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1. Introdução 

A libras (língua brasileira de sinais – LSB) é a língua utilizada pela 

comunidade surda brasileira, reconhecida legalmente como tal desde a Lei 

10.436/2002 (Brasil 2002). Como qualquer língua natural, ela é criada e 

adquirida naturalmente dentro dos grupos que a utilizam. Sua especificidade 

reside na sua natureza viso-espacial, distinta da modalidade oral-auditiva da 

maioria das línguas. Além da LSB, outras línguas de sinais têm sido alvo de 

pesquisas linguísticas desde a segunda metade do século XX, como a língua 

americana de sinais (ASL) e a língua gestual portuguesa (LGP). Essas 

pesquisas enfrentam a dificuldade de analisar uma língua sobre a qual não 

houve reflexão gramatical anterior, de maneira que, por exemplo, não é tão 

imediato identificar categorias de palavras ou descrever a morfologia de um 

item lexical da maneira como se faz nas línguas indo-européias. De qualquer 

maneira, a pesquisa das línguas de sinais pode fornecer contribuições 

importantes à linguística geral, uma vez que estas línguas expressam um 

desdobramento da capacidade de linguagem sem o filtro dos aparelhos fonador 

e auditivo. Neste sentido, é interessante investigar, entre outras questões, a 

manifestação de fenômenos para os quais já há dados e análises 

translinguísticos. Um destes é a marcação temporal-aspectual, assunto que 

tem sido problematizado desde Aristóteles e é introduzido no debate linguístico 

em 1967. 

Este é um trabalho que se norteia pelas seguintes questões: quais são 

os tipos de marcação temporal e aspectual nas línguas? Em quais 

características a LSB assemelha-se às demais línguas? Visamos aqui levantar 

como tais temas aparecem na literatura linguística, sem pretensão de levantar 

novas hipóteses ou esgotar nenhuma das questões.  

O capítulo 1 desta monografia apresenta alguns conceitos fundamentais 

da pesquisa sobre aspecto. O capítulo 2 é uma leitura de uma dissertação 

sobre o polonês, uma língua que diz muito sobre a interação entre o aspecto de 

ponto de vista e a acionalidade. O capítulo 3 aborda dois trabalhos sobre 

aspecto em LSB: os capítulos 2 e 3 de Finau (2004) e as partes I e II de Silva 

(2010). O capítulo 4 apresenta questionamentos a respeito da “confusão télico 

perfectivo” na LSB a partir das análises anteriores. 
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2. Aspecto: uma apresentação 

Um dos fenômenos relacionados ao verbo é a marcação de tempo e 

aspecto. O tempo coloca o evento referido e a enunciação (tempo da fala) nas 

relações de anterioridade (passado), simultaneidade (presente) ou 

posterioridade (futuro).  No português, o tempo é expresso por flexões verbais 

(e.g.: ele cantou/cantava, canta, cantará) e por estruturas com verbos auxiliares 

(e.g.: ele tinha cantado, está cantando, vai cantar). Diz-se que o tempo é 

dêitico, uma vez que ele se coloca em relação ao momento de fala e é 

necessário que o interlocutor identifique a referência deste momento para 

interpretar o enunciado. Este tempo é identificado como tense na literatura 

linguística. 

O aspecto lida com a estrutura temporal do evento referido. Se 

expandirmos o exemplo apresentado acima, teremos João cantou no coral da 

escola / João cantava no coral da escola. Ambos acontecem antes do 

momento da fala e, portanto, indicam passado ou anterioridade. Observe-se, 

no entanto, que no primeiro caso, a cantoria de João é interpretada como 

terminada, completa ou encerrada; o evento está em um intervalo de tempo 

fechado, chamado perfectivo. No segundo, o evento é apresentado durante 

sua duração, sem informação sobre a conclusão; o intervalo de tempo é aberto, 

imperfectivo. Smith (1991) apud Nadalin (2005) chama esse tipo de fenômeno 

de aspecto de ponto de vista, pois ele permite “olhar” para o evento com ou 

sem suas fronteiras. Utilizaremos esta terminologia neste trabalho, mas esse 

fenômeno também é denominado aspecto gramatical em outros textos. 

Há uma segunda dimensão do aspecto, introduzida na discussão 

linguística através do importante artigo de Vendler (1967). Nesse artigo, 

propõe-se uma classificação sobre os eixos telicidade1 (se há um ponto final 

determinado pela eventualidade ou não) e dinamicidade (se a eventualidade é 

contínua/estática ou não). Eventualidades como andar de bicicleta, perder a 

caneta ou nadar cem metros têm um ponto inicial e são passíveis de 

interrupção, em oposição a saber matemática, que é tendencialmente estável. 

                                                             
1
 Essa distinção aparece também como bounded/não-bounded, culminativo/não-culminativo, 

delimitado/não-delimitado (Tenny & Pustejovsky (2000)). 
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A primeira oposição é portanto entre eventualidades dinâmicas e 

estáticas/estativas. As eventualidades se diferenciam também quando 

pensamos no ponto de culminação que é necessário atingir para completar o 

evento (telos). Não há telos para saber matemática ou andar de bicicleta, mas 

sim para perder a caneta (o momento em que não mais se sabe da localização 

da caneta) e nadar cem metros (quando o nadador atinge a distância em 

questão) 2. Vendler propõe então uma taxonomia quadripartite para os verbos: 

estados (estativo e atélico; e.g. saber matemática), atividades (dinâmico e 

atélico; e.g. andar de bicicleta), achievements (dinâmico e télico; e.g. perder a 

caneta) ou accomplishments (dinâmico e télico; e.g. nadar cem metros). 

