo de predicado, o consultor chega à 

conclusão de que empurrou o carro, portanto, mesmo que a ação seja interrompida, 

pode-se afirmar que ela foi realizada. A mesma similaridade entre Libras e inglês foi 

obtida com os predicados de accomplishment, como observamos abaixo: 

 

(31) Eu estava pintando o muro quando o telefone tocou. 

PERGUNTA: Você pintou o muro? 

1sEMPURRAR-CARRO   SIM 
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RESPOSTA: Não pintei, fui interrompido. 

 

 

 

A sentença em (31) apresenta o reconhecimento da interrupção como fator 

crucial para interpretação de completude da ação descrita pela sentença. Ainda que 

a sentença em (30) também tenha sido interrompida, o consultor não parece dar 

atenção à interrupção, uma vez que a ação pode-se dar como realizada. Já em (31), 

a interrupção da ação causa um sentido diferente, não permitindo alcançar o término 

lógico da ação. Assim, o consultor responde que, além de não ter pintado o muro, 

ainda afirma que não terminou por conta da interrupção. 

Os dados das demais sentenças corroboram as conclusões apresentadas 

acima e aparecem na tabela abaixo: 

 

Possibilidade de Ocorrência na Estrutura de Acarretamento 

Atividades 

Eu estava correndo quando o telefone tocou. ✓ 

Eu estava dançando quando o telefone tocou. ✓ 

Eu estava assistindo TV quando o telefone tocou. ✓ 

Eu estava empurrando o carro quando o telefone tocou. ✓ 

Accomplishment 

Eu estava viajando para Paris quando o telefone tocou. X 

Eu estava fazendo o bolo quando o telefone tocou. X 

Eu estava pintando o muro quando o telefone tocou. X 

Eu estava atravessando a ponte quando o telefone tocou. X 

Tabela 3 – Possibilidade de ocorrência da estrutura de acarretamento 

Acreditamos que a adaptação do teste é a maior contribuição oferecida ao 

longo desta coleta. Ao notarmos que o teste sem a apresentação de obstáculo, apenas 

com base nas flexões aspectuais, não seria eficaz, utilizamos uma estratégia 

alternativa e, após a aplicação, pudemos confirmar sua aplicabilidade, atendendo às 

especificidades de uma língua gesto-visual e que não expressa a noção de aspecto 

da mesma forma que o inglês ou as línguas românicas. Ao realizar essa adaptação, 

NÃO   INTERRUPÇÃO 
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buscamos contribuir, não apenas na descrição da língua, mas também na oferta de 

um instrumento capaz de captar noções aspectuais em línguas que apresentem 

comportamento similar ao da Libras. 

 

4.3 – Resultados do teste de ambiguidade com ‘quase’ 

 

Esse teste tem como objetivo verificar se uma mesma sentença com predicado 

de accomplishment pode ser utilizada em mais de um contexto. Ao aplicarmos esse 

teste, esperávamos encontrar um cenário tal qual o apresentado em (32), isto é, o 

consultor apresentaria um primeiro contexto, mas aceitaria o segundo, visto ser esse 

o comportamento padrão de predicados de accomplishments em português e inglês. 

Os dados obtidos são apresentados abaixo, seguidos dos relatos dos contextos 

aceitos pelo consultor: 

 

(32) Eu quase fiz o bolo. 

PERGUNTA¹: Em qual contexto posso dizer isso? 

RESPOSTA¹: Comecei a fazer o bolo, mas ainda não está pronto. 

 

 

 

PERGUNTA²: E se eu estivesse pensando em fazer o bolo, mas resolvesse 

comprar um bolo, eu poderia dizer ‘Eu quase fiz o bolo’? 

RESPOSTA²: Sim, pode. 

 

(33) Eu quase atravessei a ponte. 

PERGUNTA¹: Em qual contexto posso dizer isso? 

RESPOSTA¹: Comecei a subir a ponte, mas a gasolina do carro acabou. 

QUASE          PRONTO 
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PERGUNTA²: E se eu estivesse pensando em atravessar a ponte, mas 

resolvesse ir por outro caminho, posso dizer ‘Eu quase atravessei a ponte’? 

RESPOSTA²: Sim, pode. 

 

(34) Eu quase pintei o muro. 

PERGUNTA¹: Em qual contexto posso dizer isso? 

RESPOSTA¹: Eu comecei a pintar o muro, mas não terminei.  

 

 

 

PERGUNTA²: E se eu estivesse pensando em pintar o muro, mas ficasse com 

preguiça e desistisse de pintar, eu poderia dizer ‘Eu quase pintei o muro’? 

RESPOSTA²: Sim, pode. 

 

(35) Eu quase viajei para Paris. 

PERGUNTA¹: Em qual contexto posso dizer isso? 

RESPOSTA¹: Eu estava a caminho de Paris e voltei para o Brasil. 

