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Resumo 

 

O presente trabalho procura investigar, na libras, a posição padrão dos chamados 

adjuntos adverbiais de tempo, de frequência e de lugar na estrutura sintagmática da 

oração. Tendo em vista a singularidade e autonomia do sistema linguístico, 

compreende-se que a libras deve apresentar padrões significativos para as relações 

temporais e locativas no discurso por meio de sinais convencionados em seu sistema. 

Foram analisadas sinalizações de surdos congênitos que recontaram uma história que 

lhes foi mostrada em vídeo, além de contarem episódios de suas vidas, relatados de 

acordo com um questionário previamente preparado com fins de estimular a aparição 

dos sintagmas desejados à pesquisa. Como resultado parcial, notou-se também 

aparições de adjuntos adverbiais de tempo no início da oração, porém aparições de 

adjuntos adverbiais de tempo e de frequência no final da oração, sugerindo que, 

comumente, os adjuntos adverbiais de frequência sucedem a estrutura canônica, e 

que há adjuntos adverbiais de tempo anteriores e adjuntos adverbiais de tempo 

posteriores relativos à estrutura canônica da oração. Quanto à decodificação da 

semântica de lugar, há grande variação em sua ocorrência na oração, podendo 

aparecer enquanto adjunto adverbial de lugar, objeto indireto e ainda representações 

que serão discutidas nesse trabalho com o fim de suscitar uma reflexão sobre a 

existência de um sistema representativo da libras e sua relação com o sistema de 

sinais convencionados.   

Palavras-chave: adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de frequência, adjunto 

adverbial de lugar, libras, estrutura sintagmática. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This master thesis seeks to investigate the standard position of the so-called adverbial 

adjuncts of time, frequency, and place in the syntagmatic structure of the sentence in 

libras. Given the uniqueness and autonomy of the linguistic system, it is understood 

that libras must present significant patterns for temporal and locative relations in 

discourse through conventional signals in its system. Congenital deaf people who 

recounted a story shown to them on video, as well as recounting episodes of their lives, 

were analyzed, according to a questionnaire previously prepared to stimulate the 

appearance of the desired phrases to the research. As a partial result, there was a 

major appearance of time adverbial adjuncts at the beginning of the sentence, but 

appearances of time and frequency adverbial adjuncts at the end of the sentence, 

suggesting that commonly the adverbial frequency adjuncts succeed the canonical 

structure, and that there are earlier time adverbial adjuncts, later time adverbial 

adjuncts, relating to the canonical structure of sentence. Regarding the decoding of 

the semantics of place, there is considerable variation in its occurrence in a sentence 

and may appear as an adverbial adjunct of place, indirect object and also 

representations that will be discussed in this work to raise a reflection on the existence 

of a system representative of libras and their relationship to the conventional signal 

system. 

Keywords: adverbial time attachment, adverbial frequency attachment, local 

adverbial attachment, libras, syntagmatic structure. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O conhecimento da língua em seus diversos âmbitos pode trazer ao indivíduo 

a possibilidade de saber se adaptar ao meio e, nele, se fazer entender de maneira 

direta e objetiva. A língua, então, precisa ser estudada com certo rigor metodológico, 

visando a compreensão de seu funcionamento por aqueles que desejam produzir 

mensagens capazes de serem decodificadas sem o infortúnio de problemas na 

comunicação.  

A Língua Brasileira de Sinais (libras), utilizada para a comunicação da/com a 

pessoa surda, entendida como um sistema capaz de produzir significado, tem sido 

difundida por surdos e ouvintes usuários desse sistema conforme o que os estudos 

divulgados apresentaram até o presente momento. Há, ainda, muito o que se estudar 

sobre o que, por analogia às línguas orais, se compreende por fonologia, morfologia, 

sintaxe, semântica e pragmática da libras. Observa-se em Ferreira-Brito (1995), 

Quadros & Karnopp (2004) e em outros autores que estudos vêm se despontando 

sobre a importância de se conhecer as unidades e o funcionamento do sistema 

linguístico da libras. A compreensão estrutural do sistema sugere benefícios a todos 

aqueles que se ligam direta ou indiretamente à libras. A discussão do problema de 

coesão e até mesmo de coerência textual (da língua portuguesa escrita) dos surdos 

não é nova, mas vale a discussão sobre quanto entendimento os próprios surdos têm 

a respeito da própria língua para que, partindo dela, se possa analisar ou até mesmo 

discutir sistemas que lhes permitam produzir comunicação. 

Parece ser coerente dizer que as metodologias de ensino de língua portuguesa 

para surdos, aplicadas e debatidas por vários autores, ainda apresentam muitas falhas 

com resultados insatisfatórios conforme Zajac (2011, p. 49). A autora ainda afirma que 

“é possível observar que grande parte da literatura revela a complexidade e a 

dificuldade de dar conta dos “problemas” que os dados/textos produzidos por surdos 

colocam para o pesquisador”. Assim, pensando em caminhos pouco trilhados, o 

estudo pretendido pela presente pesquisa pode auxiliar o surdo em melhor 

compreensão da sua própria língua; aprendizagem da existência e funcionamento dos 

referentes da significação dos adjuntos adverbiais de tempo, de frequência e de lugar 

e melhor produção escrita, uma vez que, a partir desse estudo, outros possam surgir, 

auxiliando o surdo na correlação entre os elementos da oração, identificando seus 

possíveis posicionamentos na escrita. Pode ainda auxiliar o ouvinte em elaboração de 
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estruturas Oracionais complexas em libras;  compreensão de estruturas mais 

elaboradas na libras em que unidades linguísticas diferentes de sujeito, verbo e objeto 

sejam apresentadas na oração;  conhecimento mais amplo do que pode ser entendido 

por uma oração em libras e auxílio na distinção entre a libras e o chamado “português 

sinalizado”.  

Este trabalho apresenta uma análise de observação da coleta do próprio corpus 

contrastando com dados também trazidos por algumas literaturas. Tendo em vista que 

a identificação das unidades linguísticas da libras que podem ter função sintática 

similar ou idêntica às unidades linguísticas adjuntos adverbiais de tempo (incluindo a 

frequência) e de lugar relativos ao verbo ainda foi pouco debatida até os dias atuais, 

faz-se necessária a investigação de suas posições prototípicas na oração. Ocorreriam 

elas após a estrutura canônica1 com possibilidade de variação em outras posições? 

Teriam elas outras posições prototípicas quais diferem das posições observadas em 

língua portuguesa2? 

O contato da libras com a língua portuguesa produz, sobretudo sintaticamente, 

modificações estruturais na sinalização de surdos, o que torna mais complicada a 

padronização das ocorrências das unidades linguísticas que serão tratadas por este 

trabalho como adjuntos adverbiais de tempo, de frequência e de lugar por sua 

correspondência às unidades linguísticas dos estudos de língua relativos ao tempo e 

ao lugar. Encontram-se surdos sinalizando: 

 

(1) AGORA EU ESTUDAR. 

Eu estudo/estou estudando agora. 

 

(2) EU ANTES COMPRAR. 

Eu comprei antes. 

 

(3) EU ORGANIZAR DEPOIS. 

Eu organizo depois. 

 
1 Estrutura básica composta pelo sujeito, pelo verbo e pelo objeto. 
2 “O Português é uma língua SVO, ou seja, é uma língua em que a ordem básica de palavras é sujeito 
– verbo – Objecto(s). (Mateus et al., 2003: 157 apud Swiatkiew & Batoréo 2015) [Destaques das 
autoras]. “Em português, como nas demais línguas românicas, predomina a ORDEM DIRECTA, isto é, 
os termos da oração dispõem-se preferencialmente na sequência: SUJEITO+VERBO+OBJECTO 
DIRECTO+OBJECTO INDIRECTO ou SUJEITO+VERBO+ PREDICADO. (Cunha & Cintra, 1987: 162 
apud Swiatkiew & Batoréo 2015) [Destaques dos autores]”.  



17 

 

 

e, embora haja divergências na própria literatura sobre quais dessas orações 

são aceitáveis e quais não são, notam-se sinalizações como essas entre os surdos. 

Não se mostra clara a cisão entre as estruturas uma vez que surdos oralizados, semi-

oralizados ou até mesmo os que não são oralizados estão em constante contato social 

e, assim, com a língua portuguesa escrita e/ou falada. É comum, então, que, até 

mesmo entre os próprios surdos, exista a percepção de estruturas diferentes nos 

diálogos. Este trabalho procura focar o sistema linguístico da libras bem como sua 

estrutura, tendo a lucidez de que a asseveração da existência de uma única estrutura 

aceitável não vingaria. A busca pela prototipicidade visa a origem das demais 

construções e um passo a mais para a compreensão da organização de todo o 

sistema linguístico da libras. 

A conclusão deste trabalho mostra que, embora pareça haver posições 

regulares para a ocorrência dos adjuntos adverbiais estudados, a libras parece 

trabalhar com subsistemas e, para compreendê-la em todas as suas perspectivas, 

deve-se levá-los em consideração. No capítulo 4, será discutido um ponto, acredita-

se, crucial para a compreensão da complexidade da análise das estruturas no sistema 

como um todo. A visão trazida por esse trabalho é de que a libras não deve ser 

analisada apenas pelo que dela faz interface com a língua portuguesa. 

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: no capítulo 2 será tratado 

sobre o paradigma metodológico, o procedimento de pesquisa e o estado da arte. 

Procura-se, nesse capítulo, evidenciar a perspectiva com que o objeto foi enfocado e, 

a partir dele, no capítulo 3, será discutido o caminho trilhado para a obtenção dos 

dados e análises. No capítulo 4, discute-se um modelo de sistema linguístico da libras, 

modelo qual pauta toda a visão deste trabalho. No capítulo 5, será trabalhado o tempo 

e frequência em que os comportamentos em libras se manifestam. No capítulo 6, 

discute-se sobre os diferentes modos em que o lugar se apresenta na Língua, 

mostrando que o sistema pode sugerir diferentes maneiras de análise de acordo com 

o subsistema em que ocorre. Os capítulos 4, 5 e 6 apresentam uma pequena análise 

e uma pequena conclusão cada um concernente ao capítulo, necessárias à conclusão 

final deste trabalho que se encontra no capítulo 7.  
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2 PARADIGMA METODOLÓGICO E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

 

A libras, suscitando o interesse dos pesquisadores da área da Linguística, tem 

apresentado amplo campo para pesquisa em seu sistema linguístico. O conhecimento 

da articulação desse sistema parece requerer um paradigma metodológico de 

pesquisa que contemple tanto as unidades que o constituem quanto suas relações. O 

estudo dialético do sistema linguístico do português criado por Fernandes Jr (1995) 

volta-se ao raciocínio aplicado à língua, o que acabou por incentivar a pesquisa sobre 

os sintagmas adjunto adverbial de tempo e adjunto adverbial de lugar.  

Conforme se pode notar, o estudo das relações entre as unidades linguísticas 

supracitadas parece sugerir um paradigma que descreva as relações na estrutura do 

fenômeno, podendo aplicar a lógica de sua funcionalidade à ocorrência destas 

mesmas unidades em diferentes contextos. A compreensão, então, de tais 

propriedades parece enquadrar-se na proposta teórica do Estruturalismo (TRIVIÑOS 

1987 apud ALTMICKS, 2014, p. 392).  

O interesse pela fisiologia do fenômeno encontrado no Estruturalismo afasta-

se de quaisquer análises históricas e ideológicas, “(...) nesse sentido, o Estruturalismo 

é antagônico a qualquer proposta de investigação empírica da realidade (...)” 

(ALTMICKS, 2014, p. 392). 

A busca pela compreensão do fenômeno assim como sua descrição pretende 

o delinear de um raciocínio capaz de explicar o comportamento das unidades:  

 
 
A pesquisa estrutural só atinge, com efeito, resultado completo quando 
alcança ordenar a pluralidade dos fatos regulados na simplicidade do modelo. 
Este, por conseguinte, condensa as compulsões do raciocínio e, 
simultaneamente, as mostra de maneira mais compreensiva. (LIMA, 1970 
apud SALES, 2003, p. 167) 
 
 

Assim, o Estruturalismo, segundo Altmicks (2014, p. 392), visa a “[...] busca 

pelas propriedades extratemporais do objeto, aquilo que lhe é inerente e eterno.” 

Procurando compreender como se dá o comportamento dos adjuntos 

adverbiais de tempo, de frequência e de lugar na libras, a metodologia qualitativa, que 

aborda a questão da representatividade, foi escolhida para que, através da 

observação da sinalização de alguns surdos, fosse possível perceber, na língua, as 

relações e preferência prototípica de tais unidades em relação à estrutura canônica 

(OSV, SOV, SVO etc.) da oração em libras.  
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Para essa metodologia, é necessário que o pesquisador saiba distanciar suas 

crenças e conceitos pré-estabelecidos sobre o objeto cognoscível. É o que Martins 

(2004, p. 292) procura explicar dizendo que o pesquisador precisa ter o controle sobre 

sua intuição e subjetividade na análise dos fatos, utilizando procedimentos bem 

delimitados, uma vez que não se trata de quantificação, mas de representatividade. 

Goldenberg (2009, p. 15) afirma que “na pesquisa qualitativa a preocupação do 

pesquisador não é com a representatividade numérica do grupo pesquisado”, 

acrescenta ainda que tal preocupação deve ser “com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma 

trajetória etc.”   

A indagação sobre as próprias descobertas deve ser uma constante na 

pesquisa. Questionar-se e repensar as conclusões sobre os resultados obtidos 

parecem ser práticas que o sujeito cognoscente não pode abrir mão durante a prática 

da pesquisa.  

Pretende-se avaliar a aparição das unidades linguísticas adjuntos adverbiais 

de tempo, frequência e lugar, observando vídeos de surdos previamente selecionados 

para a presente pesquisa. Tais surdos devem dominar bem a libras, sendo, 

preferivelmente, congênitos. Os indivíduos deverão ser aptos a se comunicar de 

maneira clara e precisa, oferecendo respostas objetivas ao método desenvolvido. 

 

2.1  Estado da arte 

 

A libras parece ser um sistema de comunicação composto por múltiplas 

linguagens (linguagem corporal3, linguagem cinematográfica4, sistema de 

convenções5, linguagem teatral6) que, podendo ser articuladas simultâneamente e/ou 

linearmente, servem à comunicação entre surdos (surdos-cegos e ouvintes), valendo-

se da modalidade viso-espacial. Suscitando grande interesse naqueles que se 

deparam com a peculiaridade do funcionamento das engrenagens dessa língua, a 

 
3 Em que o sinalizante pode intensificar ou atenuar uma unidade linguística por exemplo. 
4 Que possibilita diferentes planos para a apresentação dos cortes de cena, introdução a cenas entre 
outros recursos. Para mais informações, consultar o trabalho de Pimentas (2012)  
5 Encontradas nas estruturas das sentenças, no uso do mesmo sinal pela comunidade, na estrutura de 
um sinal, na noção trazida ao sinal pelos morfemas etc. 
6 Em que a representação, usando todo o corpo ou parte dele, faz referência a um comportamento ou 
a um ser. Essa referência dá-se por meio de similaridades aspectuais (enquanto aparência física) ou 
comportamentais.  
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libras conta, hoje, com linguistas que se debruçam para compreender as relações 

lógicas, observadas na articulação complexa, heterogênea e, ainda assim, bem 

orquestradas de seu sistema.  

Conforme McCleary & Viotti (2011), o interesse pela linguística das línguas 

sinalizadas já se observa nos linguistas ao longo da história mas “[...]nesse percurso, 

a admissão da presença da gestualidade e da pantomima como parte do léxico, da 

gramática e do discurso das línguas de sinais têm sido sempre evitada, porque ela 

poderia vir a colocar em risco todo o ganho obtido até o momento.” (MCCLEARY & 

VIOTTI, 2011, p. 301). 

Recentemente, sobretudo com o advento dos estudos da linguística cognitiva, 

os linguistas têm observado a ocorrência da gestualidade junto à fala nas línguas 

orais, procurando atribuir-lhe lugar, uma vez que a própria gestualidade é o que as 

línguas de sinais têm de mais interessante, enquanto que se pode observar um 

esforço contrário nas línguas de sinais, banindo-se a gestualidade para que se possa 

colocá-las “definitivamente na agenda de pesquisa da ciência linguística”, McCleary & 

Viotty (2011, p. 290-301).  

A libras, enquanto sistema linguístico composto por unidades que se 

relacionam na constituição de estruturas de diferentes dimensões, parece inquietar os 

pesquisadores não apenas pelo comportamento díspar dos consolidados e 

conhecidos elementos constituintes da língua, mas por certas unidades que insistem 

em papéis significativos na produção da comunicação. Provenientes de distintas áreas 

da linguagem outrora desconsideradas pelos estudos de língua, a inerente imbricação 

dessas unidades tauxiadas em um heterogêneo conjunto sistêmico não parece 

oferecer desvios à questão “como sistematizar um estudo que leve em consideração 

a representação na libras?”. 

Considerar que a libras é composta não apenas de sinais convencionados (que 

estruturam as unidades linguísticas como sintagmas, orações etc.), mas também de 

unidades representativas, significa assumir que os conceitos trazidos pelas unidades 

linguísticas convencionadas e representativas fazem parte de um sistema composto 

único complexo e pouco conhecido.  

Percebendo o caráter mimético encontrado na Língua de Sinais Americana 

(ASL), os autores Klima e Bellugi escrevem: 
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Embora existam distinções definidas entre os sinais regulares da ASL e a 
representação mimética espontânea, característica da pantomima, ainda 
muitos sinais regulares da ASL claramente exibem traços de propriedade 

mimética. (KLIMA & BELLUGI, 1979, p. 21)7 tradução nossa.  

 
 

de modo que parecem concordar com o fato de que não apenas existe um caráter 

mimético que permeia a língua, mas também com o de que há vários sinais 

convencionados no léxico provenientes dessas representações da realidade por meio 

do mimo. 

Para que se possa compreender a inter-relação de um sistema representativo 

na malha do sistema convencionado de sinais, faz-se necessário encarar a falta de 

preparo de nossas metodologias de análise, principalmente, para as narrações onde 

os sinais são escassos. Desafio maior, porém, é compreender como os adjuntos 

adverbiais de tempo, de frequência e de lugar apresentam-se (ou não) nessa 

representação e, ainda, como relacionam-se com a estrutura básica da oração. 

Por sua flexibilidade, determinar uma ordem que pode ser considerada básica 

na libras não é tão trivial. A ASL, por exemplo, apresenta uma variação grande quanto 

à sua estrutura básica, porém, as pesquisas que se debruçaram sobre tal questão, 

como as de Fischer (1973), acabaram por concluir que a ordem básica da estrutura 

da ASL é a SVO (QUADROS, 1999; QUADROS & KARNOPP, 2004, p. 135).  

Aspectos sintáticos e semânticos foram apresentados por Fischer (1973), que 

constatou que a ordem da ASL é SVO, mas que, não havendo dificuldade quanto 

compreensão semântica, outras ordenações poderiam ser aceitáveis. A própria autora 

também observou que pode haver diferença locativa na sinalização devido à posição 

dos Pronomes (FISCHER, 1975). A esse fenômeno, referiu-se como incorporate the 

locations. Em seus estudos, pode-se observar que o espaço também é considerado 

enquanto elemento constitutivo de uma oração sinalizada. Friedman (1976), porém, 

apresentou um estudo que difere das conclusões dos estudos de Fischer. A autora 

explica que, pela falta de uma ordem que se possa considerar como fixa na ASL, as 

variações da estrutura desta podem ser observadas. 

Com os olhos voltados à libras, Felipe (1989) e Ferreira-Brito (1995) 

observaram a existência de várias ordens possíveis dos sinais nas sentenças, mas 

perceberam uma ordem mais básica que as demais, sendo ela a SVO. Citando 

 
7 Although there are definite distinctions between regular ASL signs and the spontaneous mimetic 
representation characteristic of pantomime, even many regular ASL signs clearly exhibit traces of 
mimetic properties. 
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Quadros (1999), Quadros & Karnopp (2004) apresentam, em sua obra, uma 

comparação entre teorias que defendem o posicionamento a favor de uma estrutura 

da qual se pode derivar as demais, atribuindo-lhe, inclusive, o status de gramatical ou 

agramatical. Dentre algumas considerações sobre a libras, as autoras apontam que 

“todas das frases com a ordem SVO são gramaticais”8; “as ordens OSV e SOV 

ocorrem somente quando há alguma coisa a mais na sentença, como a concordância 

e as marcas não-manuais” e ainda “apesar de ocorrerem construções SOV e OSV 

associadas a marcas não-manuais, se houver uma estrutura complexa na posição de 

objeto, não será possível mudar o objeto de ordem.” (QUADROS & KARNOPP, 2004, 

p. 135-142). Quadros (1999), mostrando algumas restrições na estrutura da oração, 

observa que “outras combinações – VSO, OVS e VOS – não são possíveis em LSB, 

mesmo na presença de marcadores especiais.” e explica que “a ordem das palavras 

sendo OSV e SOV com argumentos reversíveis em sentenças com verbos simples 

são pronunciados com um auxiliar.” (QUADROS, 1999, p. 257)9.  

Ferreira Brito (1995), se preocupando com outra unidade componente do fato 

passível de sinalização, explica que o tempo em libras pode apresentar-se no espaço 

referente ao corpo do sinalizante. Em seu trabalho, a autora apresenta também a 

possibilidade de se estabelecer fatos relativos ao momento da enunciação, sendo eles 

anteriores, concomitantes ou posteriores ao momento em que se sinaliza (FERREIRA-

BRITO, 1995, p. 48). Ainda tratando da estrutura da oração, ela trata dos tipos de 

negação em libras e diz que uma das maneiras de se exprimir a negação é através 

do “uso do item lexical NÃO (oscilação da mão em [G1] para a direita e para a 

esquerda) que pode vir anteposto ou posposto ao item negado.” (FERREIRA-BRITO, 

1995, p. 74). Percebe-se, aqui, outra unidade linguística que parece apresentar 

preferências quanto a posição na estrutura oracional. Com relação ao espaço, a 

autora entende que sua organização pode variar entre as culturas, mas que, nas 

línguas de sinais, pelo menos, seu uso é mais restrito do que o uso do tempo 

(FERREIRA BRITO 1995, p. 246). 