Finalmente, achievements e accomplishments se distinguem pela duratividade: 

os primeiros são instantâneos e os segundos são um processo culminativo. 

Neste trabalho, esses grupos verbais são referidos como classes acionais, mas 

esse domínio aspectual é referido também como aktionsart, acionalidade 

(Bertinetto 2001), aspecto lexical (Wachowicz e Foltran 2006) ou esquemas 

temporais (time schemata). 

Um desdobramento desse modelo de análise aparece em Dowty (1979) 

apud Wachowicz e Foltran (2006). Um fenômeno utilizado como teste para a 

identificação de classe acional é a combinação com adverbiais temporais: 

predicados atélicos são incompatíveis com a expressão ‘em x tempo’, enquanto 

predicados télicos são incompatíveis com ‘por x tempo’: 

(1) a. Pedro caminhou pela rua *em dez minutos / por dez minutos. 

b. Maria leu o livro em um dia / *por um dia. 

Outra distinção entre atividades e accomplishments consiste em 

diferentes acarretamentos lógicos em sentenças no imperfectivo (2). Esse 

fenômeno é conhecido como o paradoxo do imperfectivo e será retomado na 

seção 3, na discussão sobre o polonês. 

(2) a. ??João nadava, mas não nadou. 

b. João estava se afogando, mas não se afogou. 

                                                             
2
 Vale notar que não é relevante aqui o ponto final preciso nos eventos no mundo, ou a realidade 

ontológica da telicidade, mas somente o fato linguístico que há, na estrutura desses verbos, tal ponto 
definido. 
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Torna-se evidente com o estudo dessas questões que se deve falar nas 

características temporais da oração ou da sentença. Além do verbo, há 

elementos que constroem o aspecto da frase, como modificadores adverbiais 

(3) e o sintagma nominal que complementa o verbo (4). 

 

(3) Maria corre diariamente. 

(4) a. Maria vai correr. 

b. Maria vai correr cem metros. 

  

Conforme apresentado, há duas dimensões do tempo: o tempo dêitico 

(tense) e o aspecto (esquemas temporais, nos termos de Vendler). O primeiro 

diz respeito à localização dos eventos de fala e de referência em relação um ao 

outro. O segundo diz respeito a como o evento é interpretado, em curso ou 

finalizado (aspecto de ponto de vista) e a estrutura interna ou esquemas 

temporais das eventualidades (classe acional). As línguas relacionam essas 

três dimensões temporais de maneira distintas. Em português, por exemplo, 

uma raiz verbal qualquer pode ser flexionada no pretérito perfeito ou no 

pretérito imperfeito, formas que veiculam informação de tempo e de aspecto de 

ponto de vista simultaneamente. Outras línguas, como as línguas eslavas, 

veiculam aspecto de ponto de vista através de pares de verbos – havendo, em 

alguns casos, até mesmo raízes verbais distintas; na próxima sessão, 

apresentamos o caso de uma destas línguas, o polonês Como essas distinções 

são mais ou menos categóricas a depender da língua em análise, há discussão 

se haveria limites ou gradientes entre elas (Tenny & Pustejovsky (2000)). 
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3. Quando as coisas se misturam: o caso do polonês 

Nesta seção, será analisada a dissertação de mestrado de Nadalin 

(2005), sobre o aspecto em polonês. Neste trabalho, as noções de classe 

acional e aspecto de ponto de vista são problematizadas. Diferentemente das 

línguas “ocidentais” (românicas e germânicas), as línguas eslavas colocam o 

aspecto de ponto de vista em questão já na seleção lexical e não somente na 

morfologia. 

3.1. Apresentação do sistema verbal do polonês 

Há duas classes verbais: imperfectivos e perfectivos. Os primeiros são 

aqueles verbos que denotam um evento incompleto, não-esgotado (e.g.: pisać); 

os segundos são aqueles em que o evento denotado chegou até seu fim, foi 

completado (e.g.: napisać) e pode ser visto como um evento pontual, 

inteiramente contido na denotação do verbo. Aparentemente, o prefixo na- 

marca a classe dos perfectivos, mas o autor afirma que a diferença pertinente 

está na relação com a categoria tempo verbal3. Conforme o Quadro 1, os 

quatro tempos do polonês são formados pelas diferentes combinações de 

verbos perfectivos e imperfectivos com flexões de passado e não-passado, 

havendo também uma construção com verbo auxiliar. Fica evidente que os 

verbos perfectivos e imperfectivos do polonês se diferenciam pelo modo que 

recebem a flexão, determinando o tempo dêitico - diferentemente das línguas 

ocidentais, em que o tempo dêitico é plenamente dado na morfologia. 

Flexão Passado Não-Passado 

Verbos 

perfectivos 

Passado 

 
Futuro 

simples 
 

Verbos 

imperfectivo 
Presente  

Futuro composto 

(com auxiliar być/ser-estar) 

Quadro 1: Tempos verbais do polonês 

                                                             
3 Em polonês, há diversos processos de formação de pares aspectuais: prefixação, alteração sufixal, 
alteração morfológica na raiz verbal e, como apresentado anteriormente, utilização de raízes distintas. 
Neste trabalho não fazemos referência a todos estes processos, por questões de espaço e fluidez do 
texto, sendo mais frequente o uso das expressões pares aspectuais ou verbos prefixados/não-
prefixados; o leitor, porém, deve entender que essa opção é uma simplificação e não corresponde 
exatamente aos fatos linguísticos do polonês. 
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Nadalin aponta para o paralelismo entre os pretéritos imperfeito e 

perfeito do português e algumas ocorrências de verbos imperfectivos e 

perfectivos do polonês no passado, levantando a hipótese de que a diferença 

entre os pares de verbos seja também uma questão apectual. Nesse sentido, 

ele aplica o teste já apresentado na seção anterior que opõe por/em X tempo a 

sentenças com tais pares, mostrando novamente um comportamento 

complementar. Os verbos perfectivos comportam-se como verbos télicos, não 

aceitando a construção por x tempo, enquanto imperfectivos assemelham-se a 

verbos atélicos, não aceitando em x tempo4. 