 

       GASOLINA             3sACABAR        CARRO-PARAR 

          1sPINTAR-MURO           F-I-M        QUASE 
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PERGUNTA²: E se eu estivesse pensando em ir para Paris, mas ficasse sem 

dinheiro e não comprasse a passagem, eu poderia dizer ‘Eu quase viajei para 

Paris’? 

RESPOSTA²: Sim, pode. 

 

Nas sentenças (32) a (35), percebemos que o consultor apresenta preferência 

por contextos em que a ação já havia sido iniciada, porém foi interrompida. Em todas 

as sentenças apresentadas, verificamos a mesma ambiguidade presente em 

português, como esperado. Apesar da preferência, o consultor aceitou um segundo 

contexto em todas as sentenças nas quais a ação não fosse iniciada, por exemplo, 

em (32) quando sugerimos um contexto em que um sujeito pensasse em fazer um 

bolo, mas optasse por comprar um pronto, ou em (33) quando sugerimos um contexto 

em que um sujeito pensasse em subir a ponte, mas optasse por um caminho 

alternativo, confirmando, assim, o comportamento previsto de predicados de 

accomplishment. 

Devemos ressaltar que, seguindo as tendências observadas em outras línguas, 

o consultor informou formas de sinalizar as sentenças que evitassem ambiguidade. 

Apesar de reconhecermos essa opção, de acordo com a tendência das línguas em 

evitar falas ambíguas, insistimos nas sentenças apresentadas, de modo a verificar a 

aplicabilidade do teste, que se mostrou eficaz. 

Na seção a seguir, apresentamos um pequeno resumo dos dados encontrados, 

bem como elencamos as contribuições que mostram-se cruciais nesta pesquisa. Por 

fim, fazemos alguns apontamentos que necessitam de maior investigação para uma 

compreensão mais profunda sobre os predicados verbais da Libras. 

  

                    1sVOLTAR           BRASIL         AVIÃO-VOLTAR 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da pesquisa realizada, comprovou-se a complexidade da investigação 

da expressão temporal/aspectual em Libras. Notamos que há um consenso entre 

alguns autores (QUADROS. KARNOPP, 2004; FINAU, 2004; FERREIRA-BRITO, 

1995) sobre a expressão aspectual nessa língua estar relacionada ao parâmetro 

movimento, embora se saiba que essa não é a única forma de se expressar as 

categorias de tempo e aspecto, visto que essa expressão pode ocorrer através do uso 

de sinais específicos e também da intensificação das expressões não-manuais.  

No que se refere às classes verbais de Vendler (1957), a nossa pesquisa 

encontrou similaridades entre a Libras e o inglês no que se refere ao comportamento 

dos predicados das classes de atividade e accomplishment, como, por exemplo, na 

ocorrência com a estrutura de acarretamento observada no Paradoxo do Imperfectivo, 

ou na ambiguidade com ‘quase’. Ainda, outras similaridades com línguas orais 

também puderam ser observadas, como, por exemplo, o uso de sinais diferentes a 

depender da telicidade e duratividade expressas na sentença. 

Na classe de atividades, observou-se que os verbos de movimento que 

expressam a noção de trajetória selecionarão o sinal de distância [-delimitado] dado o 

caráter atélico dos predicados, enquanto com a classe de accomplishment o sinal de 

distância [+delimitado] será utilizado, dado o caráter télico dos predicados dessa 

classe. 

O sinal de passagem de tempo, que se demonstrou neutro, sendo utilizado com 

predicados de atividades e de accomplishments, será selecionado quando houver 

convergência dos traços tanto para sentenças com predicados télicos quanto com 

predicados atélicos quando a noção de trajetória não for expressa, dada a 

possibilidade de medição do tempo das ações. 

Os acarretamentos observados entre sentenças imperfectivas e perfectivas no 

paradoxo do imperfectivo com predicados da classe de atividades se mantém também 

em Libras, bem como a ambiguidade observada em sentenças com predicados de 

accomplishments apresentadas com ‘quase’, o que indica que outras similaridades 

devem ser observadas entre essas duas línguas e, portanto, devem ser investigadas. 

Durante esta pesquisa, conseguimos confirmar também a aplicabilidade de 

testes já bastante disseminados na literatura, embora tenhamos encontrado a 
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necessidade da adaptação no teste do paradoxo do imperfectivo, acrescentando u 

obstáculo para garantir a interrupção da ação e a verificação da ocorrência na 

estrutura de acarretamento. O processo de adaptar um teste já tradicional se encontra 

dentre as contribuições desta pesquisa, uma vez que encontrar formas novas de 

utilizar um teste de modo que ele possa atender às especificidades de uma língua 

sub-representada contribui para o entendimento de como essa língua realiza a 

expressão das categorias tempo e aspecto. Além disso, oferece a outros 

pesquisadores um instrumento útl para pesquisas futuras, independente do aporte 

teórico utilizado, visto que essa língua tem sido cada vez mais estudada e descrita por 

linguistas brasileiros e estrangeiros. Ainda que esses testes sejam originários de 

perspectivas de estudos formalistas, a sua aplicação pode ser útil a outras 

perspectivas cujo foco resida no significado, uma vez que trabalham com noções 

amplas como tempo, aspecto e contexto, muito caras a abordagens descritivistas e 

não necessariamente formalistas. 