A autora afirma que tanto na libras quanto na ASL há, em relação ao corpo do 

sinalizante, uma “linha temporal” baseada no espaço. Ela explica que a gradação do 

 
8 Em Quadros (1999, p. 256), a autora acrescenta que isso é possível “sem a adição de informações”. 
Do original: “all SVO sentences are grammatical without any additional information”. Tradução nossa. 
9 Do original: “the word orders OSV and SOV with reversible arguments in sentences with plain verbs 

are pronounced with an auxiliary”; 
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movimento para trás ou para frente do corpo determina, cronologicamente, quão 

distante, no passado, no presente ou no futuro, determinado fato ocorre. 

Pode-se notar uma preocupação dos autores com a compreensão do 

funcionamento das unidades linguísticas que compõem o sistema linguístico da libras 

e de outras línguas de sinais. Presume-se, diante da discutida ordem SVO, que há 

unidades de mesma dimensão ainda a serem descritas. Talvez, após a compreensão 

de todas as unidades de mesma dimensão presentes na estrutura sintagmática, os 

estudos ofereçam conclusões mais similares.  

A respeito das unidades linguísticas a serem pesquisadas, a descrição 

proposta para a língua portuguesa por Fernandes Jr (1995) em seu livro “Dialética da 

língua portuguesa”, satisfaz a introdução da presente proposição de estudo. Para o 

autor, os adjuntos adverbiais, considerados sintagmas (FERNANDES JR., 1995, p. 

459-468), significam “seres” que se relacionam ao “comportamento” significado pelo 

verbo, modificando-o ou atribuindo-lhe outras propriedades de acordo com a sua 

natureza. Esses sintagmas componentes da oração podem estar explícitos ou 

implícitos no sintagma significado pelo verbo. Na composição do “fato” significado pela 

oração, há ainda outras unidades não pretendidas pela presente pesquisa como o 

objeto indireto, o predicativo do sujeito, o predicativo do objeto, os conectivos 

oracionais e a função das partículas sintáticas (partículas integrantes do verbo, 

partícula apassivadora e índice de indeterminação de sujeito) (FERNANDES JR, 

1995, p. 458, 468-481).  

Nos estudos de Quadros (2004) percebem-se exemplos com o uso do adjunto 

adverbial de tempo/frequência10 e objeto indireto em locais distintos na oração, como 

se pode notar em:  

 

(4) JOÃO COMPRAR CARRO AMANHÃ11 

João comprou um carro. 

 

 

 
10 Há gramáticas que tratam ambos os adjuntos adverbiais (de tempo e de frequência) como apenas 
adjuntos adverbiais de tempo (PASCHIALIN, 1997; CEGALLA, 2000) e outros trabalhos que não citam 
a frequência (BECHARA, 2003; FERNANDES JR, 2010; TERRA, 2002). Para melhor distinção das 
unidades, em alguns momentos será necessário distingui-las nas análises. 
11 Convencionou-se, na representação das línguas de sinais, referenciar-se um sinal por meio de glosas 
(palavras escritas com letras maiúsculas). As palavras foram negritadas para a identificação do tempo 
e do lugar referidos. 
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(5) EU ALGUMAS-VEZES BEBO LEITE 

Eu bebo leite algumas vezes. 

 

(6) <BOLA-FUTEBOL>t, <ONDE O JOÃO PEGAR>qu 

Onde João pegou a bola de futebol? 

 

(7) <[FRANÇA]i>t <EU VOU ti>mc 

Eu vou para França. 

 

(8) <[EU]i>t <[FRANÇA]i>t ti <VOU ti>mc 

Eu vou para França. 

 

(9) AMANHÃ <aDARb>do LIVRO 

Amanhã lhe darei o livro. 

 

Para Quadros (2004), tais estruturas são aceitáveis. Nelas, percebem-se 

sintagmas da estrutura canônica e, com posição anterior, medial ou posterior a ela, 

observa-se a ocorrência dos adjuntos adverbiais de tempo, de frequência e de lugar.  

Para Sabanai (2016), o espaço, contudo, parece ter a preferência da posição 

anterior na construção das orações: 

 
Em libras, antes de se iniciar uma narrativa, é necessário situar os 
personagens e outros objetos que serão referidos ao longo da história, em 
uma espécie de cenário, no espaço de sinalização. Esse procedimento 
constitui a introdução da cena na qual se desenrola a ação e onde ficam 
localizados os personagens, que são, nesse momento, plenamente descritos 
por meio de características físicas. (SABANAI, 2016, p. 56) 
 
 

Sabanai (2016, p. 60) mostra que, em seu corpus, aparece a sinalização de 

uma árvore antecedendo a descrição de um homem de bigode e mostra ainda que, 

após esses elementos, aparece a sinalização do colher das furtas dessa árvore. A 

autora afirma que evidências sintáticas na libras lhe traz um “espírito de proeminência 

de tópico”, explica que o cenário deve preceder a narrativa, o que acaba por ampliar 

o tópico, abrindo espaço às ações que a narrativa trará. Diz também que, além do 

tópico, a proeminência também pode existir no sujeito, assim como no japonês e o 

coreano (SABANAI, 2016, p. 86).  
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Compreender o sistema de comunicação da libras requer ainda muito estudo 

sobre suas unidades linguísticas. As constantes pesquisas vêm apresentando 

resultados interessantes e espera-se que, com tais resultados, o conhecimento 

aprimorado da Língua pelos próprios surdos e ouvintes produza melhor comunicação. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo será tratado sobre a escolha do corpus para este trabalho, assim 

como a coleta dos dados e edição12.  

A pesquisa contou com a análise de dois vídeos diferentes produzidos para 

observar as unidades linguísticas estudadas neste trabalho. O primeiro momento teve 

como objetivo a observação da sinalização de quatro surdos, cuja primeira língua é a 

libras. O pesquisador teve contato anterior com esses surdos durante alguns anos e 

os selecionou por preencherem as exigências da pesquisa. Aos participantes foi 

mostrado um vídeo e solicitado que recontassem a história por meio da libras. Os 

participantes contaram a história para uma câmera despreocupados com as 

especificidades da análise posterior a que sua sinalização seria submetida, pois não 

sabiam em que estavam sendo analisados. Foi pedido para que se sentissem à 

vontade e sinalizassem do modo que costumavam sinalizar. 

O vídeo utilizado foi escolhido por propiciar múltiplas maneiras de significar os 

acontecimentos que, por vezes, eram complexos e simultâneos em mais de um 

espaço dentro da mesma cena. A noção espacial exigida para a sinalização da história 

do vídeo pareceu bastante alta e a construção espacial iria requerer boa experiência 

com a língua de modo a proporcionar ricos conteúdos para a análise pretendida.  

Para melhor ilustrar o vídeo e para que se tenha melhor noção sobre o espaço 

criado pelos surdos, optou-se por apresentar os frames do vídeo intitulado “It's smarter 

to travel in groups - Penguins and Killer whale”13. Para este trabalho, este vídeo será 

chamado de “Pinguins”. 

O vídeo tem duração de vinte e seis segundos e conta a história de um grupo 

de pinguins que estava tranquilo sobre um iceberg:  

 

 

 

 

 

 

 
12 Este projeto, cadastrado na Plataforma Brasil (CAAE: 15692719.0.0000.5505), foi submetido ao 
Comitê de Ética da Unifesp com a aprovação no dia 20 de setembro de 2019; obteve dados do próprio 
corpus e analisados no programa ELAN. 
13 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ZJ7tNaL6j5A acessado em 03/08/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJ7tNaL6j5A
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Fig. 1: Vídeo “Pinguins” momento 1 

 

 

  

 O bloco de gelo paira sobre a água tranquilamente, enquanto os pinguins, 

aglomerados, permanecem imóveis olhando para a mesma direção. 

 

 

Fig. 2: Vídeo “Pinguins” momento 2 

 

 

 

De repente, atrás da pedra de gelo, surge a barbatana de uma baleia que nada 

por um tempo na direção oposta ao grupo de pinguins. 
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Fig. 3: Vídeo “Pinguins” momento 3 

 

 

 

Já a certa distância, a baleia se torna para o lado dos pinguins, se preparando 

para nadar na direção do iceberg.  

 

 

Fig. 4: Vídeo “Pinguins” momento 4 

 

 

 

Os pinguins não aparentam desespero ao notar a ameaça.  
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Fig. 5: Vídeo “Pinguins” momento 5 

 

 

 

A baleia, então, investe com muita velocidade na direção do iceberg.  

 

 

Fig. 6: Vídeo “Pinguins” momento 6 

 

 

 

Percebendo a aproximação da baleia, um dos pinguins parece dizer algo aos 

demais que lhes prestam atenção.  
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Fig. 7: Vídeo “Pinguins” momento 7 

 

 

 

A baleia abre a boca enquanto nada e vai cada vez mais emergindo da água.  

 

 

Fig. 8: Vídeo “Pinguins” momento 8 

 

 

 

Os pinguins resolvem se afastar para o canto oposto do iceberg. Por conta do 

peso do grupo de pinguins concentrado nesse canto, o bloco de gelo acaba por 

pender-se, inclinando-se de modo que a parte debaixo do iceberg fica exposta, fora 

da água, protegendo o grupo do perigo oferecido pela baleia.  
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Fig. 9: Vídeo “Pinguins” momento 9 

 

 

 

A baleia colide com a parte inferior, exposta do iceberg 

 

 

Fig. 10: Vídeo “Pinguins” momento 10 

 

 

 

Lodo depois a baleia afundando-se no mar.  
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Fig. 11: Vídeo “Pinguins” momento 11 

 

 

 

O iceberg, então, retorna à posição inicial do vídeo, e os pinguins retomam seus 

lugares. 

Os surdos congênitos que participaram da pesquisa têm de vinte a trinta anos 

de idade, tendo grande contato com a comunidade surda, vivendo na região 

metropolitana de São Paulo. Os participantes dessa primeira etapa da filmagem foram 

os surdos HRC, LNPS, KRB e ILS14.  

HRC é professora de libras, estudante de Letras-libras tem um irmão mais velho 

surdo com o qual convive. 

LNPS é professora de libras, estudante do curso de pedagogia bilíngue, é 

casada com um surdo e tem uma filha surda de 06 anos, que estuda no 1 ano do 

Ensino Fundamental em uma escola bilíngue. 

KRB é professora de libras, estudante de pedagogia bilíngue e possui vários 

surdos na família. 

ILS é formado em design e não possui surdos em seu núcleo familiar. Tem 

contato com a comunidade surda. 

No primeiro momento, os participantes foram submetidos à gravação da história 

de “Pinguins”. Todos alegaram ter tido contato com o vídeo pela primeira vez. Não se 

observou dificuldade na compreensão do “moral” da história, percebendo-se um 

sorriso em cada participante, quando o vídeo finalizava com o afundar da baleia.  

No segundo momento, a pesquisa foi feita com base na sinalização de duas 

surdas: LNPS e HRC. Foram selecionadas pela disponibilidade que tinham para a 

 
14 Optou-se por não usar o nome dos surdos participantes embora tenham permitido o uso de suas 
imagens nesse trabalho. 
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segunda etapa das gravações. Foi-lhes pedido que contassem sobre sua história de 

vida com base em um questionário previamente preparado com perguntas que 

estimulassem a aparição de adjuntos adverbiais de tempo e de frequência, tais como: 

 

• Como foi a sua infância com a libras? 
 

• Conte um episódio da sua vida que te entristeceu muito. 
 

• Conte um episódio da sua vida que a alegrou muito. 
 

• Quais são seus sonhos? 
 

• Como foi o uso da Língua de sinais com sua família? 
 

• Como tem sido sua experiência como professor?  
 

• O que você acredita que uma pessoa precisa fazer para ser um bom intérprete 

de libras? 

 

Estas perguntas foram escolhidas para estimular o uso de sinais como 

“PASSADO”, “QUANDO”, “FUTURO” e, pelo prévio conhecimento obtido sobre as 

participantes devido ao convívio profissional com o pesquisador. Acreditou-se que tais 

perguntas lhes dariam liberdade para se expressar e falar sobre algo que 

dominassem. 

Após as perguntas, as surdas sinalizaram suas respostas para uma câmera 

posicionada no meio de um estúdio, despreocupadas sobre o que estava sendo 

analisado. As questões eram sinalizadas pelo avaliador que, após fazer a pergunta, 

permanecia na sala, operando a câmera. As participantes não tiveram acesso às 

perguntas escritas evitando, assim, o risco de haver, em suas respostas, o reflexo de 

estruturas presentes nas perguntas. As questões foram sinalizadas por um intérprete 

de libras com experiência de 16 anos na área de interpretação (o próprio pesquisador), 

usurário de libras como L2, que procurou manter as especificidades da estrutura da 

libras, cuidando para que não houvesse português sinalizado na realização das 

perguntas. 

Os vídeos coletados foram analisados no programa ELAN – EUDICO Linguistic 

Annotator –, uma ferramenta profissional que permite a análises minuciosas de vídeos 

devido à possibilidade de criação de anotações complexas, coletando, 

detalhadamente, informações em trilhas separadas de acordo com a necessidade da 
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pesquisa. “Este programa permite um número ilimitado de anotações de áudio e vídeo. 

Uma anotação pode ser uma frase, palavra ou glosa, comentário, tradução ou 

descrição de qualquer característica observada em uma mídia.” Com o ELAN, “as 

anotações podem ser criadas em múltiplas camadas, chamadas trilhas. As trilhas 

podem ser interconectadas hierarquicamente.” Assim, “uma anotação pode ser tanto 

feita na linha do tempo da mídia quanto se referir à outra anotação já existente.”15 

 

Fig. 12: ELAN 

 

Fonte: The Language Arquive16  

 

O programa ELAN foi criado pelo instituto Max Planck, localizado em Nijmegen, 

um dos mais de 80 institutos de pesquisa da Sociedade Alemã Max Planck. Esse “é o 

único instituto no mundo inteiramente dedicado à psicolinguística - o estudo de como 

produzimos, entendemos a linguagem e ainda de como adquirimos essas habilidades 

como aprendizes da primeira ou da segunda língua.”17 

O ELAN vem beneficiando diversos programas importantes de pesquisa como 

o ASL Bank18, por exemplo, que, vinculado ao ELAN, permite que as alterações ou 

adições que recebe se propaguem por meio de arquivos de anotações ELAN. Essas 

 
15 Citações disponíveis em https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/elan-description/. Acesso em 
03/01/2020. Tradução nossa. 
16 Disponível em https://tla.mpi.nl/wp-content/uploads/2011/12/elan-screenshot.png, acesso em 
03/01/2020. 
17 Segundo as informações presentes no site https://www.mpi.nl/, acesso em 07/01/20. Tradução 
nossa.  
18 Para conhecer mais sobre este programa, visite https://slla.lab.uconn.edu/signbank/#.  

https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/elan-description/
https://tla.mpi.nl/wp-content/uploads/2011/12/elan-screenshot.png
https://www.mpi.nl/
https://slla.lab.uconn.edu/signbank/
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atualizações se tornam simples e diretas auxiliando e otimizando pesquisas. Este 

vínculo foi criado por pesquisadores liderados por Onno Crasborn da Universidade de 

Radboud, Holanda.  

A escolha das trilhas baseou-se na hipótese de que o sistema linguístico da 

libras é composto por três subsistemas, a saber: o Subsistema Datilológico, o 

Subsistema de Sinais e o Subsistema Representativo (de classificadores). Para fins 

de pesquisa, apenas as trilhas relevantes para a análise foram selecionadas.  

Optou-se, então, pelas trilhas: 

 

Tab. 1: Legendas usadas no ELAN 

 

Tradução Port Tradução para a língua portuguesa 

Sinais Conv Sinais convencionados 

Represent C “Ser” significado pelo classificador corpo 

Comp C Comportamento observado no “ser” significado pelo classificador corpo 

Represent PC “Ser” significado pelo classificador parte do corpo 

Comp PC 
Comportamento observado no “ser” significado pelo classificador parte 

do corpo 

Represent D “Ser” significado pelo classificador descritivo 

Comp D 
Comportamento observado no “ser” significado pelo classificador 

descritivo 

Represent S “Ser” significado pelo classificador semântico 

Comp S 
Comportamento observado no “ser” significado pelo classificador 

semântico 

Represent E “Ser” significado pelo classificador elemento 

Comp E 
Comportamento observado no “ser” significado pelo classificador 

elemento 

 

Fonte: O autor 

 

Pode-se perceber pela tabela que há distinção entre os classificadores:  

Classificador Corpo (CL-C) é relativo à posição ou ao comportamento de um 

referente, podendo até utilizar o corpo todo na representação. O classificador corpo 

utiliza, com mais frequência, o tronco, os membros superiores e a cabeça separada 

ou simultaneamente, “imitando” o referente como que participando de uma cena. 
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“Classificador Parte do Corpo [CL-PC] – o corpo do sinalizador é usado para 

representar uma parte do corpo do referente. Várias localidades, como olho, nariz ou 

boca, podem ser utilizadas para marcar esses atributos nos objetos referentes.” 

(SUPALLA 1986, p. 209-210 apud VELOSO, 2008 p. 26). Há ainda a definição de que 

o classificador parte do corpo “retrata uma parte específica do corpo em uma posição 

determinada ou fazendo uma ação. A CM retrata a forma de uma parte do corpo – na 

qual há movimento.19 

No “Classificador Descritivo (CL-D) é utilizado para descrever o tamanho e 

forma de um objeto ou corpo de pessoa ou animal. Usualmente produzido com ambas 

as mãos, para formas simétricas ou assimétricas.” (PIMENTAS, 2012, p. 90.) 

Nos “Classificadores Semânticos (CL-S) a mão que articula o sinal 

representa a categoria semântica de um objeto referente, como, por exemplo, animais, 

veículos, aviões etc.” (SUPALLA, 1982, p. 49; SUPALLA, 1986, p. 208 apud VELOSO, 

2008 p. 25) 

O “Classificador Elemento (CL-E) retrata movimentos de “elementos” ou 

coisas que não são sólidas, isto é, ar, fumaça, água/líquido, chuva, fogo, luz.”20 

Sabe-se que há outros tipos de classificadores na literatura21. As trilhas aqui 

escolhidas, foram as consideradas mais frequentes e relevantes para a pesquisa da 

dissertação como um todo e que gerou este trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 FACULDADE DE TEOLOGIA E CIÊNCIAS (FATEC). classificador. [s.d.]. Disponível em: 
http://www.fatecc.com.br/alunos/apostilas/libras/classificador/classificador.pdf. Acesso em: 
09/07/2019. 
20 FACULDADE DE TEOLOGIA E CIÊNCIAS (FATEC). classificador. [s.d.]. Disponível em: 
http://www.fatecc.com.br/alunos/apostilas/libras/classificador/classificador.pdf. Acesso em: 
09/07/2019. 
21 Ver VELOSO, 2008. 
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Tab. 2: Classificadores 

 

 

Fonte: Puhl, Borges e Silva (2008) em Revista Calidoscópio, 2018 

 

 Como se pode notar, há vários classificadores que permitem o sinalizante fazer 

referência a seres diferentes de diversos modos. Os classificadores selecionados 

trazem à pesquisa informações que auxiliam a visualização da organização espacial 

e a manifestação do comportamento. 
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4 O SISTEMA COMPLEXO COMUNICATIVO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE 

SINAIS 

 

A Língua Brasileira de Sinais, reconhecida como língua pela lei 10.436 

(BRASIL, 2002) e regulamentada pelo decreto 5626/05 (BRASIL, 2005) é entendida 

como um sistema linguístico pelo qual a comunidade surda brasileira se comunica, 

estuda e se desenvolve. Esse sistema tem sido um canal de comunicação usado por 

intérpretes de libras, professores e vários outros profissionais para aproximação da 

comunidade surda que, até pouco tempo, dele não partilhavam.  

Para Brito (1993), as línguas de sinais são línguas naturais, e, devido à sua 

estrutura, permitem a seus usuários que expressem conceitos racionais, literais, 

metafóricos, descritivos, concretos, abstratos etc. A autora também enfatiza que a 

modalidade da comunicação difere da oral-auditiva, sendo ela visual-espacial22. Como 

um sistema de comunicação articulado pela linguagem, a reflexão sobre as relações 

das unidades componentes para a produção de comunicação parece ser válida. 

A composição dos sistemas de comunicação pode apresentar elementos 

linguísticos que diferem em ambas as modalidades e autores como Saussure (2012), 

Fernandes Jr (2010), Fiorin (2012) etc apresentam definições do que consideram 

como língua. Para Fernandes Jr (2010), a língua é um sistema de unidades funcionais 

para uma Comunicação; para Saussure (2012, p. 41), ela é um “produto social da 

faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo 

corpo social para permitir o exercício dessas faculdades nos indivíduos” e ainda “um 

sistema em que os termos são solidários e o valor de um resulta tão-somente da 

presença simultânea de outros.”; para Fiorin (2012) a Língua é uma forma de 

categorizar o mundo, de interpretá-lo. O autor diz que não produzimos palavras para 

designar as coisas, mas para estabelecer relações entre elas e comentá-las.  

Depreende-se, a partir de conceitos fundantes dos estudos linguísticos tais 

como produto social, conjunto de convenções e sistema de termos solidários, que a 

libras parece enquadrar-se nas definições do que se entende por língua. Deve-se, 

porém, notar que o sistema como um todo apresenta subsistemas compostos por 

unidades linguísticas relativas entre si. O subsistema de sinais convencionados 

parece apresentar uma lógica relativa entre suas unidades linguísticas, que, inclusive, 

 
22 A modalidade visual-espacial vale-se da utilização do espaço para a produção do gesto e dos olhos 
para a sua captação. 
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se pode estudar em diferentes níveis de análise, como o Oracional e o Sintagmático, 

por exemplo. O subsistema representativo, por outro lado, vem revelando estruturas 

espaciais em que as unidades e suas relações expressam o construto de maneira 

lógica, fazendo com que tais unidades se comportem no espaço de acordo com o 

comportamento imaginado pelo sinalizante. Deve-se levar em conta que o espaço é 

utilizado por todos os subsistemas, podendo ter diferentes funções como: 1) No 

subsistema representativo: abarcar posições que são relacionadas por movimento, 

dando, assim, a ideia de deslocamento (um carro passando na frente do corpo do 

sinalizante por meio de um classificador semântico); 2) No subsistema de sinais 

convencionados: concordar sujeito, verbo e objeto de acordo com a disposição de 

casa elemento (CRIANÇA 3CONTAR1.- “A criança me contou.”) e 3) No subsistema 

datilológico: a convenção de um espaço considerado neutro para a escrita.     