 

(5)  a. Basia malowała obraz przez dwa miesiące. 

Basia pintarIMPERFEC quadro por dois meses. 

‘Basia pintou um quadro por dois meses.’ 

b. Basia namalowała obraz w dwa miesiące.  

Basia pintarPERFEC quadro em dois meses. 

Basia pintou um quadro em dois meses. 

c. *Basia malowała obraz w dwa miesiące. 

Basia pintarIMPERFEC quadro em dois meses. 

‘*Basia pintou um quadro em dois meses.’ 

d. *Basia namalowała obraz przez dwa miesiące. 

Basia pintarPERFEC quadro por dois meses. 

‘*Basia pintou um quadro por dois meses.’ 

 

3.2. Fronteira entre perfectivo e télico 

Anulação da fronteira 

O autor passa a analisar dados do polonês a partir de duas perspectivas 

teóricas: a hipótese verkuyliana, que anula a fronteira entre aspecto gramatical 

e classe acional, fazendo convergir imperfectivo/atélico e perfectivo/télico, e a 

de Bertinetto (2001), que insiste na pertinência da delimitação de cada âmbito 

aspectual.  

                                                             
4 Os exemplos (5-8) e (11-21) são de Nadalin (2005). 
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Verkuyl argumenta que as classes vendlerianas, originalmente pensadas 

na filosofia, não são pertinentes ao funcionamento linguístico. Para ele, o limite 

entre o aspecto de ponto de vista e acionalidade deve ser desconsiderado, 

levando-se em conta a contribuição de todos os itens do predicado. Assim, 

verbos contribuiriam com o traço [±ADDTO] (progressão no tempo) e 

argumentos com o traço [±SQA] (quantidade de um indivíduo – determinada, 

especificada ou indefinida). A composição destas informações aspectuais daria 

o traço [+T], terminativo, ou [-T], durativo, sendo essa a distinção 

linguisticamente pertinente. 

Nadalin apresenta incompatibilidades entre a proposta de Verkuyl e os 

dados do polonês. As sentenças (6) e (7) abaixo representariam as duas 

possibilidades de [±terminativo], sendo que a não-terminatividade de (7) 

ocorreria, na análise de Verkuyl, em função do complemento não-quantificado 

piwo ‘cerveja’. As formas verbais wypił e pił (‘beber’ perfectivo e imperfectivo, 

respectivamente) parecem reforçar essa posição, mostrando que pares de 

verbos como esses coincidem com a noção de terminatividade. Verkuyl indica 

que os prefixos verbais fazem a delimitação dos SN complementos, uma vez 

que não há artigos nessas línguas. 

(6)  Jan wypił dwa piwa. ‘João bebeu duas cervejas’ 

(7) Jan pił piwo. ‘João bebeu cerveja’ 

O primeiro problema que se coloca é quanto à valoração dos verbos. Se 

wypił e pił são ambos [+ADDTO], isto é, possuem progressão no tempo, e cabe 

ao complemento a informação determinante de terminatividade [±SQA], 

sentenças como (8) não são explicadas. O mesmo fenômeno ocorre com 

outros pares aspectuais, como czytał/przeczytał ‘ler’ 

(8) Jan pił dwa piwa ‘João bebeu/estava bebendo/bebia duas 

cervejas’ 

Além disso, analisar os prefixos como marcadores de perfectividade não 

é uma análise adequada, uma vez que há verbos prefixados imperfectivos e 

verbos não-prefixados perfectivos. Quanto a servirem como determinantes do 
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argumento interno do verbo, existem verbos intransitivos prefixados, não 

fazendo sentido falar nesse processo uma vez que não há argumento interno. 

Pertinência da fronteira 

Descartada a análise verkuyliana, o autor passa a Bertinetto (2001). 

Para este último, as questões pertinentes à acionalidade são homogeneidade 

(ausência de limite interno), dinamicidade (desenvolvimento da eventualidade) 

e duratividade (cumulatividade dos átomos estativos ou dinâmicos, opondo 

achievements às demais eventualidades); aspecto de ponto de vista se refere a 

predicar um intervalo de tempo fechado, terminado (perfectivo) ou aberto, sem 

informação sobre a conclusão ou “limite direito” (imperfectivo). Bertinetto 

reitera a distinção dos âmbitos, visto serem ligados a entidades distintas 

(tempos verbais e entradas lexicais). Assim, há que se distinguir entre as 

formas que a língua “enxerga” o final dos eventos: quando pensamos no final 

“externo”, independente da classe acional, temos a 

terminatividade/perfectividade; quando pensamos no final intrínseco, temos 

a delimitação/telicidade. Bertinetto defende que esses níveis não se 

relacionam de maneira simétrica. Atividades e estados (predicados atélicos) 

poderiam ser expressos no perfectivo ou no imperfectivo, como de fato o são 

(9); accomplishments e achivements, quando expressos em alguma das formas 

do imperfectivo, têm a telicidade suspensa (i.e.: o predicado como um todo não 

expressa o telos (10)). 

(9) a. João sabia matemática desde pequeno. 

 b. Pedro soube matemática até o acidente. 

 c. A casinha foi azul por muitos anos. 

 d. O envelope que havia chegado aquela manhã era azul. 