Contudo, há algumas questões sobre as classes acionais que não foram 

contempladas em nosso trabalho, mas que reconhecemos a necessidade de serem 

pesquisadas futuramente. Ao trabalhar a questão da telicidade, deixamos de lado a 

comparação entre as classes de traço similar no que diz respeito à telicidade, isto é, 

entre as duas classes télicas e as duas atélicas. Como dito ao longo do texto, a 

escolha por trabalhar duas classes que se opõe em telicidade se deve ao fato de 

percebermos que certos adjuntos adverbiais de medição podem transformar 

predicados atélicos (atividades) em télicos (accomplishments). Além disso, questões 

como a diferença entre predicados télicos que se desenvolvem no tempo, 

accomplishments, e predicados télicos pontuais, achievements, também não foram 

levadas em consideração nesta pesquisa. Bem como a classe dos estativos, que 

possui um comportamento peculiar a depender da língua em que é estudado, não foi 

abordada aqui, uma vez que é necessário um estudo mais aprofundado que pode ser 

mais bem elaborado após dar este passo inicial, partindo das classes que são mais 

distintas entre si em direção às classes que são mais similares. 

Ainda, reconhecemos que estudos posteriores mais aprofundados sobre as 

classes de atividades e accomplishments se fazem necessários, uma vez que 

diversos dados encontrados nesta pesquisa não eram esperados em sua hipótese 

inicial, como a seleção de diferentes sinais relativos à distância, a depender da 
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(a)telicidade do predicado, ou o uso de um sinal apenas para dar conta da passagem 

de tempo em casos específicos nestas classes.  

Por fim, esperamos ter contribuído para a compreensão da aspectualidade em 

Libras, assim como contribuir para a compreensão dos traços de telicidade e 

duratividade de uma forma geral. Esperamos que os testes, cuja aplicabilidade é aqui 

confirmada, possam ser úteis a outros pesquisadores, seja qual for o objetivo de suas 

pesquisas, e, por fim, contribuir na descrição desta língua (ainda sub-representada 

nos estudos linguísticos desenvolvidos no Brasil), e na descrição dos fenômenos 

linguísticos compartilhados pelas línguas de sinais. 
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ANEXO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal Fluminense 
PESQUISA DE SEMÂNTICA EXPERIMENTAL 

 
Pesquisador: Gabriel Simonassi de Araújo Pires 
Matrícula UFF: M069.117.014  
(21) 98707-3371 - gabrielsimonassi@id.uff.br  
- Informações ao participante:  
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que tem como objetivo contribuir 
para a progressiva descrição dos processos linguísticos envolvidos na expressão aspectual 
em Libras. Antes de aceitar participar da pesquisa, leia atentamente as seguintes 
explicações que informam sobre o procedimento a ser realizado: 
 
1. Sua colaboração para a presente pesquisa se resume a dois momentos: (a) traduzir frases 
do português brasileiro para a Libras; e (b) também a julgar a gramaticalidade de frases em 
Libras. Ambos os momentos serão gravados em vídeo e essas imagens serão utilizadas para 
a publicação dos resultados em dissertação de mestrado e/ou artigos científicos, bem como 
apresentação dos resultados em eventos científicos. 
2. Você poderá se recusar a participar da pesquisa e poderá abandonar o procedimento em 
qualquer momento, sem nenhuma penalização ou prejuízo. Durante o procedimento 
citado acima, você poderá se recusar a responder qualquer pergunta que porventura lhe 
causar algum constrangimento.  
3. A sua participação como voluntário não oferecerá nenhum privilégio, seja ele de caráter 
financeiro ou de qualquer natureza, podendo se retirar do projeto em qualquer momento, 
sem prejuízo para você.  
4. A sua participação não prevê nenhum risco à sua integridade profissional, psicológica ou 
fisiológica.  
5. A pesquisa pretende contribuir na discussão sobre a expressão aspectual em Libras, bem 
como na descrição desta língua. 
6. Serão garantidos o sigilo e a privacidade das informações que você fornecer, sendo-lhe 
reservado o direito de omissão de sua identificação ou de dados que possam comprometê-
lo.  
7. Na apresentação dos resultados não serão citados os nomes dos participantes, a 
identificação será feita apenas pela letra inicial do nome de cada participante.   

 
Confirmo ter conhecimento do conteúdo deste termo. A minha assinatura abaixo 

indica que concordo em participar desta pesquisa e, por isso, dou meu consentimento.  
 
Niterói, _____de ___________________ de 2018.  

Nome legível do Participante: ____________________________________________  

Assinatura do Participante: ______________________________________________  

CPF:______________________ 