A Língua Japonesa apresenta, em seu sistema de escrita, algo um pouco 

semelhante em termos de composição. Ogassawara (2006) explica que, segundo 

Nagano (2001) o sistema de escrita japonesa é dividido em dois grandes grupos:  

 
 

• Escrita através de símbolos semânticos, denominados kanji, em que 
cada grafema representa um som e significado determinado; e 

• Escrita através de símbolos fonéticos representando sílabas, 
denominada kana, em que se utilizam dois distintos sistemas silábicos: 
hiragana e katakana. (NAGANO, 2001, p. 18 apud OGASSAWARA, 
2006, p. 24): 

 
 

Na composição da mesma sentença em Língua Japonesa pode haver tanto a 

ocorrência de mais de um grupo como também mais de um sistema silábico conforme 

se observa em:  

(10) これは山田さんの車のタイヤです。23 

 

Romanji: Koreha Yamada-san no kuruma no taiyadesu. 

Vertendo:     Isto Yamada-senhor de carro de pneu é. 

Tradução:    Isto é o pneu do carro do senhor Yamada. 

 

 Em roxo está o sistema silábico hiragana, em verde está o sistema silábico 

katakana e em vermelho estão os símbolos semânticos kanji. 

 
23 Exemplo disponível em https://www.aulasdejapones.com.br/a-escrita-japonesa/ acesso em 
03/08/2019 

https://www.aulasdejapones.com.br/a-escrita-japonesa/
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 Nagano (2001) “afirma também que, hoje em dia, a escrita japonesa é realizada 

através de uma combinação de símbolos semânticos e símbolos fonéticos, além de 

utilizar o alfabeto latino, sendo esta última forma denominada de escrita romanizada 

[ou romanji].” (OGASSAWARA, 2006, p. 24). 

 Percebe-se, inclusive, uma estrutura diferente da estrutura da língua 

portuguesa, entre elas, a presença do verbo no final da sentença. A estrutura SOV é 

uma estrutura corrente na Língua Japonesa.  

A partir desse ponto de vista, como pensar a independência dos subsistemas 

da libras? É possível um Período em libras em que haja apenas uma sinalização 

convencionada? É possível ainda haja uma comunicação apenas utilizando 

representação? Mais ainda, como se dá a coexistência desses subsistemas? 

Embora sejam três os subsistemas compreendidos por este trabalho: 

sinalização convencionada, a datilologia manual e a representação, pretende-se, aqui, 

apresentar algumas análises em que se notou a articulação do subsistema de sinais 

convencionados e do subsistema de representações.   

 

4.1 A comunicação em libras 

 

O sistema/gramática das línguas de sinais vem fascinando pesquisadores que 

voltam seus olhares às relações entre as unidades linguísticas presentes nessa 

modalidade visuo-espacial. Entendida como língua natural e regida também por 

princípios universais (BRITO, 1995, p. 21), no presente trabalho, percebeu-se que a 

libras apresenta diferentes níveis de análise, e um sistema complexo em que se 

podem notar relações distintas, tais como relações gramaticais (BRITO, 1995), 

relações representativas (DUDIS, 2008), relações cinematográficas (PIMENTAS, 

2012) dentre outras. 

A discussão sobre a composição do sistema de comunicação da libras, não é 

nova (ver Klima e Bellugi, 1979), mas ainda é recente o esforço de se recuperar o 

estudo da gestualidade observada tão fortemente na comunicação em línguas 

sinalizadas (MCCLEARY & VIOTTI, 2011, p. 289-290). O cuidado com a permanência 

do status atual das línguas de sinais é percebido nas pesquisas acadêmicas e, junto 

a esse cuidado, também se observa a curiosidade científica sobre o que há no sistema 

ainda pouco ou nada explorado. O despontar de novos olhares tendem a acrescentar 

ao estudo atual um conhecimento mais aprofundado do exercício cognitivo na 
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significação dos seres e seus comportamentos por meio das representações e seus 

recortes.  

Os autores McCleary e Viotti (2011, p. 290-291) apontam que os “recursos” 

comunicativos da libras “vão desde sinais parcialmente convencionalizados até gestos 

icônicos e pantomimas, que são improvisados à medida que o discurso se desenvolve” 

e, conforme Dudis (2008, p. 167), esses recursos são frequentemente usados para 

“descrever as entidades da cena sendo representada”. O que se percebe é que a 

análise da representação começa a se demonstrar um dos pilares para a 

compreensão mais assertiva do que se pode julgar uma sinalização natural.  

Assim cabe, aqui, a escolha de algumas definições para que se possa 

promover a hipótese com base nos conceitos mobilizados.  

 

4.1.1 O gesto 

 

Do latin, gestus: “atitude, movimento corporal na maior parte das vezes 

voluntário e controlado pelo ator[...]” (PAVIS, 2011, p. 184). Para Cunha (1982, p. 385), 

gesto é um “movimento expressivo do corpo, em especial da cabeça e dos braços ou 

mãos”, “mímica, semblante”. Para Góes (1921), o radical {gest} vem do radical {ger} 

significando “trazer” ou ainda “criar”. Para Fernandes Jr. (2010), a palavra “gesto” 

apresenta dois radicais: {ges}, alomorfe de {gen} que significa “criar” e {t}, alomorfe de 

{ta} que significa “semelhante”, “análogo”.  

É fato que, quando um ouvinte se propõe a falar, gesticula (por vezes), 

externando e, inclusive, espacializando seus pensamentos. O papel do gesto que faz 

é, inclusive, fundamental na comunicação onde, alguém que crie a oração “Tenho aqui 

à minha frente os produtos A e B, mas sei que este é melhor do que este” precisa ser 

observado, uma vez que ele, o locutor, provavelmente, usa o Pronome Demonstrativo 

“este” seguido do apontamento para significar ambos os produtos que estão perto de 

si. A função dêitica para a completa compreensão da superioridade do produto é 

compreendida como extralinguística, fundamental para o significado da oração acima. 

A reprodução do construto – ou sua interpretação por meio de gestos – no 

mundo exterior, é um processo cognitivo ativado por diferentes áreas cerebrais 

responsáveis pela espacialização, lógica, memória, movimento, interpretação, 

linguagem etc. Engel (1788) explicita já no século XXVIII que o próprio gesto tem a 
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função de expressar as manifestações interiores. Não sem uma razão de serem 

produzidos na comunicação, percebe-se que:  

 
 

Se os gestos são signos exteriores e visíveis de nosso corpo, pelos 
quais se conhece as manifestações interiores de nossa alma, infere-
se que podemos considerá-lo sob duplo ponto de vista: em primeiro 
lugar como mudanças visíveis por si mesmas; em segundo lugar, 
como meios que indicam as operações interiores da alma. (ENGEL, 
1788, p. 62-63) 
 

 
O usuário da libras, ao expressar-se contando uma história, pode comportar-

se, por escolha, como um ator e criar no espaço à sua volta a ideia de seres e 

comportamentos, preenchendo-o de maneira que seu interlocutor acabe por ter em 

sua mente múltiplos conceitos espacializados.24 Na verdade, por estar o gesto tão 

arraigado na comunicação humana, o ser humano parece ser um “ator” por 

excelência, exprimindo-se com todo o corpo além das palavras. Assim, no tocante à 

expressão pelos gestos, “todo movimento é um hieróglifo que tem sua própria 

significação particular.” (MEIERHOLD, 1969, p. 200).  

O gesto, então, para este trabalho, será definido como a expressão abrangente 

feita por meio do corpo, mas que não se enquadrará nas convenções apresentadas 

na seção a seguir nem ainda nas unidades representativas da seção que a sucede. 

 

4.1.2 Sinais convencionados 

 

Razão pela qual as línguas de sinais são assim chamadas, os sinais 

convencionados também constituem o sistema da modalidade visuoespacial. Estes 

sinais contam com parâmetros convencionados (STOKOE, 1978; BRITO, 1995) que, 

sendo signos linguísticos, são compostos por seus significantes e significados 

compartilhados pela comunidade surda.  

O sistema de sinais convencionados apresentado pela libras permite um estudo 

aprofundado das relações entre as unidades linguísticas em diferentes níveis de 

análise. Deve-se observar as unidades linguísticas pertencentes a cada nível de 

 
24 Estudos sobre a narrativa nas Línguas de Sinais veem apontando para a necessidade de um 
aprofundamento da pesquisa na construção do significado no desenvolvimento das narrações. Parece 
haver, no gênero narrativo, uma predominância de manifestação do subsistema de representação. Ver 
o trabalho de João Paulo Silva (2014). 
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análise, de forma a não as confundir com unidades de dimensões distintas. Assim, 

por exemplo, na estrutura sintagmática – estrutura da oração em que há relação entre 

os sintagmas – os sinais convencionados devem apresentar funções sintáticas e, por 

meio de suas relações com o verbo, encontram-se as funções que definirão o 

sintagma. Os sintagmas sobre os quais recaem algumas discussões, visando definir, 

na oração, uma ordem canônica prototípica são o sujeito, o verbo e o objeto. Esse 

estudo parece ser possível aos sinais convencionados, uma vez que, baseado nos 

estudos das línguas orais, parecem apresentar propriedades e comportamentos um 

tanto similares dentro do subsistema de sinais convencionados. O estudo de todas as 

unidades linguísticas e suas relações em cada nível de análise no sistema, contudo, 

ainda está para ser desbravado.  

 

4.1.3 Representação e classificadores 

 

Diferente da sinalização convencionada, a representação pode não apresentar 

convenção. Trata-se de um sistema “teatral” que privilegia a imitação do 

comportamento ou da forma de um referente. A representação, muito presente nos 

discursos em libras, apresenta-se, normalmente, carregada de informações, sendo 

possível a significação de um ou mais “seres” ao mesmo tempo, tendo um ou mais 

comportamentos simultaneamente – um sistema rico em detalhes, capaz de significar 

os referentes por meio de suas características refletidas no discurso.  

Os autores McCleary & Viotti (2011, p. 301), em observação às narrativas em 

libras,  afirmam que “o discurso dessas línguas [de sinais] se apoia fortemente na 

organização espacial”, em que se pode notar a interação do corpo do interlocutor com 

o espaço imaginado e representado por ele, além de que se é possível observar ações 

expressas por “pura mímica desacompanhada de sinalização, mas integrada ao fluxo 

do discurso de maneira coesa e coerente”. 

Essas representações costumam ser analisadas por um sistema de 

classificadores. Rodero-Takahira (2015) traz, em seu trabalho, algumas visões sobre 

o significado de classificador nas línguas de sinais. Explica que:  

 

Em comunicação com sinalizantes nativos da libras, percebemos que, 
de forma geral, a visão que eles têm dos CLs é a de um elemento que 
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serve para descrever, detalhar, dar características para um objeto, 
animal ou pessoa. (RODERO-TAKAHIRA, 2015, p. 54)25 

 

 Para esse estudo, é necessário que se entenda a perspectiva escolhida para 

os classificadores. 

 

O conceito de classificador diz respeito aos diferentes modos como 
um sinal é produzido, dependendo das propriedades físicas 
específicas do referente que ele representa. Os classificadores 
geralmente representam algumas características físicas do referente 
como seu tamanho e forma, ou seu comportamento ou movimento, o 
que confere grande flexibilidade denotativa e conotativa aos sinais. 
(Capovilla & Raphael 2001, p. 45) 

 

Deve-se entender que esse sistema de classificadores serve para a criação do 

representativo de um ser no espaço da sinalização, não sendo ele – o classificador – 

nem o representativo nem mesmo o ser em si. Dessa maneira, seria possível um 

sinalizante iniciar a representação de uma pessoa andando pela rua com todo o corpo 

(classificador corpo), imitando o modo como a pessoa se desloca por este espaço em 

sua mente. Logo depois, ela pode continuar a história mostrando esse deslocar 

através de uma das mãos (classificador parte do corpo), fazendo o dedo indicador e 

o dedo médio de pernas, imitando o mesmo comportamento através de outro tipo de 

classificador. Entende-se que seriam, então, diferentes classificadores para o mesmo 

representativo significando o mesmo ser observado em diferentes ângulos conforme 

a escolha do enquadramento feito pelo sinalizante. Pimentas (2012, p. 42-47) 

exemplifica os possíveis planos com que a libras trabalha, enfocando a linguagem 

cinematográfica.  

 

 

 

 

 

 

 
25 A autora firma, contudo, que “o uso dos CLs é muito mais sistemático”, trabalhando os classificadores 

como elementos linguísticos, participando de processos de formação de palavras e ainda da sintaxe 
da libras (RODERO-TAKAHIRA, 2015, p. 54). Seu trabalho procura mostrar “que a interpretação 
semântica dos CLs não se dá apenas por contexto, mas as diferentes interpretações também podem 
ser explicadas pela própria derivação sintática” e ainda considera “o CL um morfema [...] anexado a 
alguns tipos de raízes”, que formam, enão, sinais classificadores (RODERO-TAKAHIRA, 2015, p. 59). 
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Fig. 13: Classificadores 

 

Fonte: Captura de tela do vídeo “Pinguim” recontado por uma participante surda 

 

Seguindo as análises de Pimentas (2012) o classificador parte do corpo pode 

ser usado para enquadrar a noção do ser representado (o representativo para nossas 

análises) em Plano Geral, um plano distante, por exemplo, enquanto o classificador 

corpo seria usado para enquadrar a noção do ser representado em Plano Próximo. 

Na figura 13 nota-se que o mesmo representativo (a baleia) significando o mesmo ser 

(a baleia), apresentado por dois classificadores diferentes (classificador corpo e 

classificador parte do corpo) em planos distintos (Plano Geral e Plano Próximo). Não 

há, assim, o sinal BALEIA presente nesse fragmento. 

 Essa ideia de representação pode ficar mais clara pensando-se em múltiplos 

classificadores. Através de um classificador descritivo se pode criar um representativo 

no espaço de sinalização – um vaso grande e delgado por exemplo –, através de um 

classificador instrumental, manipulá-lo – tirar o vaso de um balcão e colocá-lo sobre 

uma mesa – e através de um classificador corpo, mostrar, também, a interação com 

o objeto – alguém esbarrando no vaso. 

 

4.1.3.1 Comportamento X verbo 

 

A noção de comportamento trazida por Fernandes Jr (2010) é essencial para 

distinção dos diferentes mecanismos da libras neste trabalho. 

O autor explica que 
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Do ponto de vista cronológico, o ‘comportamento’ refletido pela forma 
verbal é um ‘ser’ que tem um tempo de ‘existência’. Assim, o 
‘comportamento’ é um ‘ser’ abstrato implícito em outro ‘ser’ concreto 
ou abstrato. [...] Considerando o verbo como unidade linguística que 
tem um efeito de refletir na comunicação um ‘comportamento’ que tem 
um tempo de ‘existência’, é necessário saber que o ‘comportamento’ 
é um construto preestabelecido pelo raciocínio relativo ao tempo 
cronológico disponível à Enunciação para a seleção de uma forma 
linguística adequada à estrutura da Língua para a comunicação. 
(FERNANDES JR, 2010, p. 73-74) 

 

Fernandes Jr. (2010, p. 50) entende que “a propriedade do verbo é o 

comportamento de um ou mais seres”, o que parece significar que o verbo, sendo uma 

classe de palavras26, não é o comportamento, mas o sintagma que exprime esse 

comportamento. 

Assim sendo, no fato em que alguém, em frente a um prato com comida, leva 

um garfo cheio à boca, mastiga o alimento e o engole, um comportamento poderia ser 

interpretado. A esse comportamento, palavras como “comer”, “alimentar”, “papar”, 

“almoçar”, “jantar” etc poderiam fazer referência em diferentes contextos. Acontece 

que tais palavras não são verbos, como se vê em: 

 

(11) O jantar está servido.  

 

Em que jantar é uma palavra que tem a função de Substantivo. Entende-se, 

então, que a palavra não é um verbo.  

Observando uma pessoa correndo na rua, alguém poderia dizer que ela “(se) 

exercita”, outra pessoa poderia julgar que ela “foge” de alguém, outra pessoa pode 

dizer que ela “faz (cooper)”, outra, que ela “caminha (de modo mais acelerado)”, outra 

ainda, que ela “corre”. Acontece que o comportamento pode ser o mesmo, mas a 

interpretação desse comportamento para pessoas distintas, talvez, faça com que, 

após um julgamento do que foi presenciado, aquele que o presenciou atribua-lhe uma 

palavra compatível com aquilo que julga descrever o presenciado. Dessa forma, o 

comportamento não é o verbo. 

Isso é, talvez, a base para que se entenda a representatividade do classificador. 

Conforme a figura 14: 

 

 
26 Também chamada de Função Morfológica (FERNANDES JR, 2010, p. 47) 
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Fig. 14: Referências ao significado de “comer” 

 

Fonte: Revista D+ (2017)  

 

 quando o ato acima descrito é referido, julgado como um comportamento, os 

classificadores presentes na primeira imagem (corpo e instrumental) servem para 

representar esse comportamento. Assim, o classificador não é o comportamento, mas 

uma unidade linguística do subsistema representativo para representar o 

comportamento. Já na segunda imagem há um sinal que, dentro da estrutura de uma 

oração (por analogia) em libras poderia receber a função de verbo. No caso da terceira 

imagem, a referência é feita pela datilologia, mais um subsistema da libras capaz de 

trazer à comunicação conceitos sem o uso de um sinal convencionado ou um 

classificador. 

 

4.1.4 Datilologia 

 

A datilologia, outro subsistema na Língua Brasileira de Sinais, é mais um 

recurso da libras essencial para a comunicação. “O alfabeto manual foi desenvolvido 

na libras para que o empréstimo lexical fosse possível” (BRITO, 1995, p. 22). Nota-se 

que o alfabeto latino é utilizado para escrever palavras da língua portuguesa ou 

qualquer outra língua cuja representação por meio do sistema alfabético latino seja 

possível. A libras elegeu determinadas Configurações de Mão (formas da mão) 

relativas às letras do alfabeto latino, de modo que a escrita por meio da datilologia 

manual é referente a uma palavra pertencente ao sistema de uma língua oral, podendo 

ou não ser incorporada aos sinais convencionados posteriormente.  
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4.1.5 Representação vs sinais convencionados 

 

A representação, assim como os sinais convencionados e a datilologia, 

parecem compor o sistema linguístico da libras de modo a serem, de certa forma, 

dependentes entre si. Há, porém, de se observar maior ou menor ocorrência de acordo 

com o gênero discursivo. Normalmente, se observa grande manifestação 

representativa em narrações, maior manifestação de sinalização convencionada em 

assuntos científicos ou informativos por exemplo e mais manifestações da datilologia 

em assuntos cuja taxonomia não apresenta sinal a ela relativo. Nos testes realizados 

por essa pesquisa, pôde-se observar que os participantes diminuíram, drasticamente, 

o uso da representação no momento em que respondiam perguntas específicas sobre 

suas vidas, contudo, produziam grande quantidade de representação quando 

recontavam o vídeo a que foram expostos.  

A escolha dos sinalizantes em relação ao uso dos demais subsistemas, embora 

pareça existir, naturalmente, melhores subsistemas para cada gênero, pode variar. 

Deve-se levar em consideração a idade de cada sinalizante, sua filosofia educacional 

(oralismo, comunicação total, bilinguismo), escola em que estudou, a intensidade de 

seu contato e estudo da língua portuguesa, processo de aquisição de uma ou ambas 

as línguas, convívio com a comunidade surda, características linguísticas da parcela 

da comunidade em que está inserido etc. 

Nota-se, cada dia mais, o permear de expressões e construções da língua 

portuguesa na libras. Construções essas que têm provável proveniência do contato 

das línguas no meio social. Nas universidades, surdos encontram-se expostos a 

interpretações de usuários ouvintes da libras, que a têm como segunda língua. Esse 

contato também parece ser um dos fatores para a entrada de novas construções e 

vocábulos na libras.  

Não é difícil de se entender por esses fatores socioculturais que há de se 

encontrar, na sociedade, surdos com maior ou menor manifestação da sinalização 

convencionada, da representação e da datilologia em sua língua de sinais, 

dependendo de seu contato com as línguas e suas variações.  
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4.1.6 A harmonia da comunicação 

 

Os surdos costumam usar as representações na libras para a (re)significação 

dos referentes, quando a representação do comportamento ou do “ser” que tem o 

comportamento o deixa mais explícito. É comum de se ver uma sentença por meio de 

sinalização convencionada seguida por uma exemplificação em representação 

utilizando os classificadores. Não são raras as vezes em que, durante uma 

representação, diversos sinais convencionados aparecem, significando o espaço, 

fazendo “brotar” nele o conceito dos referentes por meio de unidades representativas.  

 

Fig. 15: Harmonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Captura de tela do vídeo “Pinguim” recontado pelos participantes surdos. 

 

Conforme Dudis (2008) “Uma questão especialmente interessante é a relação 

entre a representação de um evento que envolve um sujeito e os sinais produzidos 

durante a representação” (DUDIS, 2008, p. 167). Essas relações parecem ser notadas 

quando a representação se torna o subsistema base para a ocorrência dos sinais 

convencionados. 

Assumindo a coexistência desses subsistemas na composição do sistema 

linguístico da libras, faz-se necessário uma análise em que se possam notar a 

articulação e a relação entre os sistemas.  

 

Sinal 2 CLs 2 CLs 3 CLs 1 CL 1 CL 2 CLs 

Sinal + 1 CL 2 CLs 2 CLs 2 CLs 
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4.2 Análises 

 

Por se tratar da narração de uma história, já se esperava dos participantes 

grande quantidade de representação, propósito, inclusive, da escolha do vídeo. 