(10) a. João estava desenhando um barco, mas não desenhou. 

b. João estava chegando em casa, mas não chegou. 

Finalmente, o autor levanta a possibilidade de que, sendo necessário 

marcar o telos das eventualidades de alguma maneira, a convergência entre 
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telicidade e perfectividade não seria uma confusão teórica ou má interpretação 

conceitual, mas corresponderia a uma possibilidade adotada por algumas 

línguas no seu desenvolvimento diacrônico. 

Nadalin apresenta um argumento que mantém a distinção entre os dois 

níveis aspectuais, construído a partir das restrições dos verbos com 

expressões como “começar a”. Este teste diferencia eventualidades estativas 

de eventualidades dinâmicas, uma vez que somente as dinâmicas possuiriam 

uma fronteira inicial explícita que poderia ser selecionada por essa expressão. 

Além disso, esse tipo de aspectualizador torna sentenças com verbos 

perfectivos agramaticais em polonês. Observa-se que em (11) e (12), a 

diferença de classe acional mostra-se presente, interferindo na aceitabilidade 

semântica da sentença. Em (13) e (14), apesar de ambos verbos serem 

atividades, há uma restrição que só pode ser relativa à classe verbal, e a 

sentença se torna agramatical. 

(11) Zacząłem chodzić z zalecenia lekarza 

‘Comecei a caminharIMPERF por recomendação do médico’ 

(12) ?? Zacząłem znać prawdę z zalecenia przyjaciela 

‘Comecei a saberIMPERF a verdade por recomendação de um 

amigo’. 

(13) Zacząłem płynąć z zalecenia doktora 

‘Comecei a nadarIMPERF por recomendação do médico’ 

(14) * Zacząłem popłynąć z zalecenia lekarza 

‘Comecei a nadarPERF por recomendação do médico’ 

Uma observação importantíssima é feita sobre os verbos przeczytał ‘ler 

completamente’ e poczytał ‘dar uma lida’, ambos verbos perfectivos e 

prefixados. O teste de Dowty ‘em/por X tempo’ diferencia, como já apresentado 

na seção 2, eventualidades télicas e atélicas. No polonês, esse teste diferencia 

verbos perfectivos e imperfectivos. Quando submetido ao teste, poczytał se 

comporta como um verbo imperfectivo (sendo incompatível com “em x tempo”). 
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Nadalin explica esse fenômeno dizendo que o primeiro seria um verbo 

[+télico][+perfectivo] e o segundo [+télico] e sem informação para 

perfectividade. Em outras palavras, a diferença entre eles está na classe 

acional, e não no aspecto de ponto de vista, uma descrição compatível com a 

abordagem de Bertinetto. Ambas as características, porém, estão no léxico e 

não na morfologia. Dessa maneira, Nadalin problematiza o modo como 

Bertinetto mapeia as duas dimensões do aspecto, afirmando que 

“diante de uma língua como o polonês, que expressa o aspecto verbal 

por meio de processos tanto derivacionais quanto flexionais – ou então 

tanto lexicais quanto gramaticais – é um tanto quanto complicado 

restringir a categoria do aspecto verbal unicamente ao âmbito da 

gramática, bem como pode gerar alguma confusão a ideia de que a 

acionalidade, e apenas ela, é uma propriedade do léxico” (p.103).  

Tendo em mente que aspecto de ponto de vista e classe acional não são 

necessariamente lexicais ou morfológicos, são apresentados dados em 

português e polonês que demonstram o paradoxo do imperfectivo, fenômeno 

colocado por Bertinetto como evidência da distinção de níveis. Em português, a 

telicidade do predicado concluir o trabalho é suspensa pela morfologia de 

pretérito imperfeito; em polonês, pelos verbos imperfectivos.  

(15) ?? João concluiu o trabalho, mas não concluiu porque teve 

um ataque do coração. 

(16) João estava concluindo o trabalho, mas não concluiu 

porque teve um ataque do coração. 

(17) ?? Jan dokończył pracę, ale nie dokończył, bo miał atak 

serca.  

‘João concluiuPERF o trabalho, mas não concluiu porque teve um 

ataque do coração’. 

(18) Jan dokańczał pracę, ale nie dokończył, bo miał atak serca  

‘João concluiuIMPERF o trabalho, mas não concluiu porque teve um 

ataque do coração’ 
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Em ambas as línguas, o predicado télico pode ser visto como terminado 

ou em curso, apontando para a distinção dos níveis. Novamente, a classe 

acional é pertinente.  

Quanto à interação entre telicidade e perfectividade, Bertinetto já havia 

afirmado que a primeira se refere à delimitação ou ao ponto final interno da 

eventualidade, enquanto a segunda se refere à terminatividade ou ao ponto 

final externo. Um predicado [+delimitado] seria necessariamente [+perfectivo] e 

denotaria uma situação em que está instaurado o estado resultante após o 

ponto final do verbo. Um predicado [-perfectivo] acarretaria a suspensão da 

delimitação inerente dos achievements e accomplishments, levando ao 

paradoxo do imperfectivo. Finalmente, existe o caso de predicados [-

delimitado][+perfectivo] 

(19) a. Jan spóźnił się troszkę, ale dojechał do szkoly 

punktualnie.  

’João atrasou-se um pouco mas chegouPERF à escola 

pontualmente’ 

b. Jan dojeżdżał do szkoły, kiedy uległ wypadkowi  

’João chegarIMPERF (=estava chegando) à escola quando 

sofreu o acidente’ 

(20) a. Jan pchał koszyk i nagle wpadł  

‘João empurrouIMPERF (=estava empurrando) o carrinho e de 

repente caiu’ 

b. Jan pchnął koszyk do depozytu.  

