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RESUMO

A presente dissertação se propõe a fazer uma síntese ampla da sintaxe da Língua Brasileira de 

Sinais, a LSB: isto é, de um lado, procura identificar, seja na literatura, seja no  corpus de 

estudo, que padrões gerais de enunciados são gramaticais e que padrões são agramaticais na 

LSB; de outro lado, tenta caracterizar a estrutura dos enunciados gramaticais da língua por 

meio de uma descrição do léxico, das regras sintagmáticas e das transformações da LSB. No 

primeiro capítulo,  realizamos uma revisão da história das línguas de sinais observando as 

influências que outras línguas de sinais, como a americana e a francesa, exerceram sobre a 

gramática da LSB; e revisitamos os principais estudos linguísticos a respeito dessas línguas. 

No  segundo  capítulo,  procuramos  oferecer  informações  preliminares  importantes  para  o 

entendimento  satisfatório  da  estrutura  da  LSB:  discorremos  sobre  o  Léxico  e  seus 

componentes; as três classes de verbos; as marcações não-manuais; e a ordem canônica da 

frase.  No  capítulo  seguinte,  realizamos  um  estudo  descritivo  dos  sintagmas  da  Língua 

Brasileira  de  Sinais,  analisando  o  sintagma  nominal  e  seus  componentes;  o  sintagma 

preposicional, adjetival, adverbial e verbal, propondo regras de transformação para eles. Por 

fim, no último capítulo,  nos detivemos em analisar as interrogativas com elementos QU (ou 

WH, em inglês). Levamos em conta as discussões acerca do movimento desses elementos na 

língua  de  sinais  americana  e  na  brasileira,  se  para  direita  ou  esquerda,  optando  pelo 

movimento  para  a  esquerda.  Para  embasar  melhor  o  estudo,  fizemos  uma  síntese  das 

principais  pesquisas  sobre  o assunto  em questão,  observando as  diferenças  existentes  nas 

explicações,  comparando-as  com  os  dados  que  coletamos  e  com  os  juízos  de  nossos 

informantes.  Concluímos  propondo  as  estruturas  que  consideramos  possíveis  para  as 

interrogativas com um único QU em LSB e para as com elementos QU duplicados.

Palavras-chave: Língua Brasileira de Sinais, LSB, LIBRAS, sintaxe, sintagma.



ABSTRACT

The aim of this dissertation is to propose a broad description of Brazilian Sign Language 

(henceforth  LBS)  syntax:  that  is,  on  the  one  hand,  it  seeks  at  identifying,  either  in  the 

literature or in our corpus, which of the common utterances’ patterns are grammatical and 

which are ungrammatical in LBS; on the other hand, it tries to characterize structure of the 

language grammatical utterances through a description of lexis, syntagmatic rules and LBS 

transformations. In the first chapter, we present a bibliographic summary of sign language 

history both pointing out the influence of some, such as the American and French, over LBS 

grammar; and revising the most significant linguistic studies in regards to those languages. In 

the second chapter, we offer important preliminary information to a satisfactory understanding 

of LBS structure: we describe the Lexis and its  components;  three verb classes;  the non-

manual markers; and the sentence canonical structure. In the next chapter, we describe the 

LBS phrase, analyzing the nominal phrase and its components, the prepositional, adjectival, 

adverbial and verbal phrases; and offering transformational rules for them. Finally, in the last 

chapter, we analyze WH interrogative elements (or QU in Portuguese). We take in account the 

current discussions on the gestures of such elements both in American and Brazilian sign 

languages, whether they are to the right or to the left, opting for moving to the left. In order to 

consolidate  this  study,  we  summarized  the  most  recurrent  researches,  observing  the 

differences  in  explanations,  comparing  them  to  the  data  we  have  collected  and  to  the 

judgment of our informants. In conclusion, we propose the WH interrogative structures which 

we consider likely to be applied in questions with only one WH element or with double WH 

elements.

Keywords: Brazilian Sign Language, LSB, LIBRAS, Syntax, phrase.