Durante as sinalizações, construções interessantes puderam ser percebidas em que 

verbos foram apresentados por meio de sinais convencionados, mas em quantidade 

extremamente reduzida. Outras construções mais recorrentes, apresentaram 

comportamentos mimetizados por meio de classificadores, que faziam referência aos 

seres das cenas reproduzidas.  

 

Fig. 16: fragmento 1 

 

Fonte: Captura de tela do vídeo “Pinguim” recontado por uma participante surda 

 

Conforme se pode observar na figura 16, durante a história, a participante utiliza 

o sinal convencionado “1VER3”, enquanto projeta em seu próprio corpo o 

comportamento de “ver”, mimetizando o corpo de um dos pinguins da história 

assistida, ao mesmo tempo que mostra com a outra mão o local em que o pinguim se 

encontra – a pedra de gelo. Nesse momento da sinalização, se pode perceber uma 

simultaneidade: o sinal convencionado acontecendo ao mesmo tempo que o 

classificador corpo e o classificador descritivo (considerado assim por especificar o 

formato da pedra – redonda e robusta). Percebe-se, então, que a referência ao 
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comportamento de “ver” acontece duas vezes, simultaneamente e por sistemas 

diferentes: representação e sinal convencionado. 

O sinal seguinte “BALEIA” é seguido da representação do corpo da baleia por 

meio do classificador corpo. Lodo depois, a participante abandona o sinal “BALEIA” 

para dar lugar ao classificador parte do corpo, em que sua mão passa a representar 

a barbatana da baleia, mas com seu corpo continua a representar o corpo da baleia. 

Por fim, por meio de um fenômeno linguístico muito interessante, a participante 

apresenta a superfície da água por meio do classificador elemento, servindo para 

mostrar o deslocamento e surgimento da barbatana da baleia (novamente pelo 

classificador parte do corpo), enquanto especifica como se comportam as expressões 

faciais e a cabeça da baleia, por meio de um olhar ameaçador, dirigindo-se ao iceberg. 

Nessa construção, notam-se três seres distintos apresentando comportamentos: a 

face da baleia (ameaçando e emergindo), a barbatana da baleia (deslocando-se e 

emergindo) e a superfície da água (permanecendo). 

Interessantemente, percebe-se uma maestria na organização da significação 

dos seres e seus comportamentos, um grande trabalho cognitivo bem orquestrado em 

que a cuidadosa escolha das unidades linguísticas resulta harmonicamente em um 

sistema bem articulado. Nota-se, ainda, que as unidades linguísticas (tanto 

representativas, como convencionadas) podem se sobrepor ou perdurar enquanto 

outras unidades surgem e somem, acrescentando-lhes informação ou ainda 

exemplificando-lhes.  

Os recortes percebidos nas escolhas dos classificadores demonstram que é da 

escolha do sinalizante a posição do interlocutor frente ao ser a que se referencia. Essa 

linguagem cinematográfica parece permear toda a representação, uma vez que todo 

ser significado por meio de um classificador toma um corpo imaginário no espaço 

apresentando proporções explícitas pelo sinalizante. 
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Fig. 17: “colisão” 

 

        

Fonte: Captura de tela do vídeo “Pinguim” recontado por participantes surdos 

 

Na figura 17, percebe-se que o comportamento de “colidir” pode ser 

referenciado por formas distintas. As formas escolhidas pelos participantes variam de 

acordo com os classificadores que escolheram, assim como os seres que seus 

próprios classificadores referenciam. Essa diversidade explicita, na língua, as variadas 

possibilidades de construções de acordo com a experiência linguística do sinalizante. 

Além da criação do locutor, deve-se levar em conta a experiência daquele com que 

se conversa. Sua experiência com o sistema linguístico será necessária para decifrar 

também as representações, pois entender a articulação dos classificadores, assim 

como o mecanismo de exposição dos seres por meio de Planos na libras é 

indispensável para uma boa comunicação. 

 

4.3 Conclusão do capítulo 

 

A libras parece contar com subsistemas comunicativos que emergem na 

comunicação de acordo com a escolha do sinalizante para significar os referentes. Os 

sinais convencionados, embora sendo um subsistema, pode aparecer durante uma 

representação, assim como a representação pode surgir durante uma “oração” 

composta por sinais convencionados.  

Pesquisas ainda necessitam tratar, profundamente, sobre o motivo de certos 

sinalizantes tenderem a usar mais a representação do que os sinais convencionados 

ou vice-versa. Faz-se, contudo, necessário o olhar para a comunicação como um 

sistema completo, em que existe a datilologia, a representação e a convenção no 

processo comunicativo.  
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Assumindo esse olhar, cabe então o estudo de como tais subsistemas 

funcionam separadamente e como interagem entre si. Estudo este que poderá 

necessitar de uma pesquisa multimodal para melhor descrição da articulação de todo 

o sistema comunicativo da Língua Brasileira de Sinais.  
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5 ADJUNTO ADVERBIAL DE TEMPO E DE FREQUÊNCIA NA LÍNGUA 

BRASILEIRA DE SINAIS 

 

A libras apresenta, em seu sistema, unidades linguísticas capazes de fazer 

referência ao tempo relativo ao comportamento referido pelo verbo. Essas unidades, 

são significadas por meio de sinais convencionados que, na estrutura sintagmática da 

oração, posicionam, cronologicamente, o evento em relação ao momento da 

sinalização.  

Bechara (2003, p. 287) explica que um Advérbio “é a expressão modificadora 

que por si só denota uma circunstância (de lugar, de tempo [...]) e desempenha na 

oração a função de adjunto adverbial” e que “a característica de tais adjuntos – 

[adjunto adverbial de tempo] – é responder à pergunta ‘quando?, desde quando?, até 

quando, durante quanto tempo?’ e podem referir-se  ao verbo, ao sintagma verbal ou 

a toda a oração.” (BECHARA, 2003, p. 440). 

Fernandes Jr. (2010, p. 588) diz que “O adjunto adverbial de tempo (AA tempo) 

é um sintagma relacionado com as categorias de tempo e modo do verbo, portanto é 

uma relação com o aspecto do verbo.” Para o autor, “o adjunto adverbial de tempo 

tem um significado de uma medida cronológica” que indica o tempo em que o 

comportamento significado pelo verbo existe.  

Na língua portuguesa, o adjunto adverbial de tempo não é o único recurso 

linguístico para se fazer referência ao tempo. Encontram-se no próprio verbo unidades 

linguísticas capazes de desempenhar esse papel. Os morfemas que indicam as 

categorias de tempo e modo, chamados de Desinência modo temporal, posicionam-

se após o radical. Assim, a composição do verbo (regular e a maioria dos irregulares) 

pode significar por si só tanto o comportamento quanto a cronologia. 

Na Língua Brasileira de Sinais, o processo de referência ao tempo é um tanto 

diferente. Quadros & Karnopp (2004, p. 99-100) afirmam que há padrões regulares 

para a distinção entre nomes e verbos na libras, de modo que existe, na composição 

do sinal, informações como o processo chamado “reduplicação” (de movimento) 

encontrado nos sinais CADEIRA e LIVRO por exemplo. Explicam ainda que o foco 

temporal (início, aumento, graduação, progresso, consequência etc.) e o aspecto 

temporal (“há muito tempo”, “por muito tempo”, “regularmente”, “continuamente”, 

“incessantemente”, “repetidamente”, “caracteristicamente” etc.) podem ser 

observados na composição do sinal.  
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Os verbos em libras não possuem marcações temporais de passado ou futuro 

em seus parâmetros, mas podem ser flexionados em número e pessoa. Esses verbos 

são conhecidos como verbos com concordância (QUADROS & KARNOPP, 2004, p. 

120). Isso sugere que há verbos que apenas significam o comportamento e não 

podem ser flexionados, não recebendo marcação alguma em sua composição. Esses 

são os chamados verbos Simples. 

Ferreira-Brito (1995, p. 60) explica que “o sinal PASSADO acompanhando um 

verbo, indica que a ação ocorreu no passado.” Explica também que “pode-se obter a 

indicação de passado também pela alteração da direção do movimento ‘para frente’ 

para ‘para trás’, como em ANO e ANO PASSADO” e que há casos em que o item 

lexical já traz marca de passado, como acontece em ONTEM e ANTEONTEM. 

Entendendo que o adjunto adverbial de tempo na libras, cronologicamente, tem 

o papel de posicionar, no discurso, o comportamento significado pelo verbo, como 

esse sintagma se comporta na estrutura sintagmática? Qual seria sua posição em 

uma sentença prototípica? 

 

5.1 O problema da padronização 

 

Encontrar a ordem prototípica de uma língua não parece ser uma tarefa 

simples, principalmente quando esta língua está em constante contato com outra 

língua.  

A libras é usada pela comunidade surda brasileira, assim como por vários 

ouvintes que têm familiares surdos, amigos ou ainda por aqueles que escolheram 

trabalhar com ela. Não são raros os ouvintes brasileiros que estão se despontando na 

carreira de interpretação. Isso quer dizer que, cada dia mais, os usuários da língua 

portuguesa estão começando a participar da comunidade surda, assim como de sua 

educação, promovendo-lhes acesso ao conhecimento. É natural que, nesse processo, 

tanto o léxico quanto a sintaxe de ambas as línguas tenham um estreito contato e que, 

com o passar do tempo, influências possam ser notadas. Assim,  

 
 

É preciso ter em mente que se pode notar diferença de ordenação dos 
sintagmas entre surdos com maior e menor conhecimento da língua 
portuguesa, surdos idosos e surdos mais jovens, surdos que oralizam 
além de sinalizar e surdos que não oralizam etc., de modo que haverá 
construções privilegiadas por grupos distintos na sinalização. (SILVA, 
2018, p. 63) 
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Pode-se dizer, então, que diferentes comunidades de surdos podem apresentar 

variedade não só de sinais, mas também de ordenação sintática. Estabelecer padrões 

e variações como aceitáveis em detrimento de outros, significa desconsiderar 

construções de diversos grupos.  

Parece que, quanto mais certas comunidades de surdos se aproximam da 

língua portuguesa escrita, falada ou sinalizada (no caso de ouvintes e surdos 

oralizados que a utilizam), mais estas absorvem suas construções correntes.  

Há construções mais correntes na libras como a negação sucedendo os verbos, 

ou os Advérbios Interrogativos finalizando as orações, mas já não são raras inversões 

em que se pode notar a negação antecedendo verbos, ou o Advérbio Interrogativo 

não finalizando a oração.27 

Dizer, então, qual é a estrutura prototípica da libras, levando em conta os 

adjuntos adverbiais de tempo, e colocar restrições ao seu uso é uma tarefa arriscada. 

Este trabalho procurará sugerir tal estrutura baseando-se nos dados obtidos em um 

corpus e também tomará como base dados obtidos pela literatura. 

 

5.2 A colocação do adjunto adverbial de tempo e de frequência na libras 

 

Nem todos os trabalhos com o sistema linguístico distinguem o adjunto 

adverbial de frequência do adjunto adverbial de tempo. Cegalla (2000, p. 244) 

enquadra os Advérbios “raramente, comumente e diariamente” como “de tempo”. 

Paschoalin (1997, p. 118) classifica os Advérbios “raramente e novamente” como 

temporais. Não foram encontradas frequências em outros trabalhos como o de 

Bechara (2003); Fernandes JR (2010) e Terra (2002). Para trabalhar com as unidades 

da libras, será interessante distinguir, em alguns momentos, o tempo da frequência, 

pois parece haver posições distintas para algumas unidades linguísticas. 

Exemplos da colocação do adjunto adverbial de tempo podem ser encontrados 

na Literatura. Em seu livro “Por uma gramática de línguas de sinais”, Ferreira-Brito 

(1995, p. 66) escreve alguns Períodos em glosa possíveis na libras: 

 
 
 

 
27 Ver QUADROS & KARNOPP 2004, p. 148, p. 155 e p. 166. 
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(12) ANTES 1VER2 || 2DAR3 LIVRO, EU. 

Eu vi você lhe dar o livro, eu. 

 

(13) ANTES 1VER2 || CACHORRO 3MORDER3. 

Eu o vi quando o cachorro o mordeu. 

 

(14) ANTES 1VER3 || LIVRO CAIR. 

     Eu vi o livro cair. 

 

(15) HOJE CHOVER... || TER CERTEZA. 

     Tenho certeza de que hoje vai chover. 

 

Os adjuntos adverbiais de tempo foram destacados nas sentenças de (12) a 

(15), assim como as orações do Período foram separadas por barras para facilitar a 

análise. Nota-se nas sentenças em (12), (13), (14) e (15) que as orações são iniciadas 

por um adjunto adverbial de tempo, especificamente ANTES e HOJE. Nos dados em 

(12), (13) e (14), esses Adjuntos iniciam uma oração que em língua portuguesa é 

considerada oração Principal. No Período (15), o adjunto adverbial de tempo HOJE 

inicia a oração Subordinada. É interessante notar que, independentemente da função 

da oração, esses adjuntos adverbiais de tempo parecem apresentar uma posição 

específica anterior ao verbo. 

A autora ainda disponibiliza mais alguns exemplos com adjuntos adverbiais de 

frequência (FERREIRA-BRITO 1995, p. 130, 135): 

 

----------ñ----------- 

(16) PRECISAR... || ÁGUA TODO-DIA ESTA (dêixis) PLANTA. 

Não é necessário regar esta planta todos os dias. 

 

(17) ÁGUA CACTO TODO-DIA... || NÃO PRECISAR. 

   Não é necessário regar o cacto todos os dias. 

 

Nos exemplos (16) e (17), contudo, pode-se notar a presença de um adjunto 

adverbial de frequência que não inicia a oração: TODO-DIA. Em (16), o adjunto 

adverbial de frequência sucede a palavra ÁGUA que, não parece exercer a função de 
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verbo, assim como as demais palavras que sucedem as barras. Ferreira-Brito (1995, 

p. 130) escreve na tradução para a língua portuguesa as palavras “é” e “regar”, 

subentendendo, assim, que o sinal PRECISAR foi traduzido por “é necessário” e que 

o sinal que teria a função de verbo da segunda oração (regar) está omitido. No Período 

(17), percebe-se a mesma questão acontecendo na primeira oração, contudo o sinal 

TODO-DIA é sinalizado no final da oração permanecendo o sinal ÁGUA anterior em 

ambas as orações.   

Análises como estas parecem complicadas de se fazer, uma vez que a 

tradução das orações como:  

 

(18) Não é necessário regar esta planta todos os dias. 

(19) Não é necessário regar o cacto todos os dias. 

 

faria com que “esta planta” e “o cacto” recebessem a função sintática objeto, 

porém a tradução de ambas as orações como em: 

 

(20) Não é necessário jogar água nesta planta todos os dias. 

(21) Não é necessário jogar água no cacto todos os dias. 

 

faria com que “nesta planta” e “no cacto” recebessem a função sintática adjunto 

adverbial de lugar. A tradução dos Períodos (16) e (17) ainda poderia ser: 

 

(22) Esta planta não precisa de água todos os dias. 

(23) O cacto não precisa de água todos os dias. 

 

fazendo com que o Período fosse simples, a oração absoluta e “Esta planta” e 

“O cacto” recebessem a função sintática sujeito.  

Mesmo não podendo afirmar que TODO-DIA sucederia o verbo se fosse 

explícito, pode-se notar que sua sinalização não é feita no início da oração nos 

exemplos apresentados por Ferreira-Brito (1995). 

Moraes (2013, p. 87) também disponibiliza alguns exemplos de sinalização com 

adjuntos adverbiais de tempo: 
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(24) AGORA HISTÓRIA COMEÇAR. 

A história começa agora. 

 

(25) DEPOIS PINÓQUIO IR ESTUDAR. 

Pinóquio vai estudar depois. 

 

(26) AMANHÃ EU IR PREFEITURA. 

Eu irei à prefeitura amanhã. 

 

(27) HOJE EU TRABALHAR. 

Eu trabalho hoje. 

 

(28) ANTES PODER CANTAR. 

Eu podia cantar antes. 

 

Nos exemplos de (24) a (28) percebe-se a ocorrência do adjunto adverbial de 

tempo no início da oração. O que não parece acontecer nas orações: 

 

(29) SURDO DENTRO INTERNET AGORA. 

O surdo está na internet agora. 

 

(30) EU TRABALHAR AGORA. 

Eu estou trabalhando agora. 

 

O adjunto adverbial de tempo AGORA que vinha se apresentando, 

preferencialmente, no início da oração (antecedendo a estrutura canônica), é 

sinalizado no final da oração. Conforme Moraes (2013, p. 87), “ao analisarmos nosso  

corpus de sentenças em LSB, percebemos que os advérbios de tempo podem ocorrer 

em posição inicial ou final de sentença;” a autora explica ainda que, “no entanto, 

advérbios em posição inicial são mais frequentes, o que se reflete em nossos 

exemplos acima.” 

 A autora considera agramatical o uso do sinal ANTES nas seguintes posições: 
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(31) *EU ANTES COM AMIGO PASSEAR. 

Eu passeei com um amigo antes. 

 

(32) *EU PASSEAR ANTES COM AMIGO. 

Eu passeei com um amigo antes. 

     ___t                              ______hn 

(33) *EU PASSEAR ANTES COM AMIGO. 

Eu passeei com um amigo antes. 

 

 Entende, entretanto, que a sentença (23) é possível: 

___t   ______hn 

(34) EU ANTES COM AMIGO PASSEAR. 

Eu passeei com um amigo antes. 

 

explica que a sentença “é gramatical por apresentar marcação não-manual de 

tópico sobre o sujeito” e ainda “marcação ‘hn’ sobre o Advérbio: essa última fará com 

que a informação fornecida pelo Advérbio funcione como uma informação a mais na 

sentença” (MORAES 2013, p. 87). 

Quadros (2003, p. 145) cita Advérbios de frequência (como às vezes) e 

Advérbios de tempo (como amanhã) em seu trabalho Phrase Structure of Brazilian 

Sign Language (Estrutura Frasal da Língua Brasileira de Sinais).  

A partir desse ponto, far-se-á diferenciação entre adjuntos adverbiais de tempo 

e de frequência, para que se possa seguir os trabalhos de Quadros. Embora há 

gramáticas e autores que consideram os adjuntos adverbiais de tempo responsáveis 

também pela frequência em que se apresenta o fato, para este trabalho, serão feitas 

distinções para que se possa manter o diálogo com outras obras. Segundo a Quadros 

(2003), 

 
“Os advérbios temporais e de frequência nos trazem o fato de que há um 
constituinte VP no LSB que inclui o verbo e o objeto: [VP [V NP]]. Esta relação 
não pode ser interrompida por um advérbio, [este é] um argumento adicional 
para conceber que SVO é a ordem básica das palavras na LSB.” (QUADROS, 
2003, p. 145) 
 

 

Em seu trabalho, Quadros (2003, p.145-146), apresenta alguns exemplos do uso 

dos adjuntos adverbiais de tempo e de frequência na Língua Brasileira de Sinais. 
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(35) *JOHN [VP [V COMPRA [AdvP ONTEM [NP CARRO]]].28 

John comprou um carro ontem. 

 

(36) *EU [VP [V BEBER [AdvP ÀS-VEZES [NP LEITE]]]].29 

Às vezes, eu bebo leite. 

 

A autora supõe que “os advérbios temporais acontecem à direita ou à esquerda, 

adjacentes a IP (AgrP), e os advérbios de frequência aparecem à direita ou à 

esquerda, adjacentes à VP”. (QUADROS, 2003, p. 146) 

 

(37) JOHN COMPRAR O CARRO ONTEM. 

(38) ONTEM JOHN COMPRAR O CARRO. 

(39) *JOHN ONTEM COMPRAR O CARRO.30 

John comprou um carro ontem. 

 

(40) EU BEBER LEITE ÀS-VEZES. 

(41) EU ÀS-VEZES BEBER LEITE. 

(42) ?? ÀS-VEZES BEBER LEITE. 

Às vezes, eu bebo leite.31 

 

Os pontos de interrogação precedem o período em (42) para demarcar que, 

segundo Quadros & Karnopp (2004, p. 146), embora os surdos considerem essa 

construção estranha, “pode aparecer em alguns contextos linguísticos. Assume-se 

 
28 a) *JOHN [

VP 
[
V 

BUY [
AdvP 

YESTERDAY [
NP 

CAR]]].  

John bought a car yesterday.  
29 b) *I [

VP 
[
V 

DRINK [
AdvP 

SOMETIMES [
NP 

MILK]]]].  

      Sometimes I drink milk. 
30 (10) a) JOHN BUY CAR YESTERDAY. 

b) YESTERDAY JOHN BUY CAR.  

c) *JOHN YESTERDAY BUY CAR.  
John bought a car yesterday. 
31 a) I DRINK MILK SOMETIMES.  

b) I SOMETIMES DRINK MILK.  
c) ?? SOMETIMES I DRINK MILK.  
Sometimes I drink milk. 
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que sintaticamente ela não é gerada, mas que por questões fonológicas no contexto 

linguístico bastante específico ela pode acabar sendo gerada.” 

Quadros & Karnopp (2004, p, 160) apresentam, ainda, algumas orações em 

que há a presença de adjuntos adverbiais de tempo. 

 

(43) AMANHÃ <aDARb>do LIVRO. 

Amanhã (você) dará o livro (a el@).32 

 

(44) <AMANHÃ> IXa CONVERSAR IXb. 

Amanhã el@ conversa com el@. 

 

(45) [FP [MARIA PAGAR CASA]] i <[F PAGAR] [IP1 ti]]]>mc[IP2 AMANHÃ].33 

Maria pagará a casa amanhã. 

 

(46) <O QUE JOÃO PEGAR ONTEM O QUE>qu.34 

O que João pegou ontem? 

 

(47) <[CP O QUEi [IP JOÃO PEGAR ti ONTEM ] O QUE>qu.35 

O que João pegou ontem? 

 

Nos exemplos de Quadros (2003) e Quadros & Karnopp (2004), nota-se a 

ocorrência dos adjuntos adverbiais de tempo em posições variadas, mas Quadros 

(2003) explica que não pode haver a interrupção da relação [VP [V NP]] por um 

Advérbio.  

Observando os exemplos anteriores, nota-se que, na libras, os adjuntos 

adverbiais podem ocorrer em mais de um lugar em relação à estrutura canônica da 

oração.  