‘João empurrouPERF o carrinho até o depósito’ 

(21) Maria wiedziała, że Jan ją zdradził  

‘Maria saberIMPERF (=soube/sabia) que João a traiu. 

O terceiro caso, das eventualidades [-delimitadas] apresenta uma 

característica interessante: aquilo que em português se marcaria 
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morfologicamente, isto é, a denotação de um intervalo aberto por sabia e do 

ponto inicial por soube, em polonês é dependente do contexto. Isso ocorre com 

os demais verbos estativos do polonês, indicando que essa língua neutralizou 

essa oposição para essa classe acional. A explicação dada por Bertinetto para 

isso é que, por razões de evolução diacrônica das línguas eslavas, a 

combinação [-del][+perf] foi abandonada, fazendo delimitação e terminatividade 

convergirem. A partir de dados como (19-21), Nadalin afirma que o que não 

ocorre é a combinação de predicados estativos com o valor [+perfectivo]. 

O autor conclui que (i) a distinção entre classe acional e aspecto de 

ponto de vista é linguisticamente pertinente e que (ii) não se pode especificar 

definitivamente o valor aspectual de um dado tempo  verbal, uma vez que a 

interação entre classe acional e aspecto verbal produz diferentes valores 

aspectuais (e.g.: o pretérito perfeito do português expressa perfectividade ora 

ingressiva, ora terminativa) 

Resumindo 

O trabalho de Nadalin evidencia que tempo, aspecto de ponto de vista e 

classe acional são fenômenos interligados mas distintos, manifestando-se de 

maneiras diversas nas línguas. Quanto ao tempo, mesmo apresentando 

somente dois tipos de flexão verbal, o polonês consegue expressar as três 

relações temporais dêiticas (anterioridade, simultaneidade e posterioridade). 

Quanto ao aspecto, adota-se uma análise na linha de Bertinetto, defendendo-

se a distinção entre os fenômenos, em oposição a análises como a de Verkuyl, 

que dissolve a distinção e analisa composicionalmente as sentenças. O autor 

demonstra enfaticamente que não se pode mais considerar que o aspecto de 

ponto de vista ou a classe acional sejam universalmente delimitados pelo léxico 

ou pela morfologia. Quanto à análise de Bertinetto em relação à convergência 

dos valores télico e perfectivo nas línguas eslavas, ela se confirma para os 

estados. 
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4. Aspecto em Língua Brasileira de Sinais 

Passamos agora à discussão do aspecto na LSB. Após um breve 

preâmbulo sobre a morfofonologia das línguas de sinais, são abordados os 

trabalhos de Finau (2004) e Silva (2010). 

Desde Stokoe (1960) apud Finau (2004), os sinais são descritos a partir 

de três parâmetros: configuração de mão (CM), movimento (M) e ponto de 

articulação/localização (PA). Posteriormente, outros linguistas incorporaram 

mais dois parâmetros: orientação de palma (O) e expressão facial. Essa 

descrição fonológica é amplamente aceita e utilizada pelos pesquisadores de 

línguas de sinais, aparecendo também em Finau (2004) e Silva (2010) que 

amparam este trabalho. O exemplo abaixo, retirado de Capovilla & Raphael 

(2001), ilustra um sinal e detalha quatro parâmetros: configuração de mão, 

orientação de mão, ponto de articulação e movimento. 

(22) Careca: Mão direita em L horizontal, palma para baixo, 

indicador apontando para a esquerda, na altura da testa. Movê-la 

para trás, sobre a cabeça. 

 

 

Silva e Finau apresentam contextos em que alguns fonemas são 

morfossintaticamente relevantes. Quanto à discussão deste trabalho, o 

parâmetro movimento parece ser o mais ligado às questões aspectuais.  

4.1. A abordagem de Finau (2004) 

Descrições de tempo e aspecto em LS’s 

Inicialmente, Finau apresenta os desenvolvimentos de três 

pesquisadores sobre tempo e aspecto já realizados sobre a LSB: Quadros 
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(1997, 1999) e Quadros & Karnopp (2004), Brito (1995) e Felipe (1998). Nestes 

trabalhos, são propostas duas classificações para os verbos na LSB. 

Uma das propostas verbos com concordância, verbos sem concordância 

e verbos manuais. A primeira classe conteria verbos que têm sua grade 

argumental explícita através da direção do movimento (23). Verbos sem 

concordância seriam aqueles que não contariam com esse recurso e 

preencheriam essas posições explicitando sujeito e complemento (24). Verbos 

manuais seriam representações do ato de segurar objetos, incorporando, se 

necessário, o objeto, número e grau. 

(23) a. 1sPERGUNTAR2s 

 

b. 2sPERGUNTAR1s 

 

 

(24) ANGUSTIAR, ANGUSTIAR-SE 
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A outra proposta não conta as últimas duas classes e distingue, dentre 

os verbos com concordância, as classes de verbos com concordância pessoal, 

com concordância de gênero e com concordância locativo/tema. 

Para a noção de tempo, em LSB ele seria indicado não por flexões 

(como em português), mas por advérbios como ONTEM, AMANHÃ, HOJE etc. 

Aspecto seria dado por flexões na forma e duração do movimento. 