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AGR - agreement - concordância

ASL - American Sign Language - Língua de Sinais Americana

CL - classificador 

Comp - complementizer - complementador

DP - Determiner Phrase - Sintagma Determinante

INFL - inflection - flexão

IP - Inflection Phrase - Sintagma Flexional

LSB - Língua de Sinais Brasileira

LSF - Langue des Signes Française - Língua de Sinais Francesa

LS - língua de sinais

loc - loccus - local, locais

NMLBK - Neidle, Maclaughlin, Lee, Bahan e Kegl

NKMBL - Neidle, Kegl, Maclaughlin, Bahan e Lee 

N - noun - nome, substantivo

NP - Noun Phrase - Sintagma Nominal

PP - Prepositonal Phrase - Sintagma Preposicional

S - sentence - sentença

SVO - sujeito-verbo-objeto (SV, VO)

T - time - Tempo

UG - Universal Grammar - Gramática Universal

V - verb - verbo

VP - Verb Phrase - Sintagma Verbal



SISTEMA DE TRANSCRIÇÃO PARA LSB

SINAL traduz aproximadamente o sinal para o português

S-I-N-A-L soletração manual

IX estabelecimento de locus espacial

SINALa associação do sinal a um locus espacial
aSINALb associação do sinal a dois loci espaciais por meio de movimento

1 primeira pessoa
2 segunda pessoa
a,b,c distintas terceiras pessoas

SINALfn negação facial

SINALxxx marcação não-manual

______bs body shift (mudança na direção do corpo)

______eg eyegaze (direcionamento do olhar)

______hn headnod ou aceno de cabeça (para cima e para baixo)

______hs headshake (balanço de cabeça de um lado para outro)

______neg negação (genérica)

______t tópico

______q question (pergunta de conteúdo)
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1. AS LÍNGUAS DE SINAIS COMO OBJETO DE ESTUDO CIENTÍFICO

1.1 Introdução
O estudo da língua de sinais brasileira (LSB) avançou bastante nos últimos trinta anos, 

seguindo uma tendência mundial.  Os estudos de William C.  Stokoe acerca  da Língua de 

Sinais Americana (ASL) abriram caminho para o reconhecimento das línguas de sinais como 

línguas naturais, com estrutura própria, assim como as línguas faladas. Uma vez que essas 

línguas foram legitimadas linguisticamente, vários outros linguistas passaram a interessar-se, 

buscando encontrar nelas os chamados "universais linguísticos"; antes, acreditava-se que eram 

característicos somente das línguas faladas.  Segundo Quadros & Karnopp (2004), a LSB é 

uma língua natural porque é uma realização específica da nossa faculdade de linguagem – 

como as demais línguas naturais, é constituída por um conjunto de regras que permitem a 

construção de enunciados que têm como objetivo a comunicação de conteúdos proposicionais. 

Sendo assim, é possível analisar todo o mecanismo da língua de sinais, como fazemos com as 

demais línguas. 

O objetivo desta dissertação é, em primeiro lugar, expandir o conhecimento atual sobre 

a estrutura da LSB por meio do estudo de domínios desta língua ainda pouco investigados. 

Além disso, espera-se, com o estudo que esta dissertação propõe, sintetizar e sistematizar o 

que já se descreveu da sintaxe da LSB, propondo-se com isso um panorama básico de sua 

sintaxe.

1.2 Marcos na história
Como já comentado, as línguas de sinais assumiram o status de língua a partir dos 

estudos feitos por linguistas a respeito da ASL e da ampla luta dos surdos através da história. 

Sá (1999) divide a história das Línguas de Sinais em três períodos significativos: 

1. do século XVII até o Congresso de Milão, 1880;

2. do Congresso de Milão até a publicação da obra de Stokoe, em 1960; 

3. dos primeiros estudos científicos até os dias de hoje. 