Em (32) e (33), Moraes (2013, p. 87) parece discordar da posição posterior do 

adjunto adverbial de tempo ANTES relativo à estrutura canônica para o caso da 

presença do adjunto adverbial de Companhia COM AMIGO. Entende, contudo, que 

 
32 Optou-se por manter a tradução do livro com indefinição do gênero por @ da obra original de 
Quadros & Karnopp 2004. 
33 QUADROS & KARNOPP, 2004, p. 185. 
34 QUADROS & KARNOPP, 2004, p. 190. 
35 QUADROS & KARNOPP, 2004, p. 191. 
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uma oração como (34) é possível, em que se observa a presença de um adjunto 

adverbial de tempo após o sujeito e antecedendo o verbo, defendendo condições para 

que tal posicionamento seja possível (MORAES 2013, p. 87). 

As autoras parecem concordar com a posição inicial e final para os adjuntos 

adverbiais de tempo. Os exemplos em que o adjunto adverbial de tempo inicia a 

oração são: (12), (13), (14), (15), (24), (25), (26), (27), (28), (43) e (44). Os exemplos 

em que o adjunto adverbial de tempo aparece no final da oração são: (29), (30), (37) 

e (45). O exemplo em que o adjunto adverbial de frequência aparece no início da 

oração é: (42). Os exemplos em que o adjunto adverbial de frequência aparece no 

final da oração são: (17) e (40). Os exemplos não marcados como agramaticais em 

que o adjunto adverbial de tempo/frequência aparece em posições mediais na oração 

são: (5), (25), (32), (33), (37), (38). 

Seguindo, contudo, a distinção feita por Quadros (2003, p. 145) entre adjuntos 

adverbiais de tempo e de frequência, parece que há, nos exemplos dados pelas 

autoras, uma posição majoritária para os adjuntos adverbiais de tempo e outras 

posições possíveis e discutíveis para seus posicionamentos.  

Os adjuntos adverbiais de frequência em (17) e (40) parecem estar bem 

posicionados no final da oração em que se encontram e movê-los para outro local 

pode ocasionar problemas nas sentenças, como é o caso de (42) – oração que, 

conforme Quadros, pareceu “muito estranha aos surdos” (2003, p. 146).  

A oração (41) mostra uma posição medial ao adjunto adverbial de frequência. 

Para Quadros (2003), essa posição parece ser possível para o adjunto adverbial de 

frequência, mas não para o adjunto adverbial de tempo, conforme percebido na 

oração (39). 

Os exemplos analisados parecem não ser suficientes para uma conclusão do 

posicionamento padrão dos adjuntos adverbiais de tempo e de frequência, embora 

pareçam concordar com a proposição de que há adjuntos adverbiais de tempo que, 

correntemente, antecedem a estrutura canônica da oração e que os adjuntos 

adverbiais de frequência a sucedem. 

Encontram-se vídeos com outros exemplos com construções em que o adjunto 

adverbial de tempo e de frequência aparecem sendo trabalhados por alguns 

estudiosos da libras. Alguns destes estudiosos defendem a marcação temporal por 

meio de um adjunto adverbial no início da oração: 
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(48) AGORA PROVA ESTUDAR36 

Estou estudando para a prova. 

 

(49) AMANHÃ SUPERMERCADO 1IR.37 

Irei ao supermercado amanhã. 

 

 Além de não serem encontradas rejeições ou resistências a este tipo de 

construção, quando exemplos são utilizados com adjuntos adverbiais de tempo, é 

comum que estes Adjuntos sejam sinalizados no mesmo lugar em relação à estrutura 

canônica da oração. Se pela frequência do uso se pudesse indicar a posição padrão 

de um sintagma, parece que a libras ofereceria uma posição prototípica à maioria dos 

Adjuntos Adverbias de tempo quer indicando presente como em (48), futuro como em 

(49) ou passado como em:  

 

(50) ANTEONTEM CASA NAMORAD@ EU 1IR.38 

Fui à casa da minha namorada anteontem. 

 

5.3 Análises 

 

Para as análises a seguir, há de se observar, na trilha Sinal Conv., os sinais 

que aparecem, assim como a ordem em que ocorrem na oração. As imagens 

recortadas dos sinais apresentados nas figuras estão ligadas a uma linha vertical, 

mostrando, na linha do tempo da sinalização, em que momento os sinais surgem, de 

acordo com a palavra escrita na trilha Sinal Conv., logo abaixo da trilha Trad Port.  

 

 

 

 

 

 

 
36 Vídeo retirado do canal libras Interpretar, disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=gb01Bp71cmA. Acesso em 20/05/19. 
37 Vídeo retirado do canal Tube libras, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Bbg3-
lT7uoE. Acesso em 20/05/19 
38 Vídeo retirado do canal Danrley Oliveira, disponível em  
https://www.youtube.com/watch?v=dh-ETzFmOjo. Acesso em 20/05/19. 

https://www.youtube.com/watch?v=gb01Bp71cmA
https://www.youtube.com/watch?v=Bbg3-lT7uoE
https://www.youtube.com/watch?v=Bbg3-lT7uoE
https://www.youtube.com/watch?v=dh-ETzFmOjo
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Fig. 18: fragmento 2 

 

 

Fonte: Captura de tela do vídeo em que LNPS relata sua história39 

 

(51) PASSADO EU PEQUEN@ MEU PAI É SURDO MÃE OUVINTE. 

    Quando eu era pequena, meu pai era surdo e minha mãe, ouvinte. 

 

 Na figura 18, traduzida em (51), pode-se observar o sinal PASSADO iniciando 

a sentença em libras. Concordando com Ferreira-Brito (1995, p. 60) esse sinal parece 

indicar que os verbos, os quais ele acompanha, indicam acontecimentos no passado.  

 De acordo com a pesquisa, o adjunto adverbial de tempo parece se apresentar 

em posição propícia e esperada a certos adjuntos adverbiais de tempo. 

 A participante ainda fez outras construções como: 

 

(52) MEU AV@ CONHECER NÃO TUDO SURDO || PORQUE 

ANTIGAMENTE NÃO-TER INFORMAÇÃO. 

Meu avô não conhecia tudo sobre surdez, porque, antigamente, não 

havia informação. 

 

(53) ANTIGAMENTE ENCONTRAR NADA || TELEFONE NÃO-TER NADA. 

Antigamente, não havia encontros, não havia telefone, nada. 

 
39 O sinal EU, pouco claro na figura, é feito pela participante tocando rapidamente no ombro. 
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(54) PASSADO [NÓS] POBRE. 

No passado, éramos pobres. 

 

(55) PASSADO SONHO EU ENTRAR PEDAGOGIA ESTUDAR 

FACULDADE. 

Eu tinha o sonho de estudar pedagogia na faculdade. 

 

(56) ANTIGAMENTE ENCONTRAR NADA || TELEFONE NÃO-TER NADA. 

Antigamente, não havia encontros, não havia telefone, nada. 

 

(57) EL@ NOITE EL@ DORMIR NÃO. 

Ela não dormia à noite. 

 

(58) EU CHEGAR CASA ONZE MEIA NOITE. 

Eu chegava em casa às onze e meia da noite. 

 

(59) PASSADO JOVEM EU SONHO FILH@ SURDO@. 

Quando eu era jovem, eu tinha o sonho de ter um filho surdo. 

 

(60) EU PORQUE ANTES SONHO.40 

Porque este era meu sonho antes. 

 

(61) IDADE CINCO MÊS ATÉ IDADE DOIS EL@ SINALIZAR POUCO. 

Ela sinalizou pouco de cinco meses até dois anos. 

 

(62) SEIS ANOS QUATRO MÊS 3MANDAR-EMBORA1. 

Fui mandada embora após seis anos e quatro meses. 

 

(63) MANHÃ BRINCAR. 

[Eu] brincava [com ela] de manhã. 

 
40 Construções como essa questionam a afirmativa de certas agramaticalidades ou impossibilidades 
na libras. Não será levada em conta, aqui, contudo, a singularidade dessa estrutura, mas a posição 
em que o adjunto adverbial de tempo aparece.  
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(64) HOJE IDADE QUATRO ESTUDAR ROTARI. 

Hoje, com quatro anos, ela estuda no Rotari. 

 

(65) ANTIGAMENTE EU IDADE OITO APRENDER PALAVRAS. 

Aprendi palavras quando eu tinha oito anos. 

 

(66) EL@ JÁ IDADE QUATRO. 

Ela já tem quatro anos. 

 

(67) ANTES IDADE TRÊS ESCREVER. 

Antes, com três anos, já escrevia. 

 

(68) EL@ JÁ SABER PALAVRAS. 

Ela já sabe palavras. 

 

 Antes da análise das construções feitas por LNPS, serão apresentadas a seguir 

as construções de HRC. É importante que se tenha em mente que ambas estudaram 

na mesma escola e se comunicam constantemente no local de trabalho. 
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Fig. 19: fragmento 3 

 

 

Fonte: Captura de tela do vídeo em que HRC relata sua história 

 

(69) ANTIGAMENTE EU EU PEQUENA MÃE GRÁVIDA EU IRMÃO JÁ 

ESTUDAR AQUI JÁ.41 

Quando eu era pequena, [quando] minha mãe estava grávida de mim, 

meu irmão já estudava aqui. 

 

Antes da análise das construções feitas por HRC, abaixo estão disponibilizados 

outros exemplos de posicionamento de adjuntos adverbiais encontrados nos vídeos 

da participante. 

 

(70) EL@ SURD@ MÃE SABER-JÁ. 

Minha mãe já sabia que ela era surda. 

 

(71) METID@ PASSADO EU. 

Eu era metida no passado. 

 

(72) HOJE EU ESTUDAR FACULDADE. 

Eu estudo na faculdade hoje. 

 
41 Assim como na figura 19, o sinal EU, pouco claro na figura, é feito pela participante tocando 
rapidamente no ombro. 
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(73) EU AV@ TRAZER ESCOLA SEMPRE. 

Meu avô sempre me trazia à escola. 

 

(74) EU IDADE QUATORZE AV@ IR-EMBORA. 

Quando eu tinha quatorze anos, meu avô foi embora. 

 

(75) ATÉ-HOJE NÃO-PARAR-DE-PENSAR. 

Até hoje, não paro de pensar [nisso]. 

 

Os exemplos trazidos neste trabalho são aleatórios, conforme foram 

aparecendo na sinalização das participantes. 

Diante da organização sintática de tais dados, algumas conclusões já podem 

ser tiradas. O adjunto adverbial de tempo aparece em vinte e três exemplos acima e, 

em dezesseis deles, iniciando a oração, o que parece licenciar construções hipotéticas 

como: 

 

(76) DEPOIS TUDO VOCÊ ORGANIZAR. 

Você organiza tudo depois. 

 

(77) MÊS QUE-VEM EU FACULDADE TERMINAR. 

Eu vou terminar a faculdade no mês que vem. 

 

(78) TRÊS-DIAS ANTES EL@ EMBORA. 

Ele havia ido embora três dias antes. 

 

Por se tratar de adjuntos adverbiais de tempo e não de Advérbios 

especificamente, a variedade de unidades linguísticas que poderia ocupar a posição 

anterior à estrutura canônica é grande. Entre as quais estão: ONTEM, ANTEONTEM, 

HOJE, AMANHÃ, AMANHÃ DEPOIS, SEMANA PASSADA, SEMANA ESTA, 

SEMANA QUE-VEM, MÊS PASSADO, MÊS ESTE, MÊS QUE-VEM, ANO PASSADO, 

ANO ESTE, ANO QUE-VEM, PASSADO, FUTURO, ANTES, DEPOIS, AGORA, DE-

MANHÃ, À-TARDE, À-NOITE, CEDO, DE-REPENTE etc.  
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No caso da oração (74), nota-se não um adjunto adverbial de tempo, mas uma 

oração temporal42 que tem o papel de posicionar no tempo o significado de IR-

EMBORA na oração Principal. É interessante a observação de que, por assumir a 

responsabilidade de alocar o fato no tempo, tal qual o adjunto adverbial de tempo, 

essa oração ocorre na mesma posição anterior. Este é um estudo que precisará de 

mais profundidade e que poderá reforçar os resultados dessa pesquisa. 

Em (52) e (60), parece que, o adjunto adverbial de tempo pode suceder certos 

conectivos oracionais quando presentes na oração. Assim, levantamos a hipótese de 

que são possíveis construções como: 

 

(79) AMANHÃ EU FALTAR || PORQUE HOJE CIRURGIA. 

Amanhã vou faltar, porque farei uma cirurgia hoje. 

 

(80) PRONTO AINDA-NÃO || MAS AMANHÃ PRONTO CERTEZA. 

Ainda não está pronto, mas, estará pronto amanhã com certeza. 

 

Alguns adjuntos adverbiais de tempo assim como todos (ou os até aqui 

estudados) adjuntos adverbiais de frequência parecem ter a preferência de ocorrência 

no final da oração, como se nota em (69), (70) e (73) somados aos exemplos que os 

antecederam: (17) e (40). Segundo os dados conseguidos e de acordo com o contato 

com a comunidade usuária de libras, acredita-se que tais adjuntos adverbiais possam 

ser: JÁ, AINDA-NÃO, SEMPRE, NUNCA, ÀS-VEZES etc. Dessa maneira, é possível 

haver orações como: 

  

(81) EL@ 3CONTAR1 JÁ. 

Ele já me contou. 

 

(82) NÓS 1RESPONDER3 AINDA-NÃO. 

Nós ainda não lhe respondemos. 

 

(83) EU 1ENGANAR3 SEMPRE. 

Eu sempre o engano. 

 
42 Oração subordinada adverbial temporal 



71 

 

 

(84) ALUN@ TOD@ 3ATENÇÃO! NUNCA. 

Todos os alunos nunca prestam atenção em mim. 

 

(85) PARQUE EU PASSEAR ÀS-VEZES. 

Eu passeio no parque às vezes. 

 

Com base nos dados, pode-se notar que as variações podem acontecer tanto 

por uma questão de permissão da própria língua quanto uma possível influência de 

construções típicas da língua portuguesa, como pode ser o caso das construções (58) 

e (68).  

 

5.4 Conclusão do capítulo 

 

A libras parece apresentar padrões no que diz respeito à colocação do adjunto 

adverbial de tempo e adjunto adverbial de frequência. Os resultados das pesquisas 

apontaram que certos adjuntos adverbiais de tempo parecem ter preferência de 

ocorrência antes da estrutura canônica, enquanto outros adjuntos adverbiais de 

tempo, assim como os adjuntos adverbiais de frequência, parecem ter preferência de 

ocorrência após a estrutura canônica. 

Os resultados iniciais da pesquisa podem sugerir que, assim como a estrutura 

canônica deve ter uma ordem padrão da qual variam todas as outras ordens, os 

adjuntos adverbiais e até mesmo outros sintagmas podem ter uma posição prototípica 

na oração. Sabe-se que, para isso, um corpus maior e mais pesquisas são 

necessários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

6 ADJUNTO ADVERBIAL DE LUGAR 

 

Compreender a função que o lugar possui dentro do discurso em libras parece 

ser o primeiro passo necessário às conjecturas de uma posição que lhe é natural em 

uma oração que apresenta referência a lugar. Há variáveis que precisam ser levadas 

em consideração antes de uma análise de como se comporta o adjunto adverbial de 

lugar e sua relação com os demais constituintes da oração. 

Conforme já mencionado, Bechara (2003, p. 287) explica que um Advérbio “é 

a expressão modificadora que por si só denota uma circunstância (de lugar, de tempo 

[...]) e desempenha na oração a função de adjunto adverbial” e que “a característica 

de tais adjuntos – [adjunto adverbial de lugar] – é responder à pergunta ‘onde?’”, assim 

como “donde?, por onde?, aonde, até onde etc.” (BECHARA, 2003, p. 440). 

Fernandes Jr. (2010) diz que o adjunto adverbial de lugar é um sintagma relativo ao 

verbo que tal relação  

 
“implica a ocorrência do ‘comportamento’ significado pelo verbo em um ‘ser’ 
significado pelo sujeito. Se o ‘comportamento’ que ocorre em um ‘ser’ implica 
a ‘existência’ de outro ‘ser’ que é significado pelo objeto direto, o adjunto 
adverbial de lugar significa um ‘ser’ de referência locativa aos ‘seres’ 
significados pelo sujeito e (ou) pelo objeto direto. semanticamente, é um ‘ser’ 
referente à localização dos ‘seres’ significados pelo sujeito e pelo objeto 
direto.” (FERNANDES JR., 2010, p. 287) 
 

 

Assim, o adjunto adverbial de lugar é um “ser” cuja função, enquanto sintagma, 

é indicar o local em que ocorre o comportamento significado pelo verbo na oração. 

Como visto no capítulo 5, em que são tratados os adjuntos adverbiais de tempo 

e de frequência, há textos que sugerem exemplos com ocorrências possíveis a 

determinadas unidades linguísticas na libras. Deve-se levar em consideração, 

contudo, que o lugar pode ser apresentado, na língua, tanto como um adjunto 

adverbial de lugar quanto um objeto indireto e que se deve ter cuidado na distinção 

desses sintagmas.  

FERREIRA-BRITO (1995), em sua obra “Por uma gramática de Línguas de 

Sinais”, apresentou algumas orações em que se pode notar a presença do conceito 

de lugar (FERREIRA-BRITO, 1995, p. 187)  

  

(86) LINHA ENROSCAR. IR SENTAR ALI. 

 As linhas se embaralharam. Sente-se ali. 
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Na oração (86), ALI faz referência ao local em que o significado do sinal 

convencionado SENTAR acontece, informando, deste modo, um adjunto adverbial de 

lugar significado por meio de uma função dêitica. A autora ainda traz outro exemplo 

de sinalização na mesma obra (FERREIRA-BRITO, 1995, p. 190): 

 

(87) (...) ONDE MEU GARUDA-CHUVA[?]  

 (...) onde está meu guarda-chuva? 

 

Na oração (87), onde faz referência a um lugar. Esta unidade linguística, 

entretanto, pode ser relativa a um verbo que frequentemente é omitido na libras: 

ESTAR.  

Pode-se notar que, na oração (86), o adjunto adverbial de lugar ALI se 

apresenta no final da oração, após o verbo, enquanto que na oração (87), o adjunto 

adverbial de lugar ONDE apresenta-se no início, antecedendo o sujeito MEU 

GUARDA-CHUVA, mostrando mais de uma posição aceitável para a ocorrência do 

adjunto adverbial de lugar. Conforme se verá no decorrer deste capítulo, parece haver 

divergência entre estudiosos da libras sobre a posição preferencial para o adjunto 

adverbial de lugar composto por um Advérbio Interrogativo. 

Para as autoras QUADROS e KARNOPP (2004), o adjunto adverbial de lugar 

pode ter lugar aceitável antes da sinalização do verbo também, conforme o exemplo 

trazido na obra “Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos” (QUADROS & 

KARNOPP, 2004, p. 148): 

  

(88) <BOLA-FUTEBOL>t, <ONDE O JOÃO PEGAR>qu  

 Esta bola de futebol, onde o João pegou? 

 

Em (88), ONDE tem a função de indicar o local do significado do verbo PEGAR, 

de modo que, embora não inicie a oração, o adjunto adverbial de lugar está após o 

objeto direto e antecedendo o sujeito e o verbo.  

Vale trazer a esta reflexão a teoria de que os Advérbios Interrogativos têm a 

preferência de serem sinalizados após os verbos mesmo se tratando de um adjunto 

adverbial de lugar como: 
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(89)  SUA CASA ONDE?43 

      Onde é sua casa? 

 

ONDE, na oração (89), embora seja um adjunto adverbial de lugar, deve ocupar 

a posição final da oração por se tratar de um Advérbio Interrogativo, segundo alguns 

estudiosos44 de libras.  

Esse fenômeno também é observado na American Sign Language (ASL), como 

no vídeo “ASL: WH Questions in American Sign Language” do professor Bill Vicars45: 

 

(90)  YOU WORK WHERE? 

Where do you work?46 

  

 O sinal WHERE é realizado no final da oração por se tratar de um Pronome 

Interrogativo47. No mesmo vídeo, outros exemplos são feitos com o objetivo de 

mostrar o uso dos demais Pronomes Interrogativos que não desempenham função de 

adjunto adverbial de lugar: 

 

(91) YOU COME-here HOW? 

  How did you come here?48 

 

(92) YOU MOVE-here WHEN? 

When did you move here?49 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Exemplo tirado do canal libras Interpretar disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=8PoljZjz45w. Acesso em 13/05/19. 
44 Verificar ainda o canal Tube libras no site https://www.youtube.com/watch?v=ryUZsFnApOk. 
Acesso em 13/05/19. 
45 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=eiqxPEIWGR8. Acesso em 13/05/19. 
46 Onde você trabalha? 
47 É importante que se tenha claro que nas sentenças interrogativas em inglês, “where” é considerado 
um Pronome interrogativo, enquanto que nas sentenças interrogativas em português, “onde” é 
considerado um Advérbio interrogativo. 
48 Como você veio aqui? 
49 Quando você se mudou para cá? 

https://www.youtube.com/watch?v=8PoljZjz45w
https://www.youtube.com/watch?v=ryUZsFnApOk
https://www.youtube.com/watch?v=eiqxPEIWGR8
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Fig. 20: WH question in ASL 

 

 
Fonte: Captura de tela do vídeo ASL: WH Questions in American Sign Language 

  

 Há outros professores e intérpretes americanos que exemplificam a estrutura 

sintática da ASL com os Pronomes Interrogativos após o verbo, no final da oração, 

como se vê no vídeo “ASL WH Questions (who, what, when, where, why...) Lesson for 

Students”50 de Hansen no canal ASL Interpreter@S.Hansen: 

 

(93) YOUR HOME WHERE? 

  Where is your home?51 

 

(94) YOU HURT WHERE? 

  Where are you hurt?52 

  

A professora americana Meredith possui um vídeo em seu canal ASL 

Meredith com o nome de “ASL: WH-word Question Signs”53 com o exemplo: 

 

(95) YOU LIVE WHERE? 