Finau apresenta ainda estudos sobre outras línguas de sinais, como a 

americana (ASL), portuguesa (LGP) e indo-paquistanesa (IPSL). As pesquisas 

seguem ou a linha (i) em que há flexão, com possibilidade de haver afixos 

aspectuais marcados no movimento que modificam os sinais raiz, ou a linha (ii) 

em que não há flexão e elementos lexicais (principalmente advérbios) 

organizam a referência tempo-aspectual. Aparece em quase todas as 

abordagens a ideia de que há uma linha temporal responsável pela marcação 

de tempo, sendo que sinais realizados “atrás” denotariam passado e sinais 

realizados “à frente” denotariam tempos futuros. 

 

Descrição dos sinais empregados em LSB para realizar tempo e aspecto 

Para referência temporal, além das marcas apresentadas anteriormente 

(os sinais PASSADO,PRESENTE e FUTURO), Finau apresenta os sinais 

antes/depois1, antes/depois2, hoje, sempre, até, ontem, amanhã, ano, ex. 

Flexões aspectuais (i.e., alteração na frequência, velocidade ou amplitude) 

operam sobre todos estes advérbios. Os exemplos (25-28), retirados de Finau 

(2004) ilustram alguns desses casos. Em (25-27), evidencia-se a marcação 

flexional, que serve para o fenômeno de gradação aspectual – distinguindo, por 

exemplo, ‘logo depois’ de ‘muito depois’ em (26) e (27). Esta nomenclatura 

denomina aspecto algo que neste trabalho se refere ao domínio do tempo, uma 

vez que se trata de especificação da localização temporal. 

(25) ANTESAMPL- MUDAR CONHECER IGREJA 

“Um pouco antes mudei, conheci a igreja” 

(26) DEPOISAMPL- CASAR TER DOIS FILHOS 

“Logo depois casei, tive dois filhos” 
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(27) DEPOISAMPL+ AGORA PM COMEÇAR VOLTAR QUARTA 

SÉRIE 

“Muito depois, agora na Pietro Martines, recomecei a quarta série” 

(28) EX EU PEQUEN@ 

“Quando eu era pequena” 

Pesquisas anteriores explicam esses sinais usando o conceito de linha 

temporal. Finau aponta duas insuficiências dessa abordagem: 

i) Os sinais anteontem/ontem e amanhã fazem a referência a 

momentos distintos do tempo, mas são todos articulados no 

mesmo local (sobre a têmpora). Se a linha temporal fosse 

pertinente, estes sinais deveriam ser articulados em locais 

diferentes, mais à frente ou atrás. O mesmo ocorre com 

expressões como há x meses/dias, datas e horas: essas 

expressões são articuladas nos mesmos pontos, sem que isso 

interfira na sua interpretação temporal. 

ii) Pares como antes/depois apresentam um padrão no movimento 

que não é explicado pela linha temporal. Esses sinais são 

idênticos em todos os parâmetros, sendo que a única 

diferenciação entre eles é a direção do movimento; este 

movimento, porém, se dá sobre o mesmo ponto de articulação (na 

frente do corpo): 

(29) a. ANTES1   b. DEPOIS1 
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(30) a. ANTES2  

 

b. DEPOIS2 

 

A autora substitui então essa por uma explicação mais elegante: a 

direcionalidade – sinais orientados para cima ou para frente indicariam 

tempos futuros e sinais orientados para baixo ou para trás indicariam tempos 

passados.  

A proposta de Finau para a delimitação temporal-aspectual dos verbos 

pode ser esquematizada como em (31): 

(31)  
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e.g.: Sinal raiz: antes/depois 

 Sinal temporalmente marcado: depois (direção para a frente) 

Sinal aspectualmente graduado: muito depois (amplitude do 

movimento aumentada) 

Quanto aos limites entre o domínio temporal e o aspectual, a autora 

assume que há composicionalidade entre eles: 

“Assim, na LIBRAS, como não parece haver flexão gramatical 

para tempo, a noção de temporalidade pode ser explicada por 

essa composicionalidade do sistema de referência temporal e 

aspectual. (...) Portanto, se a sentença é lida como contendo um 

evento pontual e se não apresenta uma marca indicando tempo 

futuro ou flexão para aspecto imperfectivo, ela pode ser entendida 

como contendo flexão semântica para o passado” (p.78). 

Essa afirmação parece chocar-se com a noção de marcação temporal 

pela direcionalidade. Se, na LSB, alterações no movimento são analisadas 

como flexões, a marcação temporal por direcionalidade trata-se de uma flexão 

gramatical para tempo. O que entra em questão é o fato de não haver flexão 

verbal para tempo – o fenômeno da direcionalidade se aplica a advérbios. 

Também o sentido da noção de pontualidade não é claro, uma vez que em um 

momento é associado a perfectividade e posteriormente a acionalidade (i.e., a 

ausência de progressão, caracterizando um achievement). 

Sobre a dêixis temporal, na presença das marcas temporais o discurso é 

marcado de acordo com elas, como em (25-28). Em sua ausência, predicados 

com verbos pontuais teriam leitura de passado. A respeito do aspecto de ponto 

de vista, a autora apresenta quanto ao imperfectivo ocorrências do inceptivo, 

cursivo e terminativo. Na ausência de marcas das fronteiras do evento a leitura 

será de cursivo; havendo essas marcas, de inceptivo ou terminativo.  

O valor iterativo está atrelado à quantização do complemento, como em 

(32), ou à natureza pontual do verbo, como em (33) – o que revela um 

contraste interessante: a flexão de alteração na frequência, quando atuando 
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em verbos como perguntar ou descobrir leva a efeito iterativo, mas sobre os 

verbos falar e aprender leva a efeito imperfectivo cursivo (34). É necessário 

investigar a realização da flexão de frequência e a sua interação com as 

diferentes classes acionais.  