O primeiro período compreende a época em que a educação dos surdos começou a 

surgir, ou seja, a partir do século XVII. É importante salientar que não só a língua de sinais 

permaneceu por  um longo tempo de  nossa história  banida  da sociedade,  mas  também as 
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pessoas surdas. Sá (1999) ressalta que antes do século XVI, não se acreditava que o surdo 

pudesse  ser  educado.  A partir  desse  século,  começaram a  surgir  os  primeiros  passos  na 

educação dos surdos com ações de educadores como Pedro Ponce de Leon (em 1520-1584), 

na  França;  Samuel  Heinick  (em 1712-1789),  na  Alemanha;  Charles  Michel  de  L'Epée  e 

Etienne François Dechamps (em 1750-1751), também na França; V. I. Fleury (em fins do 

século XVIII), na Rússia; Thomas Hopkins Gallaudet (a partir 1815), nos EUA; Eduard Huet 

(a partir de 1857), no Brasil; dentre outros.

Segundo Sacks (1998), a história das línguas de sinais se confunde com a história da 

educação  de  surdos  pois  a  linguagem  é  um  elemento  de  extrema  importância  para  a 

organização do pensamento.

Pensamento  não  é  língua,  ou  simbolismo,  ou  representação  por 
imagens, ou música – mas sem estes ele pode extinguir-se, natimorto, na 
mente. É isso que ameaça (…) qualquer criança surda, ou qualquer criança 
em geral que não consiga o pleno acesso à língua e a outros instrumentos e  
formas culturais (SACKS, 1998 [1989], p. 54 [nota]). 

O surdo,  ao  ser  privado  da  comunicação  e  da  educação,  era  privado  também do 

desenvolvimento intelectual e social. Charles Michel de L'Epée, iniciou a instrução formal de 

surdos na França em 1760. De acordo com Sacks (1998), o método consistia na mistura da 

língua de sinais local com a gramática francesa e se tornou conhecido ao se mostrar eficiente 

no ensino de leitura e escrita para surdos, passando a ser adotado, mais tarde, pelo Instituto 

Nacional de Jovens Surdos de Paris.

Em 1815, o professor americano Thomas Hopkins Gallaudet foi conhecer o trabalho 

realizado no instituto de Paris com o intento de aprender mais sobre a educação dos surdos a 

fim de abrir uma escola nos Estados Unidos. Lá, se encantou com o que estava sendo feito e 

convidou o professor surdo Laurent Clerc para ajudá-lo na fundação da escola americana de 

surdos. Clerc desembarcou nos EUA em 1816, ensinou a língua de sinais então utilizada em 

Paris à Gallaudet e aprendeu o inglês com este. Então, no ano seguinte, fundaram o Asylum 

Hartford.  Segundo Sacks (1998),  a  língua de  sinais  de Clerc  (francesa)  se  misturou com 

línguas  de  sinais  nativas,  formando  um amálgama  que  evoluiu  para  uma  língua  nova:  a 

American Sign Language (ASL). É claro que, com sua evolução, a ASL se afastou muito da 

língua que a originou; no entanto, ainda hoje percebem-se semelhanças significativas entre as 

duas línguas, isto é, a ASL e a língua de sinais francesa.

No Brasil, a educação de surdos começou oficialmente com a fundação do Instituto 
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Nacional de Surdos-Mudos (INSM, hoje, Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES) 

possibilitada através da Lei 939, assinada por D. Pedro II em 26 de setembro de 1857. Esse 

instituto  de  educação  foi  dirigido  por  Ernest  Huet,  um  professor  surdo  francês,  que 

desenvolveu todo o currículo da época e que acabou por trazer a Língua de Sinais Francesa 

para o Brasil. De fato, a LSB sofreu muita influência da Língua de Sinais Francesa, assim 

como a ASL. 

O  segundo  período  apontado  por  Sá  (1999)  vai  do  Congresso  de  Milão  até  a 

publicação da obra de Stokoe, em 1960. Em 1880, no Congresso de Milão de Professores de 

Surdos, resolveu-se banir a língua de sinais da educação – decisão esta totalmente arbitrária e 

parcial, visto que os professores surdos foram impedidos de votar. A partir daí, o oralismo 

passou a ser adotado nas escolas, chegando no Brasil em 1957,  sendo implantado no INES. 