  Where do you live?54 

 

 
50 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=op_eZgus4UQ. Acesso em 13/05/19 
51 Onde fica sua casa? 
52 Onde você está machucado? 
53 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=g9xyOIMBoBM. Acesso em 13/05/19 
54 Onde você mora? 

https://www.youtube.com/watch?v=op_eZgus4UQ
https://www.youtube.com/watch?v=g9xyOIMBoBM
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 Por fim, o professor Joseph Wheeler, em seu canal ASL That, apresenta o vídeo 

“ASL vs. English: WH-words goes at the end of question”55 com vários exemplos 

usando os Pronomes Interrogativos no final da oração, entre eles está: 

  

(96) YOU GO WHERE? 

  Where are you going?56 

 

 Há muitos outros exemplos fornecidos pelos profissionais citados e raros, 

quase nulas, foram as vezes em que o Pronome Interrogativo ocupou outra posição 

que não a final na oração interrogativa.  

 Em contraste com a libras, construções com o Advérbio Interrogativo no final 

da oração são bastante possíveis de igual forma. A oração 

 

(97) VOCÊ ESTUDAR ONDE? 

  Onde você estuda? 

 

 parece ser bastante aceitável e comumente encontrada na sinalização de 

pessoas surdas usuárias da libras. Mas seria aí o lugar prototípico da ocorrência do 

adjunto adverbial de lugar ou se poderia afirmar que, independente da posição 

prototípica dos adjuntos adverbiais de lugar (ou ainda do adjunto adverbial temporal), 

enquanto compostos por Advérbios Interrogativos, tais Adjuntos são remanejados 

para uma posição posterior ao verbo? 

 

(98)  AMANHÃ NÓS VIAJAR. 

  Nós viajaremos amanhã. 

 

(99)  NÓS VIAJAR QUANDO? 

  Quando nós viajaremos? 

 

(100)  MERCADO MARIA ESPERAR? 

  Maria espera no mercado? 

 

 
55 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=RVOug_r2BwM. Acesso em 13/05/19 
56 Aonde você está indo? 

https://www.youtube.com/watch?v=RVOug_r2BwM
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(101)  MARIA ESPERAR ONDE? 

  Onde Maria espera? 

 

 Se assim for, parece que certos adjuntos adverbiais podem ter posições 

padrões em relação à estrutura canônica, assim como podem apresentar variações 

em relação a essas posições e ainda mais de uma posição padrão de acordo com a 

composição do adjunto adverbial em orações interrogativas. Se a posição padrão dos 

adjuntos adverbiais de tempo e de lugar, quando compostos por Advérbios 

Interrogativos nas orações interrogativas, for considerada a que sucede o verbo, pode-

se pensar que, quando estes Adjuntos não se apresentam nesta posição, uma 

variação pode estar acontecendo. Seria, assim, uma variação da posição padrão dos 

adjuntos adverbiais de tempo e de lugar enquanto sintagmas presentes em orações 

interrogativas compostas por Pronomes Interrogativos relativos a tempo e a lugar.  

Assim, um padrão hipotético de construção com adjuntos adverbiais de tempo e lugar 

em orações afirmativas seria: 

 

(102)  AMANHÃ NÓS TRABALHAR. 

  Nós trabalharemos amanhã. 

 

(103)  EMPRESA NÓS TRABALHAR. 

  Nós trabalharemos em uma empresa. 

 

 Enquanto um padrão hipotético de construção com adjuntos adverbiais de 

tempo e de lugar compostos por Advérbios Interrogativos57 em orações interrogativas 

seria: 

 

 

 
57 Em língua portuguesa, “onde” é considerado um Advérbio (FERREIRA, 2004, p. 592). Em libras há 
referências a “onde” como um advérbio interrogativo de lugar (CAPOVILLA, RAPHAEL & MAURICIO, 
2010, p. 1837) e como Pronome Interrogativo, conforme os sites:  
https://www.youtube.com/watch?v=AthCxWTDuQo acesso em 07/01/20. 
https://www.youtube.com/watch?v=8PoljZjz45w acesso em 07/01/20. 
https://www.youtube.com/watch?v=p7NVh1mDnI8 acesso em 07/01/20. 
https://www.youtube.com/watch?v=2lbJ9jcpQbo acesso em 07/01/20. 
https://www.youtube.com/watch?v=eMJwtlyg8CY acesso em 07/01/20. 
https://www.youtube.com/watch?v=UxN7tJCN6EU acesso em 07/01/20. 
https://www.youtube.com/watch?v=6RINYincFZ4 todos acessados em 03 de fevereiro de 2020. Optou-
se por considerar, nesse trabalho, “onde” como um Advérbio. 

https://www.youtube.com/watch?v=AthCxWTDuQo
https://www.youtube.com/watch?v=8PoljZjz45w
https://www.youtube.com/watch?v=p7NVh1mDnI8
https://www.youtube.com/watch?v=2lbJ9jcpQbo
https://www.youtube.com/watch?v=eMJwtlyg8CY
https://www.youtube.com/watch?v=UxN7tJCN6EU
https://www.youtube.com/watch?v=6RINYincFZ4
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(104)  NÓS TRABALHAR QUANDO? 

  Quando nós trabalhamos? 

 

(105)  NÓS TRABALHAR ONDE? 

  Onde nós trabalhamos? 

 

 Com, talvez, possíveis variações de posição, como em: 

 

(106)  QUANDO NÓS TRABALHAR? 

  Quando nós trabalhamos? 

 

(107)  ONDE NÓS TRABALHAR? 

  Onde nós trabalhamos? 

 

 Seria a posição dos adjuntos adverbiais de tempo e de lugar compostos por 

Advérbios Interrogativos em (106) e (107) de fato uma variação? Seria essa 

construção um equívoco? Se equívoco, um equívoco com relação a quê?  

 As construções variadas utilizando os adjuntos adverbiais são de complexa 

distinção, uma vez que o limite destas variações não é claro em contraste com as 

construções do chamado “português sinalizado”. 

 Quadros & Karnnopp (2004, p.139, 143, 153, 155, 156), observando o trabalho 

de Felipe (1989) e Ferreira-Brito (1995) entende que a estrutura canônica da libras é 

a SVO e que as demais como SVO, OSV, SOV e VOS são derivações dela. Sendo a 

estrutura canônica da língua portuguesa a SVO, não teriam ambas a mesma 

estrutura? No caso de não haver diferença entre as estruturas canônicas, não 

deveriam os surdos escrever sentenças básicas em língua portuguesa corretamente, 

uma vez que compartilham da ordem SVO? Sendo a estrutura básica da libras a SVO, 

o que, exatamente, distinguiria a libras da língua portuguesa enquanto estrutura?  

Brochado (2006) explica que “a Língua de Sinais Brasileira assume um caráter 

mediador e de apoio na aprendizagem do Português, como uma segunda língua” e 

que “a língua de sinais pode interferir na escrita deles [surdos] e se refletir na produção 

textual em Português” (QUADROS et. al. 2006, p. 290). Citando o modelo de Bialystok 

(1878) que Spolsky (1990) retoma em sua obra, Bochado (2006) explica ainda que 

isso ocorre por conta do conhecimento implícito que o surdo tem de sua língua. Para 
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os autores, o “conhecimento implícito dá conta do conhecimento da língua intuitivo e 

está disponível inconscientemente, quando o falante produz formas corretas e 

conhece as incorretas” e o “conhecimento explícito está conscientemente disponível 

para o falante e torna-o capaz de afirmar uma regra ou explicar a razão de se usar 

determinada forma.” (QUADROS et. al. 2006, p. 290). 

 Percebem-se inversões na estrutura da língua portuguesa criadas por surdos 

em seus textos por prováveis versões da estrutura da libras para a língua portuguesa. 

Brochado (2006) percebeu, em sua pesquisa, que há textos que apresentam uma 

“mescla intensa de L1 e L2 [...] numa ordem divergente da canônica” (QUADROS et. 

al. 2006, p. 302). A autora também explica que, no estágio de Interlíngua I “houve o 

emprego predominante de transferência da língua de sinais (L1) para a escrita da 

língua portuguesa (L2)” e, dentre as características observadas nesse estágio, 

percebeu o “aparecimento de construções de frases da ordem SVO, mas maior 

quantidade de construções tipo tópico-comentário” (QUADROS et. al. 2006, p.313-

314).  Abaixo encontram-se algumas das frases58 que a autora traz em sua pesquisa 

com surdos59: 

 

(108)  (...) muita bonita a flor colorido pegar. 

  (...) pegou muita flor colorida bonita. 

  Estrutura: OD V 

 

(109)  flor deu (...) 

  ...deu uma flor (...) 

  Estrutura: OD V 

 

(110)  Porta bateu (...) 

  Bateu na porta (...) 

  Estrutura: OI V  

 
58 Os primeiros trabalhos em relação à estrutura de uma língua se mostram um tanto desafiadores. O 
estabelecimento de parâmetros em relação às observações feitas ao comportamento das unidades 
linguísticas parece ser o primeiro passo às suas descrições e, partindo delas, às descrições do que é 
aceitável e do que é incongruente. Desafio ainda maior é entender o motivo pelo qual o aceitável não 
é o padrão, quando é o mais utilizado por um grupo, mas não por outro e que o incongruente é um erro 
em relação aos achados descritos como padrão. Como vê-los como erro caso a comunidade não os 
entenda como inarmônico, mas como parte que não lhes fere a comunicação? 
59 Exemplos encontrados em (QUADROS et. al. 2006, p. 297). 
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Nos exemplos acima, nota-se a posição do verbo sucedendo o objeto na escrita 

em português. Essa construção pode sugerir a intervenção da libras na escrita da 

língua portuguesa, mostrando que a posição posterior do verbo na estrutura canônica 

é compartilhada entre diferentes surdos. 

 

6.1 Outras referências ao lugar 

 

 Tratar do lugar enquanto um sintagma que não faz referência ao espaço em 

que acontece o comportamento significado pelo verbo é desafiador para o presente 

momento do desenvolvimento do estudo dos sintagmas da libras. Considerado, por 

exemplo, como um objeto indireto, na oração: 

 

(111)  Ele vai para casa. 

 

para casa significa um lugar para o qual o verbo vai se direciona. Em língua 

portuguesa, o objeto indireto é marcado pela presença inicial de uma preposição, 

parecendo causar problemas nas análises comparativas com a libras uma vez que, 

traduzida para libras, a oração (111) poderia apresentar a seguinte estrutura: 

 

(112)  CASA EL@ IR. 

Ele vai para casa. 

  

Vê-se, no início do sintagma que significa o local para o qual o verbo IR se 

direciona, a ausência de uma preposição que marque, em libras, um objeto indireto. 

Isso mostra que, entre as línguas, pode não haver consenso entre o ser e o sintagma 

a ele relativo na estrutura a oração: 

 

(113)  I like chocolate. 

(114)  CHOCOLATE I LIKE.60 

(115)  Eu gosto de chocolate. 

(116)  CHOCOLATE EU GOSTAR. 

 
60 Exemplo retirado de http://www.aslpro.com/cgi-bin/aslpro/phrases.cgi, acesso em 07/01/20. 

http://www.aslpro.com/cgi-bin/aslpro/phrases.cgi
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Na oração (113) há a presença do objeto direto chocolate. Na oração (115), 

porém, existe a presença do objeto indireto de chocolate. Considerar, contudo, o 

sintagma CHOCOLATE em (114) e em (116) como objeto direto ou indireto pode 

ocasionar problemas no estudo e essa análise requer o mesmo cuidado que o 

sintagma CASA precisa ter em (112). Na sinalização de “Ele entregou um presente 

para a menina”, “para a menina” também não apresentaria preposição em libras. 

Deveria, então, ser considerado como outro objeto direto? Seria possível dizer que 

apenas os objetos preposicionados em libras poderiam ser considerados objetos 

indiretos? Somente esses casos específicos (em que aparecem tanto o objeto direto 

quanto o objeto indireto) teriam o objeto indireto? De qualquer maneira, considerar os 

sintagmas da língua de sinais como objeto direto ou indireto em observação à língua 

oral a que estão mais próximos pode ser um grande equívoco. 

Embora o Movimento esteja presente em CONTAR, OLHAR e ENTREGAR – o 

que poderia sugerir que a direção, o sentido e o deslocamento tivesse algo a ver com 

a noção prepositiva, culminando em provável relação entre o verbo e o sintagma com 

o qual se relaciona (o objeto indireto) – os sinais ACUSAR e MANDAR, por exemplo, 

não apresentariam tais preposições em língua portuguesa, mesmo se comportando 

de igual modo no espaço. Assim, como já observado, em libras, considerar o objeto 

como direto ou indireto, identificando-o por meio das relações que os sintagmas 

tradicionalmente têm na língua portuguesa é fadar análises posteriores a constantes 

questionamentos com relação à independência dos sistemas. 

Por essa questão, não serão, aqui, considerados tais sintagmas como objeto 

indireto em libras, mas a ocorrência do lugar como outros sintagmas que não o adjunto 

adverbial de lugar. 

Quadros & Karnopp (2004) trazem alguns exemplos em que existe a presença 

do lugar enquanto sintagma que, quando traduzidos para a língua portuguesa, são 

identificados como objeto indireto: 

 

(117)  NUNCA aIRb CASA DELE61  

 (Eu) nunca vou (à) casa dele. 

 

 
61 (QUADROS & KARNOPP, 2004, p. 40) 
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Em que CASA DELE aparece sucedendo ao verbo aIRb; 

 

(118)  <[FRANÇA]i>t <EU VOU ti>mc62  

 Eu vou à França. 

 

Em que <[FRANÇA]i>t aparece antecedendo o sujeito EU e o verbo VOU; 

 

(119) <[EU] j>t <[FRANÇA]i>t tj <VOU ti>mc63  

  Eu vou à França. 

 

Em que <[FRANÇA]i>t aparece sucedendo o sujeito <[EU] j>t e antecedendo o 

verbo <VOU ti>; 

 

(120) <JOÃO>t <CARRO>t <CL(carro)-BATER-POSTE>cl/mc64  

 O João estava de carro e deu uma batidinha no poste 

 

Em (120), porém, parece haver um problema com a análise pela presença de 

uma cena. A estrutura <CL(carro)-BATER-POSTE>cl/mc apresenta a questão já 

discutida nas análises do capítulo 4.2. A representação de um carro colidindo com o 

poste faz com que o sinal POSTE – ou, provavelmente, um classificador que o 

identifique – esteja em algum lugar no espaço antes de que a colisão apareça, de 

maneira que se terá na composição de <CL(carro)-BATER-POSTE>cl/mc uma cena 

com pelo menos três momentos: 1. o sinal POSTE que ganha “corpo” na área da 

sinalização, podendo ser considerado com um classificador semântico de um lado do 

corpo do sinalizante e um classificador semântico para representar o “conceito” de 

CARRO do outro lado do corpo do sinalizante; 2. o movimento do <CL(carro)> em 

direção ao <CL(POSTE)>65 e 3. a colisão de <CL(carro)> em <CL(POSTE)>.  

A libras parece, por vezes, apresentar estruturas próximas constituídas por 

classificadores em cenas simples: dois referentes são sinalizados antes de serem 

 
62 (QUADROS & KARNOPP, 2004, p. 149) 
63 (QUADROS & KARNOPP, 2004, p. 150) 
64 (QUADROS & KARNOPP, 2004, p. 210) 
65 Optou-se por deixar o sinal em glosa, marcado como CL pois esta análise entende que um sinal pode 
deixar de ser o sinal “congelada” para “descongelar” sua forma e servir como classificador. Assim, 
<CL(POSTE)> é um classificador cuja forma é motivada pelo sinal POSTE (que por sua vez foi motivado 
pelas características do referente poste).  
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espacializados e o conceito de ambos é retomado por classificadores para a execução 

de uma cena:  

 

Sinal1, Sinal2, (cena: Classif1+comport > Classif2) 

 

(121)  <PAREDE> <BICICLETA> <CL(bicicleta)-BATER-CL(parede)>cl. 

Uma bicicleta bate em uma parede. 

  

 Em (121), diferente de (120), o sinal PAREDE é feito no início da sinalização, 

porém o conceito é retomado em um classificador como acontece com o sinal 

BICICLETA. Parece que, para a representação do comportamento de bater, os 

classificadores para bicicleta e parede têm de ser manifestos no espaço antes da 

colisão acontecer, indicando que, o comportamento posterior relaciona os sinais 

BICICLETA e PAREDE retomando-os nos classificadores. PAREDE, relativo a um 

lugar, novamente é sinalizado antes do comportamento.  

 Não se deve confundir a simultaneidade presente nos classificadores. Tanto a 

estrutura <CL(carro)-BATER-POSTE>cl/mc em (120) quanto a estrutura 

<CL(bicicleta)-BATER-CL(parede)>cl em (120) não são apenas um classificador cada 

um, mas cada um são uma cena composta por vários classificadores que, embora 

aconteçam “ao mesmo tempo” na sinalização, representam diferentes seres com 

diferentes “papéis sintáticos” por analogia.  

Houve momentos em que apareceram, em nosso corpus, o lugar, mas não 

enquanto adjunto adverbial de lugar. Em língua portuguesa, esses lugares 

apareceram traduzidos como objeto indireto. O importante para este estudo é 

entender os padrões nas ocorrências: 
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Fig. 21: fragmento 4 

 

 
Fonte: Captura de tela do vídeo em que LNPS conta episódios de sua vida. 

 

(122)  EU COMEÇAR DEFICIENTE. SALA ESCOLA MÃE COLOCAR. 

Eu comecei [estudando] em uma sala de deficientes auditivos de uma 

escola na qual minha mãe me colocou. 

 

 A participante LNPS sinaliza, nesse trecho, o local ESCOLA antes de sinalizar 

MÃE e, por fim, COLOCAR. O sinal COLOCAR parece terminar em um ponto à frente 

de seu corpo como o local em que, provavelmente, tenha criado em sua mente, de 

modo inconsciente, a escola. 

 Embora essa estrutura seja comum entre usuários da libras e pareça propiciar 

melhores espaços para a construção de cenas e relações entre os Sinais e 

classificadores espacializados, são possíveis estruturas em que o local seja sinalizado 

sucedendo o verbo como em:  
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Fig. 22: fragmento 5 
 

 
Fonte: Captura de tela do vídeo em que LNPS conta episódios de sua vida. 

 

(123)  EL@S QUANDO CASAR IR-EMBORA SÍTIO. 

(...) quando se casaram, foram embora para um sítio. 

 

 Em (123), o local SÍTIO é sinalizado após o verbo IR-EMBORA. Como em todas 

as análises, deve-se levar em consideração que ao longo do tempo, o contato com a 

língua portuguesa pode fazer com que o sinalizante nativo comece a criar construções 

sintáticas semelhantes ou idênticas às da língua oral. Essa e outras construções de 

mesma natureza parecem comumente entrar na língua aos poucos por meio dos 

surdos que, de alguma maneira, têm mais contato com a escrita, com a fala ou com 

outros surdos que os tenham. Vale a pena notar ainda que, em (123) há um tempo 

introduzido por uma oração temporal que apresenta o Conectivo Oracional após o 

sujeito. Mesmo não sendo o foco deste trabalho, parece que a tendência de se 

encontrar unidades linguísticas relativas ao tempo no início das estruturas maiores, 

tratada no capítulo 5, se estende também a orações. Não são raros os Períodos em 

libras cujas orações temporais antecedem as orações Principais, como é o caso de 

(123), (51) e (67).  

Essas peculiaridades mostram que a libras é um grande sistema a ser 

explorado e a relação entre suas unidades – quer sejam representativas, quer sejam 

convencionadas – faz dela uma Língua desafiadora para a compreensão dos limites 

entre uma língua visual e unidades de estudo próprio de outras linguagens.  
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6.2 Análises da sinalização de lugar enquanto sinais convencionados não-

representativos 

 

Em nossos dados apareceu o uso do adjunto adverbial de lugar. Conforme a 

hipótese inicial, parece ser comum o uso desse sintagma antecedendo a estrutura 

canônica, como se nota em: 

 

Fig. 23: fragmento 6 

 

 

Fonte: Captura de tela do vídeo em que LNPS conta episódios de sua vida. 
 

(124)  AQUI LIBRAS CERTO NAMORAR, ELE PAI COMO NAMORAR66. 

EXEMPLO AQUI BANHO ELE BANHO67. 

Aqui, o sinal NAMORAR correto em libras é assim, meu pai fazia assim. 

Por exemplo, aqui o sinal BANHO é assim, ele fazia assim. 

 

Nota-se, em (124), a realização do adjunto adverbial de lugar AQUI por duas 

vezes. Na primeira, inicia a oração (apesar de o verbo “ser” não ser sinalizado em 

contextos como este em libras). Na segunda vez, sucede o sinal EXEMPLO, mas 

antecede BANHO. Pode-se pensar na elipse de “SINAL” BANHO (o sinal é assim), 

 
66 Sinal caseiro usado pelo pai de LNPS. 
67 Sinal caseiro usado pelo pai de LNPS. 
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algo que também acontece na primeira oração, levando a entender que o adjunto 

adverbial de lugar AQUI acontece por duas vezes antes da estrutura canônica. 

 

Fig. 24: fragmento 7 
 

 

Fonte: Captura de tela do vídeo em que LNPS conta episódios de sua vida. 

 

(125)  LÁ BAGUNÇA. AQUI EU GOSTAR. 

Lá era uma bagunça. Daqui, eu gostei. 

  

Em (125), se pode perceber a presença de duas orações em que há a presença 

inicial de diferentes adjuntos adverbiais de lugar: LÁ e AQUI. Embora sejam adjuntos 

adverbiais de lugar, tais Adjuntos parecem não especializar conceito de referentes 

frente ao corpo da sinalizante, o que nos indica que o sinal LÁ, que, curiosamente, foi 

feito pela sinalizante apontando para um espaço quase atrás de seu corpo, está 

relacionado a algo distante do espaço físico em que se encontra e AQUI, um espaço 

que a envolve. 