 

(32) EU COMEÇAR1 PRIMEIRA, SEGUNDA, TERCEIRA 

SÉRIE CURITIBA 

“Comecei a primeira, a segunda, a terceira série em Curitiba. 

(33) MAMÃE PERGUNTAR3x MOTO VER 

“Perguntei pra mãe: você viu a moto?” 

(34) EU EX MINHA ANTES FAMÍLIA FALAR4x RESOLVERneg 

AGORA ACEITAR ESTUDAR. 

“Eu não aceitava o que minha família falava, agora eu aceito estudar." 

 

4.2. A abordagem de Silva (2010) 

A autora apresenta algumas características morfossintáticas da LSB, 

como a existência de morfologia derivacional e flexional. Exemplos do primeiro 

caso seriam processos como a formação de um verbo a partir de um nome 

(pelo encurtamento do movimento; e.g.: telefone/telefonar), a incorporação de 

numeral (pela incorporação de um morfema preso de número à raiz do sinal; 

e.g.: dois-meses) e da negação (pela alteração no movimento e/ou expressão 

facial; e.g.: não-querer, não-ter).  A morfologia flexional seria responsável pela 

concordância nominal, estabelecendo pontos de referência no espaço de 

sinalização; quanto à concordância verbal, os verbos poderiam ser flexionados 

nos valores pessoa, número, grau, aspecto e locatividade. A esse respeito, (35) 

ilustra o funcionamento desse processo. 

(35) Falar: raiz do verbo (configuração de mão). 

Morfema direcional: movimento da trajetória, marcando 

semanticamente os argumentos. 
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Afixo verbal: orientação da mão (dedos para dentro: 

1sFALAR2s / dedos para fora: 2sFALAR1s) 

Com esses dados, aponta-se para o ato de ser a LSB uma língua de 

morfologia rica, opondo-se a análises que consideram não haver flexão em 

língua de sinais. 

Quanto às descrições aspectuais e temporais da LSB, a autora se 

aproxima de Finau (2004), expandindo algumas de suas considerações. Nesse 

sentido, uma observação importante de Silva é que o mesmo fenômeno da 

gradação aspectual observado por Finau para os operadores temporais 

específicos PASSADO e FUTURO pode ser aplicado a PRESENTE: a alteração do 

movimento marcaria uma gradação entre PRESENTE/HOJE/AGORA MESMO/(...). 

Assim, o fenômeno se mostra sistematicamente produtivo em todas as formas 

de marcação temporal desta língua. 

Quanto àquilo que até então havia sido chamado “alteração no 

movimento”, a autora sistematiza quatro maneiras desta alteração: 

intensificação, duração, amplitude e tensão. Além desse processo, o uso de 

expressões faciais e a repetição de sinais seriam outros processos importantes 

para a composição aspectual das sentenças da LSB. 
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5. A distinção ou mistura télico/perfectivo na LSB: como averiguar?  

Finau argumenta que, na ausência de marcas temporais explícitas, 

eventualidades pontuais seriam interpretadas no passado como perfectivas por 

um processo de flexão semântica. Aparentemente, essa conclusão é 

semelhante à de Nadalin, para quem o perfectivo e o télico coincidem em 

polonês. Esta última análise, porém, chega a esse resultado após diferenciar a 

delimitação da terminatividade, movimento não perceptível em Finau. Nadalin 

argumenta que é possível que algumas línguas de fato sincretizem 

perfectividade e telicidade, mas não deve ser estendido a línguas em que isso 

não ocorre: 

“Em função desse quadro, a confusão entre perfectivo e télico não é 

apenas uma ilusão ou miragem teórica decorrente de mal-entendidos, 

mas corresponde efetivamente à realidade de algumas línguas. O erro, 

obviamente, consiste em generalizar essa situação a outras línguas, nas 

quais a oposição [±télico] não é expressa morfologicamente, sendo 

antes uma especificação puramente lexical. Portanto, a despeito da 

distinção proposta entre télico e perfectivo, não é possível dizer que 

telicidade e perfectividade nunca apresentem uma tendência a 

convergirem nas línguas naturais.” Nadalin (2005), pp. 72-23. 

 

Além disso, Silva (2010) apresenta uma informação importante: os 

verbos PROCURAR e ENCONTRAR seriam lexicalmente imperfectivo e perfectivo, 

respectivamente; o interessante aqui é notar que a realização “básica” do sinal 

já traz essas marcas, isto é, PROCURAR tem movimento circular sem ponto final 

e ENCONTRAR tem movimento curto e culminante. Também Finau distingue dois 

verbos com sentido de ‘começar’, sendo que um seria exclusivo para 

eventualidades imperfectivas e outro para perfectivas. 

Seguindo essa perspectiva, em que haveria verbos lexicalmente 

marcados para telicidade, há pelo menos duas possibilidades: a distinção 

télico/atélico separa os verbos independentemente de sua forma ou, como 

sugere Silva, o tipo do movimento do sinal seria relacionado à distinção, 

determinando-a ou sendo por ela determinado. Se seguirmos a segunda 
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hipótese, sentenças como (33) e (34), repetidas aqui em (36) e (37), se 

aproximam, uma vez que o tipo de movimento dos sinais PERGUNTAR e FALAR é 

idêntico. De fato, parece ser possível uma leitura para (37) que compreenda 

diversos eventos de fala da família (leitura de iteratividade, como a que foi 

apontada para PERGUNTAR):  

 

(36) MAMÃE PERGUNTAR3x MOTO VER 

“Perguntei pra mãe: você viu a moto?” 

(37) EU EX MINHA ANTES FAMÍLIA FALAR4x RESOLVERneg 

AGORA ACEITAR ESTUDAR. 