  Essas indicações são feitas por meio de função dêitica que conceitua o espaço 

referido. Esses espaços também podem ser referenciados por meio das Expressões 

Não-Manuais (ENMs): o direcionamento dos olhos, o jogar da cabeça em direção ao 

ser referido, o levantar de uma sobrancelha etc. Mais do que um sinal convencionado 

ou do que um classificador, as referências ao espaço podem ser feitas até mesmo 

muito sutilmente e se valem à comunicação. Não seria possível esgotar as 

possibilidades voltadas à referência ao espaço por meio das ENMs nesse trabalho, 
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mas é notória a importância de um estudo aprofundado das ENMs, suas referências 

ao espaço e implicações na sinalização68.   

 Em uma das produções feitas pela participante HRC, apareceu mais de um 

adjunto adverbial estudado por este trabalho em um mesmo Período:  

 

Fig. 25: fragmento 8 
 

 

Fonte: Captura de tela do vídeo em que HRC conta episódios de sua vida. 

 

(126)  ANTIGAMENTE EU EU PEQUENA MÃE GRÁVIDA EU IRMÃO JÁ 

ESTUDAR AQUI JÁ. 

Quando eu era pequena, [quando] minha mãe estava grávida de mim, 

meu irmão já estudava aqui. 

 

 Em (126), HRC inicia a oração com o adjunto adverbial de tempo 

ANTIGAMENTE, apresenta o adjunto adverbial de tempo JÁ antes do verbo 

ESTUDAR, repetindo-o no final da mesma oração. A participante também usa o sinal 

AQUI após o verbo ESTUDAR, mostrando variadas estruturas com os adjuntos 

adverbiais em questão.  

 
68 Para mais conhecimento sobre o estudo da Expressão Não-Manual na libras, ler o trabalho de 
Araujo (2013). 
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 Há momentos em que, na sinalização, o lugar não é referenciado por um sinal 

convencionado, mas por classificadores. Cabe, agora, uma reflexão sobre algumas 

possibilidades de aparição desses classificadores construindo espaços. 

 

6.3 Análise do lugar constituído por meio de representações 

 

O primeiro cuidado necessário é entender se de fato há, na oração, um verbo 

ou se a história está pautada em representações.  

 

Fig. 26: fragmento 9 

 

 

Fonte: Captura de tela do vídeo em que LNPS reconta a história “Pinguins” 

 

Conforme a figura 26, a candidata dispõe uma sequência de sinais e 

representações por meio de classificadores. O fragmento inicia-se com o sinal 

ESPAÇO à frente do corpo da sinalizante. O próprio sinal ESPAÇO já parece ser 

influenciado pela delimitação do espaço a ser usado para criação do cenário e seus 

componentes. A amplitude do sinal, então, parece ter sido previamente motivada por 

uma estrutura “cenográfica” presente no consciente da participante, que segue com 

os sinais LUGAR e GELO/FRIO. O desafio começa na interpretação desta primeira 

parte do fragmento 9 (figura 26), uma vez que sua tradução para a língua portuguesa 

poderia ser: 
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(127)  Em um lugar frio... 

 

(128)  Havia um lugar frio... 

 

(129)  Em um lugar em que fazia frio... 

 

Essas construções seriam possíveis, mas, sintaticamente, nelas se poderiam 

observar funções diferentes, tais como adjunto adverbial de lugar (127), oração... 

(128) ou adjunto adverbial de lugar seguida de uma oração Subordinada Adjetiva 

(129). Um dos primeiros pontos que parecem surgir nas análises do espaço é: os 

elementos dispostos no espaço parecem dar liberdade a construções variadas da 

língua oral, assim como há certa liberdade de construção espacial relativas a 

estruturas sintáticas de uma língua oral. A escolha, contudo, para esse primeiro 

fragmento foi a de (127). 

A participante segue sinalizando novamente ESPAÇO, identificando, com a 

outra mão, o que parece delimitar a borda do espaço em que trabalhará a construção 

da cena que está em sua mente, assim como o desenrolar da história dentro desse 

espaço.  

O sinal PEDRA aparece sozinho, abandonando os demais sinais e classificador 

no espaço. Logo após, surge um classificador descritivo, especificando o tamanho e 

a forma da pedra no espaço, anteriormente delimitado pelo sinal ESPAÇO. Cria-se, 

ali, a pedra no local frio preparado para alocá-la. A participante, ainda significando a 

pedra de gelo, assim como sua posição no espaço com uma das mãos, sinaliza o sinal 

GELO cujo conceito recai sobre PEDRA dessa vez, criando, finalmente, no espaço, a 

noção de que 

 

(130)  Em um lugar frio, uma pedra de gelo... 

 

(131)  Havia um lugar frio, onde se encontrava uma pedra de gelo... 

 

(132)  Em um lugar em que fazia frio, havia uma pedra de gelo... 

 

Pela terceira vez, no segundo 00:06, a candidata usa o sinal ESPAÇO, mas, 

dessa vez, especificando a superfície da pedra de gelo. É provável que a referência 
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feita a este espaço tenha sido para indicar o posicionamento do sinal posterior: 

PINGUIM e, tendo os elementos necessários para a representação do primeiro 

comportamento, a participante faz o classificador para pedra com ambas as mãos e 

manifesta nele o que podemos traduzir em língua portuguesa como “balançar”. Nota-

se que a presença do comportamento manifestado no classificador descritivo 

significando “pedra” condiz com as construções cujo comportamento costuma ser 

significado no final da estrutura canônica como OSV ou SOV. Não são raros 

comportamentos manifestados em classificadores após a disposição dos seres no 

espaço da sinalização. Logicamente, seria difícil que se manifestassem 

comportamentos em classificadores ainda não dispostos no espaço, o que parece ser 

possível em construções em que sinais, recebendo a função de verbo, antecedem 

outros sinais com função de sujeito ou objeto, por exemplo. 

A participante termina este primeiro bloco usando um classificador elemento 

proveniente do sinal MAR, colocando a água em volta do classificador feito para 

“pedra”, qual complementa com o sinal GELO, descrevendo mais uma vez os seres 

participantes da cena antes de arrematar com o comportamento de “balançar” 

observado, novamente, no classificador utilizado para “pedra”. 

A cena criada pela participante pode, enfim, ter as traduções sugeridas abaixo: 

 

(133)  Em um lugar frio, uma pedra de gelo, carregando alguns pinguins, 

balançava-se sobre o mar. 

 

(134)  Havia um lugar frio, onde se encontrava uma pedra de gelo que, sobre 

o mar, balançava-se com alguns pinguins. 

 

(135)  Em um lugar em que fazia frio, no mar, havia uma pedra de gelo 

balançando, em cuja superfície estavam alguns pinguins.  

 

 Outras variações seriam ainda possíveis, tendo em vista as inversões ou falta 

delas, de acordo com a escolha daquele que traduz a cena assistida. O tradutor ainda 

poderia optar por orações Absolutas como: 
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(136)  Havia um lugar muito frio. No mar, uma pedra de gelo continha alguns 

pinguins em sua superfície. Esta pedra pendia-se, levemente, para ambos 

os lados. 

 

 Visualmente, pode-se imaginar que a participante montou a cena priorizando 

os seres “maiores” (aqueles que continham), para os “melhores” (os que eram 

contidos). 

 

Fig. 27: ESPAÇO69 

 

 

Espaço à frente do corpo 

 

Com este sinal, nota-se a presença das sobrancelhas e outras ENMs indicando 

tópico. O local ainda é desprovido de detalhes, mas é indicado para que o interlocutor 

note que será ali a cena a ser criada. 

 

Fig. 28: LUGAR 

 

 

Delimitação do espaço com o sinal LUGAR 

 

 
69 As imagens foram retiradas do vídeo em que a participante reconta a história “Pinguins” e as 
figuras foram desenvolvidas pelo autor. 



93 

 

Parece que o sinal LUGAR traz, ao espaço criado, certo enquadramento, de 

modo que a área anteriormente mais ampla começa a passar por uma modelagem 

que precede o comportamento da cena. 

 

Fig. 29: FRIO/GELO 

 

 

Qualidade atribuída a LUGAR com o sinal FRIO/GELO 

 

O sinal FRIO/GELO não pode ser observado no espaço à frente da sinalizante. 

Ele cria nenhum ser no espaço. Acontece que este sinal não é espacializado, mas 

atribui qualidade ao sinal LUGAR que, embora seja sinal, encontra-se e delimita o 

espaço à frente da sinalizante. 

 

Fig. 30: ESPAÇO e CL: ESPAÇO 

 

 

Retomada do espaço que constituirá os demais elementos da cena. 

 

Nota-se que nesse momento da sinalização, embora o sinal ESPAÇO esteja 

presente, a borda do sinal está delimitado por um classificador descritivo, descrevendo 

o tamanho dentro do plano “Grande Plano Geral” (GPG)70, acompanhado de uma 

Expressão Não-Manual (ENM) que parece atribuir a qualidade de “frio” ao local 

segundo o que se pode notar na composição do sinal GELO/FRIO anterior.  

 
70 Observar o trabalho de Pimentas (2012). 
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Fig. 31: PEDRA 

 

 71 

O sinal PEDRA não se encontra “espacializado” 

 

O sinal PEDRA é sinalizado no espaço “apenas conceitual”, mas não é 

“espacializado” no espaço imaginário em que estão “materializadas” as formas dos 

demais seres conceituados. Em outras palavras, nota-se, na libras, esse mecanismo 

natural de que um sinal seja feito antes de sua forma ocupar um espaço frente ao 

corpo do sinalizante por meio de um classificador ou ainda que o próprio sinal seja 

tanto a referência do ser que ele significa, como a forma “materializada” desse ser 

nesse espaço imaginário, criado pelo sinalizante. 

 

Fig. 32: GELO e CL: PEDRA 

 

 

Qualificação da pedra 

 

O sinal GELO/FRIO, embora não se encontre “espacializado”, atribui qualidade 

ao classificador descritivo que dá forma e tamanho ao corpo da pedra no espaço. 

Sabe-se que o classificador se refere a uma pedra por conta do sinal PEDRA que 

antecede este classificador e sabe-se ainda que o sinal GELO/FRIO se refere à 

PEDRA por sucedê-la e ser sinalizado de modo simultâneo ao classificador descritivo 

 
71 Imagem retirada do endereço eletrônico https://www.dicionariodesimbolos.com.br/pedra-bruta/ 
visitado em 15 de abril de 2019. 

https://www.dicionariodesimbolos.com.br/pedra-bruta/
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para significar “pedra” no espaço. Nota-se que, na libras, há construções cujos 

Adjetivos sucedem o Substantivo, como é o caso da “pedra gelada”, “lugar frio” etc, 

mas há outras que se cristalizaram na Língua como “bom dia”, “boa tarde” etc. 

Percebe-se, aqui, ainda, a possibilidade de simultaneidade como acontece com o sinal 

GELO/FRIO com o classificador descritivo.  

 

Fig. 33: CL: PEDRA 

 

 

Pedra de gelo espacializada por meio de um classificador descritivo 

 

Após a descrição do entorno e alguns detalhes do ser representado pelo 

classificador descritivo, a sinalizante posiciona, no centro do local referido pelo sinal 

ESPAÇO, a materialização de “pedra”.  

 

Fig. 34: ESPAÇO e CL: PEDRA 

 

 

Delimitação da superfície da pedra de gelo por meio do sinal ESPAÇO 

 

A referência feita sobre o espaço da pedra identificada pelo classificador 

descritivo contribui para as primeiras hipóteses deste trabalho. Sabe-se de antemão 

que o sinal posterior será PINGUIM e que o espaço delimitado pelo sinal ESPAÇO 

sobre o classificador para pedra abarcará o conceito trazido pelo sinal PINGUIM. Tem-

se então o sinal ESPAÇO (mais abrangente) abarcando o conceito de pedra de gelo 
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alcançado pelo sinal e classificador. Por sua vez, a pedra de gelo abarca o sinal 

ESPAÇO mais restrito sob sua superfície. Por fim, o espaço mais restrito sobre a 

superfície da pedra de gelo abarca os pinguins cujo conceito é alcançado pelo sinal 

PINGUIM.      

 

Fig. 35: PINGUIM 

 

  

Sinal PINGUIM que não se encontra no espaço 

 

Presume-se que esse sinal faça apenas referência ao ser pinguim, uma vez 

que o sinal PINGUIM é motivado pela própria forma e comportamento dos pinguins. É 

interessante, contudo, o levantamento da questão: seria de fato este apenas o sinal 

PINGUIM ou seria ele a representação do comportamento do corpo de um dos 

pinguins (motivado pela forma convencionada do sinal PINGUIM), fazendo disso um 

classificador corpo?  

Vale, aqui, uma pequena pausa para uma breve reflexão sobre tais ocorrências 

na libras. McCleary & Viotti (2011) explicam um fato curioso em uma sinalização que 

presenciaram durante uma das conversas que tiveram com um surdo em seu grupo 

de pesquisa: 

 
Em uma conversa com um surdo, um dos membros de nosso grupo de 
pesquisa sinalizou o sinal correspondente a TIMIDEZ-TÍMIDO (que é 
realizado com os dedos indicador e médio dobrados em forma de gancho, 
realizando um movimento de baixo para cima sobre a bochecha do 
sinalizador), para dizer que não conseguia fazer uma determinada coisa por 
causa de sua timidez. Seu interlocutor surdo, então, executou o sinal 
TIMIDEZ-TÍMIDO com sua mão direita, e, com sua mão esquerda, segurou 
sua mão direita configurada como no sinal e fez o movimento de levá-la até 
o bolso. (MCCLEARY & VIOTTI, 2011 p.294) 
 

 
Parece que, nessa sinalização, o fato de levar a Configuração de Mão em “5” 

até o bolso insinua o desejo de que a vergonha deva ser deixada de lado, “guardada 

no bolso”. Talvez, seja possível perceber que o sinal TIMIDEZ-TÍMIDO tenha recebido 
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um “corpo” no espaço, como um classificador semântico, e ficado à mercê do 

sinalizante para posteriores construções, conforme sua criatividade. Não distante 

disso, por várias vezes sinais parecem ganhar “corpo” através de classificadores no 

espaço, como o sinal SORVETE (que parece uma pessoa lambendo um sorvete), 

pode fazer com que o sinalizante continue a contar uma história como se estivesse 

segurando um sorvete a partir do momento em que fez o sinal.  

 Certa vez, em uma cerimônia, o sinal PREOCUPAR foi realizado (Configuração 

de Mãos em “X” – em que os dedos ficam fechados, com exceção dos dedos 

indicadores, que, encurvados, formam um gancho – fazem, alternadamente, círculos 

próximos às têmporas) e, após essa sinalização, a intérprete virou-se e “enganchou” 

as duas Configurações de Mãos em um espaço um pouco mais alto que sua cabeça 

na lateral direita, espaço onde costumava fazer o sinal DEUS. É provável que, 

metaforicamente, sua intenção fosse passar a mensagem de que as preocupações 

devem ser postas, entregues ou depositadas em Deus. Assim como no caso de 

TIMIDEZ-TÍMIDO que recebeu um “corpo” no espaço, PREOCUPAR também 

recebeu.  

 Em alguns momentos, na libras, nota-se que um sinal convencionado é 

espacializado, levando consigo o significado do próprio sinal e, talvez, deixando de 

ser o sinal, mas corporificando o significado qual pretende trazer à malha do discurso 

em outro formato. McCleary & Viotti (2011) parecem entender que esse recurso indica 

uma diferença das Línguas de Sinais com as Línguas Orais e termina sua análise 

desse fato dizendo: 

 
Uma primeira observação que precisa ser feita é a de que, nesse evento de 
comunicação, há uma partição do sinal TIMIDEZ-TÍMIDO: a configuração de 
mão se mantém, mas não o movimento. Essa partição do sinal, por si só, já 
indica uma diferença entre as línguas sinalizadas e as línguas orais. A divisão 
do sinal não é feita por morfemas, como ocorre em certos processos 
morfológicos das línguas orais. A parte do sinal que se mantém é apenas a 
configuração de mão, que não tem significado nenhum sozinha e fora de 
contexto. Além disso, a parte do sinal que se mantém é tomada como um 
objeto físico, cuja localização e manipulação podem ser significativas, como 
foi o movimento mimético de colocar o sinal objeto no bolso, para dizer, de 
forma icônica e eficiente: pega sua vergonha e enfia no bolso. (MCCLEARY 
& VIOTTI, 2011 p.294) 
 

 

Parece, que PINGUIM, na figura 35, é o próprio sinal por não demonstrar 

interação com a cena no instante que o sinal é realizado de forma padrão. Ele deixaria 

de ser o sinal para ser um Classificador corpo caso a sinalizante incorporasse o 



98 

 

personagem e agisse como ele agiria sobre a pedra: balançando, olhando para os 

lados etc. 

Fig. 36: PINGUINS 

 

A pluralização de “pinguim” é subentendida 

 

Quando a participante sinaliza “PINGUIM”, não usa outro sinal como VÁRIOS, 

MUITOS etc. para que a ideia de “pinguim” fosse pluralizada. Na libras, os Sinais não 

têm plural e quantificação depende de outros Sinais, repetições do mesmo sinal ou do 

uso classificadores. No caso da cena descrita, pela sinalização da candidata, ainda 

não se saberia ao certo se era apenas um pinguim ou se eram vários pinguins que 

estavam sobre a pedra de gelo. Um classificador plural72 poderia resolver tal 

ambiguidade. O fato é que o posicionamento desse(s) pinguim(ns) parece ter sido 

identificado pelo sinal ESPAÇO feito anteriormente sobre o classificador de pedra.  

 Mais à frente, no decorrer da narração, a participante sub-rogará o espaço dos 

pinguins (i. e. irá incorporar os pinguins), fazendo-se passar por um e por outro. A 

dúvida então se desfaz, levando os espectadores a entender que havia mais de um 

pinguim sobre a pedra de gelo desde o início da história.  

 

Fig. 37: CL: BALANÇAR 

 

 

Comportamento de balançar ocorrendo na pedra de gelo em que estão os pinguins. 

 

 
72 Olhar a tabela 2 - classificadores. 
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A participante utiliza o classificador descritivo, mostrando a forma e o tamanho 

da pedra de gelo em relação ao espaço criado para que pudesse manifestar nela o 

comportamento de balançar. Tendo em vista que “balançar” não está sendo expresso 

por um sinal, pode-se imaginar a infinidade de maneiras com que tal comportamento 

poderia ser manifestado: balançar de um berço, de um barco, de um balanço, de uma 

rede, das folhas de uma árvore, do próprio corpo etc. Pode-se perceber que existem 

sinais utilizados com significados mais abrangentes, mas que comumente não são 

realizados, dando espaço aos classificadores. O sinal CAIR, por exemplo, vem do 

classificador de uma pessoa caindo. Esse sinal certamente não se encaixaria em 

contextos como “a árvore caiu”, “o avião caiu”, “o papel caiu” ou ainda “meu salário 

caiu”.  O mesmo acontece com o sinal BALANÇA, quer seja o motivado pelo 

classificador que se refere à oscilação dos pratos de uma balança ou pelo classificador 

que se refere ao vai e vem de um balanço do parque. Para esses exemplos, o que se 

pode notar é que a presença do que manifestará o comportamento deve ser anterior 

ou concomitante ao momento da representação do comportamento. Como se pôde 

perceber, para o caso de “balançar”, escolhido pela participante, não só a pedra em 

si, mas muitas outras coisas que a envolvem foram criadas, especificadas e alocadas 

antes da manifestação do comportamento. 

 

Fig. 38: MAR e CL: PEDRA 

 

 

Modificação do sinal MAR 

 

Ao indicar a presença da pedra de gelo por meio do classificador descritivo, a 

personagem usa o sinal MAR que parece envolver a pedra gelo conforme a cerca com 

a presença da parte do sinal que simboliza a instabilidade da água. Vale aqui a 

indagação do que seria de fato a variação de um sinal e qual é o limite para a 

compreensão do que é um classificador. O classificador elemento, por exemplo, pode 

representar o comportamento da água, imitando a maneira como se dispõe no espaço. 
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Seria, talvez, não o sinal MAR feito pela participante, mas um classificador elemento 

envolvendo o classificador descritivo? Parece que o sinal “congelado”, quando retorna 

ao espaço e interage com ele, reclama sua forma de classificador. 

Neste caso, como se pode observar em narrações, lugares vão surgindo para 

complementar a cena e dar continuidade aos próximos posicionamentos e 

comportamentos.  

 

Fig. 39: GELO e CL: PEDRA 

 

 

Sinal GELO que não se encontra no espaço,  

mas que qualifica o classificador significando a pedra 

 

Aqui, a participante retoma a pedra de gelo, identificando-a pelo classificador 

descritivo e pelo sinal de GELO, atribuindo-lhe qualidade simultaneamente.  

 

Fig. 40: CL: PEDRA 

 

 

Comportamento de balançar manifestado no classificador para a pedra de gelo,  

que leva ao interlocutor entender que, consigo, os pinguins também balançam. 

 

É possível, então, ler que, de tudo o que se sinalizou até agora, o 

comportamento dessa pedra de gelo resume a cena criada na cabeça do espectador, 

que visualiza o mar, a pedra e os pinguins. 
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Essa breve análise da primeira cena descrita em libras pela participante nos 

leva aos primeiros questionamentos sobre um modelo de análise voltado à 

representação. Um modelo que pudesse servir de base para uma classificação 

assertiva do que teria o mesmo conceito de um adjunto adverbial de lugar na libras no 

momento em que a representação surge, mas que não se encontra nela um sinal com 

a função de verbo. Observa-se abaixo a representação de um “comportamento” 

abrangente, por assim dizer, em que vários comportamentos simultâneos 

aparecessem: 

 

 Fig. 41: Comportamentos 

 

 

Fonte: Captura de tela do vídeo “Chapeuzinho Vermelho em libras”73 

 

 Nesta imagem, fragmento da história de Chapeuzinho Vermelho, contada em 

libras, a sinalizante representa o momento em que o lobo está dormindo e tem sua 

barriga cortada para que a Chapeuzinho e a vovó fossem salvas. Nota-se que o sinal 

DORMIR não é o sinal feito pela sinalizante que acaba por escolher representar o lobo 

dormindo com a cabeça e uma das mãos, enquanto representa o comportamento da 

tesoura de cortar (e subir cortando) sua barriga. Todos esses comportamentos 

acontecem simultaneamente e são referidos por representações simultâneas. 

 

 
73 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=JuCVU9rGUa8, acessado em 04/08/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=JuCVU9rGUa8
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6.3.1 Comparação entre sinalizações 

 

 Por se tratar de uma representação “lógica”, espera-se que o começo, o meio 

e o fim de uma história em que exista uma representação tenham elementos próximos 

e que seja possível a identificação de unidades linguísticas representativas que 

direcionem o interlocutor ao desfecho da narrativa. Caso contrário, a comunicação 

não estaria acontecendo de forma apropriada.  

 Na história “Pinguins”, contada por quatro surdos que não tiveram acesso à 

gravação de outros surdos recontando a história, certos padrões estiveram presentes 

e podem sugerir estruturas comuns aos usuários da libras no que concerne ao lugar 

enquanto representação. 

 Observando os primeiros momentos da história recontada pelos surdos, temos 

os seguintes trechos: 

 

Fig. 42: fragmento 10 

 

Fonte: Captura de tela do vídeo em que KRB reconta a história “Pinguins” 

 

(137)  GELO (CL)gelo ÁGUA (CL)água (CL)PINGUIM JUNTO (CL)olhar-dos-

pinguins (CL)repousar-dos-pinguins. 

 Em uma pedra de gelo que flutuava sobre a água, repousavam alguns 

pinguins. 
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Fig. 43: fragmento 11 

 

 

Fonte: Captura de tela do vídeo em que HRC reconta a história “Pinguins” 

 

(138)  PINGUIM GELO ESPAÇO+(CL)pedra-de-gelo (CL)pedra-de-gelo 

GRUPO GRUPO+QUATRO GRUPO+CINCO GRUPO+MAIS-OU-

MENOS (CL)pedra-de-gelo-pendendo. 

 Um grupo de quatro ou cinco pinguins, mais ou menos, estava sobre 

uma pedra de gelo que estava pendendo. 
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Fig. 44: fragmento 12 

 

 

Fonte: Captura de tela do vídeo em que LNPS reconta a história “Pinguins” 

 

(139)  ESPAÇO LUGAR GELO ESPAÇO+(CL)pedra-de-gelo PEDRA 

(CL)pedra-de-gelo GELO+(CL)pedra-de-gelo ESPAÇO+(CL)pedra-de-

gelo PINGUIM (CL)pedra-de-gelo-balançando MAR+(CL)pedra-de-gelo 

GELO+(CL)pedra-de-gelo (CL)pedra-de-gelo-balançando. 

 Em um local muito frio, balançava-se, sobre o mar, uma pedra de gelo, 

carregando, sobre si, alguns pinguins. 
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Fig. 45: fragmento 13 

 

Fonte: Captura de tela do vídeo em que ILS reconta a história “Pinguins” 

 

(140)  PINGUIM (CL)pinguins-tranquilos-olhando-para-o-horizonte 

(CL)pinguins-alarmando-se.  

 Havia alguns pinguins tranquilos, quando logo alarmaram-se. 

 

Destacado em amarelo, nas figuras 42, 43, 44 e 45, percebe-se o 

comportamento de vários classificadores acontecendo após a descrição do espaço, 

após a ideia de um representativo trazido através de um classificador ou após um sinal 

convencionado. O comportamento é manifestado no próprio classificador (corpo, 

semântico, parte do corpo etc) ou no sinal convencionado (ou no que pode ser 

considerado um classificador corpo, por exemplo, em que se percebe características 

do sinal convencionado – como em PINGUIM). O comportamento pode ainda se 

manifestar em um classificador ou sinal convencionado no mesmo instante de sua 

aparição, como acontece no classificador corpo para pinguim motivado pelo sinal 

PINGUIM (figura 42). Parece que, pelos dados observados, no subsistema 

representativo, o comportamento tende a ocorrer em posições mais restritas, isso, 

talvez, seria um tanto intuitivo: não se pode ter um comportamento fora de um ser que 

o manifeste.   

 Na figura 42 e 44, as participantes priorizam a descrição do espaço, detalhando 

a pedra e os arredores no primeiro momento. Na figura 43, a participante sinaliza 
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PINGUIM antes de descrever a pedra e os arredores. Isso mostra que há variações 

nas estruturas em que o subsistema convencionado e o subsistema representativo 

“coexistem”.  

 Como se pode notar nas figuras 42, 43 e 44, no subsistema representativo, a 

descrição do espaço parece, comumente, preceder o comportamento. Provavelmente, 

isso ocorra pela possibilidade de se espacializar outros representativos por meio de 

classificadores em pontos específicos do espaço e, uma vez espacializados de uma 

maneira estratégica para o desenvolvimento claro e lógico de uma representação, seja 

possível que se tenha, à frente do corpo, elementos que propiciarão posteriores 

representações.  

 Após o posicionamento dos pinguins no lado esquerdo do espaço, os 

participantes LNPS, ILS e KRB posicionam o momento seguinte da cena no lado 

direito através do olhar (e sinal/classificador), seguindo a posição original em que os 

personagens aparecem no vídeo:  

 

Fig. 46: fragmento 14 

 

  

 

Fonte: Captura de tela dos vídeos “Pinguins” recontados por LNPS, KRB e ILS e  

Captura de tela do vídeo “Pinguins” original. 
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 Isso sugere que a (re)criação do espaço é muitas vezes motivada pela cena 

presenciada a ponto de o sinalizante dispor os elementos ao seu redor de acordo com 

o seu ponto de vista.  

 Parece, então, que a disposição das unidades representativas no espaço não 

é tão aleatória. Pode-se pensar que o inconsciente trabalha nessa criação fazendo 

com que, em alguns momentos, padrões na estruturação do espaço possam ser 

percebidos.  

 O mesmo acontece na necessidade encontrada por LNPS, KRP e HRC em 

delimitar o local em que o primeiro momento da cena ocorre: 

 

Fig. 47: fragmento 15 

 

   

 

Fonte: Captura de tela dos vídeos “Pinguins” recontados por LNPS, KRB e HRC e 
Captura de tela do vídeo “Pinguins” original. 

 

 Sabendo que nem sempre é possível desenvolver uma narração usando um 

mesmo local descrito, estruturado, parece que essas construções permanecem na 

mente dos interlocutores para posteriores referências e, a cada referência, de algum 

modo, mais se agregam informações sobre o espaço. O posicionamento das unidades 

representativas, inclusive a diferença que apresentam em seu próprio eixo face à 

construção da cena, pode sugerir a retomada de um espaço ou a entrada de outro 
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espaço na cena. LNPS e KRP, representando a baleia por meio de classificadores, 

desmembram os espaços na introdução do segundo momento da cena. Trabalhando 

um espaço imaginário paralelo, as participantes sinalizam...  

 

Fig. 48: fragmento 16 

 

                 

   

Fonte: Captura de tela dos vídeos “Pinguins” recontados por LNPS, KRB e  

Captura de tela do vídeo “Pinguins” original. 

 

Este é o momento em que, deixados os pinguins sobre a pedra em um canto 

da cena, outro espaço passa a ser construído: o espaço em que a baleia aparece. 

ILS e HRC preferem introduzir o segundo momento – momento da aparição da 

baleira – pegando parte do primeiro momento:  
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Fig. 49: fragmento 17 

 

  

 

Fonte: Captura de tela dos vídeos “Pinguins” recontados por ILS e HRC  

 

Como se sabe, cronologicamente, a baleia não entra em cena antes dos 

pinguins. Nenhum dos participantes iniciou a sinalização pela baleia/tubarão. Há, 

então, uma questão cronológica na sucessão dos fatos, o que culmina em uma 

sucessão mais ou menos padronizada na criação de espaços.  

Embora contada de diferentes maneiras no que diz respeito às representações, 

os principais pontos da história foram mostrados pelos participantes usando sinais, 

classificadores ou uma composição de ambos ao mesmo tempo. No momento em que 

a baleia investe contra os pinguins, diferentes cortes são feitos: a baleia é retratada 

de maneira mais próxima ou um pouco mais longe por meio de diferentes 

classificadores: 
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Fig. 50: fragmento 18 

 

  

Fonte: Captura de tela do vídeo “Pinguins” recontado por LNPS  

 

Na figura 50, LNPS utiliza o sinal BALEIA, fazendo os classificadores parte do 

corpo e corpo nas segunda e terceira imagens e os classificadores parte do corpo, 

corpo e descritivo na quarta imagem. 

 

Fig. 51: fragmento 19 

 

 Fonte: Captura de tela do vídeo “Pinguins” recontado por KRB  

 

Na figura 51, KRB não utiliza o sinal BALEIA, fazendo os classificadores parte 

do corpo e opta por não fazer o classificador corpo. Na última imagem, com os 

classificadores parte do corpo e semântico, retrata a colisão cujo impacto é 

intensificado pela Expressão Não-Manual notada na inclinação do corpo e “gesto de 

boca” ou mouthing74 nas duas últimas imagens.  

 

 

 
74 Para um estudo mais detalhado sobre mouthings ver o estudo de Rodero-Takahira (2015). 
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Fig. 52: fragmento 20 

 

  

 Fonte: Captura de tela do vídeo “Pinguins” recontado por ILS  

 

Na figura 52, ILS também não faz o sinal BALEIA, mas, na primeira imagem, 

faz um classificador parte do corpo para significar a barbatana e o sinal VELOZ para 

significar o deslocamento do conceito de baleira representado, ao mesmo tempo em 

que intensifica a velocidade por meio da Expressão Facial. Na segunda imagem, ele 

mostra a colisão por meio dos classificadores parte do corpo e descritivo.   

 

Fig. 53: fragmento 21 

 

     

 Fonte: Captura de tela do vídeo “Pinguins” recontado por HRC  

 

Por fim, na figura 53, nota-se a mesma construção feita por LNPS na terceira 

imagem da figura 50, fazendo referência ao grande peixe por meio dos classificadores 

parte do corpo e Copo. Há, contudo, uma diferença de ângulo em que o interlocutor é 

colocado. LNPS deixa o interlocutor assistir a cena, observando a lateral da baleia, 

HRC, porém, coloca o interlocutor à frente, como se o interlocutor tivesse o ponto de 
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vista dos pinguins. Como consequência, a colisão também é vista por outro ângulo e 

HRC, diferente de LNPS, KRB e ILS, escolhe uma colisão frontal.  

Como se pode perceber por meio dessas representações, embora sejam 

subsistemas diferentes, tanto a representação como a sinalização convencionada 

parecem poder trabalhar juntas para a elaboração da cena. O espaço não deve ser 

analisado da mesma maneira em ambos os subsistemas. O verbo significado pelo 

sinal convencionado e o Comportamento refletido pela representação são unidades 

distintas que fazem parte de subsistemas distintos e necessitam de modelos de 

análise próprios que compreendam suas particularidades. Esses modelos específicos 

melhor explicariam não só o espaço, mas as demais unidades linguísticas 

convencionadas e representativas.  

 

6.4  Conclusão parcial do capítulo 

 

 Parece clara a necessidade de um novo modelo de análise que consiga dar 

conta da descrição do lugar enquanto representação. Parece também haver 

problemas na atribuição da função dos sintagmas uma vez que a análise em língua 

portuguesa, por exemplo, pode estar pautada na presença do verbo e nem sempre a 

representação apresenta um sinal com esta função.  

 A posição inicial do adjunto adverbial de lugar parece ser bem aceita pelos 

usuários da libras, assim como a posição final do adjunto adverbial de lugar sobretudo 

com a presença de Advérbio Interrogativo. Essa mesma posição também pareceu 

possível aos adjuntos adverbiais de tempo também compostos por Advérbio 

Interrogativo.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho procurou mostrar que a libras parece apresentar padrões para a 

referência do tempo e do lugar. Para que esses padrões pudessem ser analisados – 

em especial aos que se referem a lugar –, percebeu-se a necessidade de 

compreender que existe, na Língua, subsistemas que atuam de maneiras diferentes, 

contudo, de maneira coordenada e/ou simultânea. Percebeu-se, ainda, que a libras 

apresenta diferentes subsistemas que apresentam particularidades específicas. 

Esses subsistemas devem ser amplamente estudados para maior precisão das 

análises. Com as pesquisas, constantes momentos de aparição da representação e 

da sinalização convencionada mostraram que a estrutura da libras varia e que análises 

voltadas aos sintagmas sujeito, verbo e objeto parecem não dar conta da 

complexidade do sistema linguístico da libras como um todo. 

Com este trabalho, procurou-se mostrar a importância da observação da 

sinalização de surdos da maneira mais natural (possível), não ignorando a 

representação, que é uma parte essencial da libras. É importante que se tenha em 

mente que a escolha dos surdos sinalizantes poderá direcionar a pesquisa para 

diferentes vertentes. Surdos oralizados sinalizantes, semi-oralizados sinalizantes, não 

oralizados sinalizantes, bimodais etc, podem fazer diferentes construções usando 

sinais. Deve-se ter claro o corpus analisado para que se atrele a ele – a esse corpus 

– o tipo de construção que fazem. A generalização das estruturas ainda é algo de 

muito cuidado. Desse modo, essa pesquisa não procura trabalhar com o agramatical, 

mas iniciar uma reflexão sobre o sistema da libras e sua articulação particular 

independente e díspar da articulação de outras línguas.   

Notaram-se contínuas ocorrências de adjuntos adverbiais temporais 

específicos (como ONTEM, AMANHÃ, SENAMA PASSADA etc.) antecedendo a 

estrutura canônica OSV: 

 

Estrutura (1) 

AAT   O S V   AAT 

 

 e outros adjuntos adverbiais de tempo e de frequência (como JÁ, SEMPRE, 

ÀS-VEZES etc.), que ocorrem após essa estrutura.  
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Estrutura (2) 

AAT   O S V   AAT/AAF 

 

Nas pesquisas, averiguou-se que as posições não são únicas, podendo haver 

outras posições possíveis. 

 Para o caso do adjunto adverbial de lugar parece haver problemas na análise 

das representações usando um sistema estrutural de sintagmas como método. Notou-

se a ocorrência do lugar enquanto adjunto adverbial de lugar e enquanto objeto 

indireto (quando traduzido para língua portuguesa). Para ambos, a posição anterior à 

estrutura canônica pareceu bastante favorável conforme os exemplos, com variação 

para a posição posterior à estrutura canônica.  

 

Estrutura (3) 

AAL/OI   O S V   AAL/OI 

 

Nas orações interrogativas, contudo, o advérbio interrogativo “onde” pareceu 

ter como preferência a posição final.  

 

Estrutura (4) 

V   AI 

 

Para o subsistema representativo, concluiu-se que o local tem maior 

probabilidade de ser representado antes do comportamento ou da sinalização do 

verbo, assim, o local é continuamente formulado por meio de sinais e classificadores 

para (re)posicionar objetos, pessoas ou qualquer outro ser representado antes do 

comportamento ser manifestado. 

 

Estrutura (5) 

Loc   Comp 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: libras: o tempo e o espaço enquanto adjuntos adverbiais. 

Fase de Pesquisa: Coleta e análise da sinalização de surdos congênitos 

fluentes em libras. 

Pesquisador responsável/aluno: André dos Santos Silva  

Orientador: Prof. Dr. Rafael Dias Minussi  

Endereço: Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – Universidade 

Federal de São Paulo. Estrada do Caminho Velho, n° 333 - Jd. Nova Cidade - 

Guarulhos - SP - CEP: 07252-312. Telefone: (11) 5576-4848  

Contatos do pesquisador/aluno:  

Casa: (XX) 4442-XXXX 

Celular: (XX) XXXXX-3406  

E-mail: andre85_2@hotmail.com  

 

Contatos do orientador:  

Celular: (XX) XXXXX-0340  

E-mail: rafaelminussi@yahoo.com.br  

 

Este termo refere-se à autorização do uso de imagem dos participantes para 

análises de suas sinalizações com o objetivo de coletar dados sobre a escolha 

da organização frasal demonstrada por estes durante a produção de monólogos 

e contação de história. 

 

 

Procedimento de coleta e análise da pesquisa 

 

1. Você está sendo convidado a fazer parte desta pesquisa de mestrado que se 

concentra na compreensão de como o tempo e o espaço são referenciados 

na libras com um olhar voltado às construções sintáticas.  

2. Para que a pesquisa seja possível, você passará por duas etapas de 

gravação: (1) assistirá a um vídeo contendo uma história pequena sem a 

mailto:andre85_2@hotmail.com
mailto:rafaelminussi@yahoo.com.br
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presença da língua portuguesa. Logo após, contará o que compreendeu da 

história assistida a uma câmera. (2) Terá acesso a um questionário 

sinalizado, produzido pelo responsável do projeto, voltado à sua experiência 

de vida (tais como aprendizagem da Língua de Sinais, sonhos etc) e a 

relatará à câmera.  

tempo previsto para a duração do procedimento: 

 

1 min Assistir ao vídeo “pinguins” 

2 min Recontar o vídeo em libras 

30 min Falar sobre sua experiência de vida baseada em um questionário 

Total 

33 min 

tempo necessário à realização de todos os procedimentos 

(aproximadamente) 

 

3. Durante a sua sinalização, haverá a presença de um operador da câmera 

que também será responsável por produzir as questões em libras, de maneira 

que você não precise se preocupar com a compreensão das perguntas em 

língua portuguesa escrita. 

4. Os dados serão coletados em um único dia e analisados posteriormente para 

que se observe a maneira como as construções sintáticas envolvendo o 

tempo e o espaço foram feitas.  

5. As conclusões destas observações farão parte da dissertação de mestrado à 

qual esta pesquisa está vinculada assim como aos artigos que serão 

produzidos para a divulgação da pesquisa. 

6. Esta pesquisa não o submeterá a constrangimentos. caso você se sinta 

intimidado com a câmera por não estar habituado a esses procedimentos, a 

gravação poderá ser feita como em um diálogo, em que você conversará 

olhando diretamente para o operador ao seu lado enquanto é gravado pela 

câmera. caso você não se sinta confortável em responder alguma pergunta 

do questionário, tal pergunta será anulada e dará lugar a outra pergunta, 

conforme a sua aceitação. No caso de haver quebra de sigilo das 

informações, o pesquisador se responsabilizará pela confidencialidade 

dessas informações. 
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7. Os benefícios desta pesquisa aos surdos são: melhor compreensão da sua 

própria língua; aprendizagem da existência e funcionamento dos referentes 

da significação dos adjuntos adverbiais de tempo e lugar; melhor produção 

escrita, uma vez que, a partir desse estudo, outros possam surgir, auxiliando 

o surdo na correlação entre os elementos da oração, identificando seus 

possíveis posicionamentos na escrita. Pode auxiliar o ouvinte aprendiz de 

libras em: elaboração de estruturas Oracionais complexas em libras; 

compreensão de estruturas mais elaboradas na libras em que unidades 

linguísticas diferentes de sujeito, verbo e objeto sejam apresentadas na 

oração; conhecimento mais amplo do que pode ser entendido por uma oração 

em libras; auxílio na distinção entre a libras e o chamado “português 

sinalizado”. Espera-se, ainda, que a pesquisa colabore com o avanço da 

descrição e análise da libras, uma vez que há poucos trabalhos que têm a 

libras como objeto de estudo. 

8. Você não será beneficiado(A) financeiramente, assim como não terá despesa 

pessoal alguma em qualquer etapa da pesquisa. suas despesas e de seu 

acompanhante com transporte e alimentação serão cobertas pelo projeto 

proposto. 

9. Os vídeos serão analisados pelo responsável deste projeto e as imagens 

obtidas dos vídeos serão divulgadas na dissertação de mestrado assim como 

em posteriores apresentações em congressos, simpósios e outros encontros 

acadêmicos e científicos conforme sua permissão. As imagens serão 

destinadas a estudos estritamente científico-acadêmicos. O pesquisador 

compromete-se com o sigilo das informações e obtenção dos dados 

conforme dispostos neste documento.  

10. Você poderá solicitar a retirada de consentimento a qualquer momento sem 

que haja dano, penalidade ou represálias por isso. 

11. Todo esclarecimento será garantido antes, durante e após o processo da 

pesquisa. 

12. Você poderá ter acesso ao pesquisador na Escola de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas - EFLCH - Estrada do Caminho Velho, 333 - Jd. Nova 

Cidade  – Guarulhos – SP e/ou pelo e-mail: andre85_2@hotmail.com e pelo 

celular: (11) 96661-3406. Caso haja considerações ou dúvidas sobre a ética 

da pesquisa, pode, ainda, entrar em contato com o Comitê de Ética em 

mailto:andre85_2@hotmail.com
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Pesquisa (CEP) da Unifesp –Rua Botucatu, 740, 5º andar, sala 557, CEP 

04023-900, Vila Clementino, São Paulo/sp. e-mail <cep@unifesp.br>. os 

telefones são 011-5571-1062 e 011-5539-7162; horário de atendimento 

telefonico e presencial: segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 as 

12:00 horas. 

13. Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que 

uma ficará em sua posse e outra, em posse do pesquisador. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro ter compreendido todas as informações deste documento, tendo 

recebido auxílio para compreendê-lo em língua portuguesa e assistido ao vídeo 

disposto no endereço:   

https://drive.google.com/open?id=1h-R4i1gLLg9qWjfRHrEMqNvbqIJQ37lU, que 

traduz para a Língua Brasileira de Sinais o conteúdo deste documento. Aceito 

participar da pesquisa com as seguintes restrições: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________(continuar no verso) 

 

Autorizo a utilização e difusão dos registros dentro dos termos acima 

estabelecidos nos seguintes formatos:  

(  )  em formato vídeo 

(  )  em formato áudio  

(  )  em formato transcrito 

 

Autorizo utilização e difusão dos registros dentro dos termos acima 

https://drive.google.com/open?id=1h-R4i1gLLg9qWjfRHrEMqNvbqIJQ37lU
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estabelecidos para fins exclusivamente acadêmico-investigativo nos seguintes 

meios:  

(  )  teses, dissertações 

(  )  artigos científicos 

(  )  exposições em congressos, seminários de pesquisa 

(  )  cursos de graduação ou pós-graduação 

(  )  homepage e site do grupo de pesquisa da universidade e do pesquisador 

responsável  

 

 

__________________________________ __________________________ 

Nome do participante    Data 

 

__________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

__________________________________ __________________________ 

Nome do pesquisador    Data 

 

 