“Eu não aceitava o que minha família falava, agora eu aceito estudar." 

 

Dessa maneira, é interessante investigar a hipótese da convergência de 

telicidade e perfectividade na LSB, verificando se há diferentes manifestações 

linguísticas para a pontualidade interna (delimitação) e a pontualidade externa 

(terminatividade). Outro problema interessante é se em LSB, semelhantemente 

ao que ocorre nas línguas eslavas, haveria verbos lexicalmente marcados para 

[±perfectividade] e quais seriam as relações entre essa marcação e a forma 

superficial do verbo. 

Finalmente, é necessário investigar as possibilidades de construção 

sintática e de significação das flexões de movimento, uma vez que diferentes 

valores são atribuídos às mesmas flexões: a alteração de frequência, por 

exemplo, é apontada como marcadora de iteratividade e de imperfectivo 

cursivo. Há de se verificar se há comportamento distinto relativamente a 

diferentes tipos de verbos, considerando as três classificações apresentadas 

aqui: classes acionais, classes apresentadas anteriormente pelas pesquisas na 

língua e hipotéticas classes perfectivo/imperfectivo, semelhantemente ao que 

ocorre nas línguas eslavas. 

Neste sentido, pode ser produtivo verificar dois fenômenos apresentados 

por Nadalin que ocorrem sistematicamente com ambas as classes verbais. Em 

primeiro lugar, verbos perfectivos do polonês são incompatíveis com 

aspectualizadores como começar/terminar de. Se Finau apresenta dois verbos 
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COMEÇAR, cada um exclusivo para um tipo de predicado, pode-se verificar como 

estes aspectualizadores se comportam com as diferentes classes acionais, 

verificando se há diferença na sua combinação com verbos télicos ou atélicos; 

este teste indicaria se a restrição está em LSB relacionada a acionalidade. A 

contrapartida disto seria verificar a compatibilidade destes aspectualizadores 

com verbos acrescidos da flexão no movimento (intensificação, duração, 

amplitude e tensão), checando assim se há interação entre delimitar as 

fronteiras do evento e o aspecto de ponto de vista. 

 Em segundo lugar, os verbos imperfectivos aceitam advérbios de 

duração, como sempre. A respeito deste advérbio especificamente, Finau 

apresenta três realizações, uma denotando aspecto perfectivo, outra iterativo e 

outra ainda denotando imperfectivo. Diferentemente dos verbos “exclusivos” 

como começar, procurar e encontrar acima indicados, estas seriam três 

manifestações da mesma raiz com distintas flexões. A apresentação destas 

ocorrências é, entretanto, bastante sucinta, sem uma apresentação de 

sentenças inteiras que embasem essa afirmação, de maneira que é difícil 

observar quais são as restrições e modo de operação desse advérbio. Faz-se 

necessário então verificar, assim como no caso de começar/terminar de, a 

interação entre este advérbio e verbos das classes acionais e flexionados para 

imperfectivo/perfectivo. 

Uma ferramenta que pode ser muito útil neste sentido é a consulta a 

bases de dados de línguas de sinais, especialmente da LSB, a fim de verificar 

ocorrências que tenham passado desapercebidas pelos pesquisadores. 

Atualmente, o projeto Língua e Gesto, da Universidade de São Paulo, constitui 

um importante passo nesta direção, constituindo desde 2012 um corpus de 

dados espontâneos e semiespontâneos da LSB. Complementarmente, a 

aplicação de experimentos de elicitação e compreensão seria muito produtiva, 

uma vez que essa metodologia permite focar nas ocorrências em questão. 
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6. Conclusão 

Este trabalho, conforme apresentado na introdução, buscava responder 

a duas perguntas: Quais sãos os tipos de marcação temporal e aspectual nas 

línguas? Em quais características a LSB se assemelha às demais línguas?  

Distinguem-se três fenômenos temporais nas línguas: tempo, aspecto de 

ponto de vista e acionalidade. Em línguas como o português, tempo é expresso 

por flexões verbais ou por construções auxiliares, nas quais qualquer verbo 

pode ser flexionado; há diversas flexões especializadas nas diferentes relações 

dêiticas (passado/presente/futuro). Há línguas como o polonês, que possuem 

menos do que três flexões, sendo necessário que haja composicionalidade 

entre o tipo da raiz verbal e da flexão para a denotação do tempo. A LSB não 

opera de nenhuma das duas maneiras, uma vez que não flexiona seus verbos 

para tempo, expressando essas relações por advérbios. Há inclusive 

possibilidade de flexão sobre os advérbios, de modo a especificar a localização 

temporal além dos três tipos de tempo.  

O aspecto de ponto de vista é expresso em diversas línguas através de 

flexões, isto é, um processo morfológico. Entretanto, o polonês explicita outro 

modo de marcação, através de pares de verbos, negando a noção amplamente 

difundida que esse aspecto é um fenômeno universalmente gramatical. Para a 

LSB, estas noções parecem não estar ainda bem delineadas, sendo 

necessários desenvolvimentos posteriores da pesquisa. 

Neste trabalho, levantamos três problemas que serão alvo de pesquisas 

futuras: (a) a interação entre itens lexicais [±perfectivo] e a forma dos sinais, (b) 

a interação entre flexões de movimento e classes verbais sob três perspectivas 

distintas (acionalidade, perfectividade e classificação tradicional) e (c) a 

interação destas com advérbios tipo sempre. Entendemos que esses 

desenvolvimentos poderiam lançar luz sobre a estrutura sintático-semântica da 

LSB e das línguas de sinais em geral, contribuindo para sua descrição e 

análise. 
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