Os surdos passaram a ser excluídos da escola e da sociedade e inseridos na medicina. Skliar 

(1998)  chama  tal  processo  de  “medicalização  da  surdez”.  Os  surdos  eram  vistos  como 

deficientes que precisavam ser curados. Mas apesar disso tudo, a proibição do uso da língua 

de sinais não conseguiu acabar com o seu uso nas escolas e no cotidiano do surdo. Ramos 

(1995, apud Sá, 1999) destaca que os sinais eram usados pelos alunos do INES às escondidas. 

Já havia um movimento a favor da manutenção da Língua de Sinais.

A publicação do primeiro estudo científico  acerca  da Língua de Sinais  Americana 

(ASL)  por  William  C.  Stokoe,  em  fins  da  década  de  1950,  foi  um  incentivo  para  o 

reconhecimento das línguas de sinais como línguas naturais. Stokoe provou em seus trabalhos 

que essas línguas possuíam uma estrutura que obedecia a todos os critérios linguísticos que 

faziam das língua faladas "línguas naturais". Isso fortaleceu o movimento surdo por todo país. 

Em 1960,  publicou  Sign Language structure e  em 1965,  A dictionary  of  Americam Sign  

Language, ambos frutos de sua convicção de que os sinais da ASL eram complexos signos 

abstratos  com uma estrutura  interna também complexa.  Stokoe foi  o  primeiro linguista  a 

analisar os sinais da ASL, a decompô-los em segmentos e a descrever o léxico de uma língua 

de sinais.

A partir dos estudos de Stokoe começaram a surgir outros estudos, não só sobre a ASL, 

mas sobre as línguas de sinais de outros países. Este é o terceiro período apontado por Sá 

(1999),  ou  seja,  dos  primeiros  estudos  linguísticos  até  os  dias  de  hoje.  Estes  estudos 

começaram a abrir caminho para o bilinguismo (abordagem educacional que adota a Língua 

de Sinais como primeira língua do surdo e a língua da comunidade ouvinte como segunda 
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língua). 

No Brasil, em fins da década de 60, já havia um esforço em documentar a Língua de 

Sinais  Brasileira,  de reintroduzi-la  na educação dos  surdos brasileiros  e de estudá-la.  Em 

1981, Gladis Knak Rehfelt tem seu artigo, intitulado Linguistics bases for the description of  

Brazilian Sign Language, publicado no livro The sign language of Brazil (Hoemann, 1981). 

Segundo Quadros (1999), este foi o primeiro estudo linguístico a respeito da Língua de Sinais 

Brasileira. 

Os estudos  linguísticos  sobre  a  LSB se desenvolveram bastante  a  partir  de  então. 

Trabalhos  como os  de  Lucinda  Ferreira  Brito,  Tanya  Mara  Felipe,  Fernando Capovilla  e 

Ronice Muller Quadros, para citar apenas alguns, mostraram que a LIBRAS ou LSB (termo 

preferido no meio acadêmico) é uma língua diferente da língua portuguesa falada no Brasil, 

possuindo seus próprios padrões e suas estruturas gramaticais. Houve um grande avanço no 

entendimento da língua de sinais tanto no campo científico quanto no educacional no Brasil. 

Por fim, a LIBRAS foi reconhecida como língua oficial dos surdos brasileiros, em 2002, pela 

Lei 10.436.

1.3 A Língua de Sinais Brasileira
Em linguística, a palavra “língua” adquire um sentido específico, o qual se refere a 

uma manifestação da faculdade da linguagem, a um conjunto de sinais que obedecem a regras 

específicas que tornarão possível a produção de um número infinito de sentenças. Quando 

comparamos as línguas de sinais com as línguas orais, percebemos que aquelas são regidas 

por princípios semelhantes aos que regem estas. As línguas de sinais possuem uma gramática 

própria,  conforme  atestado  inicialmente  por  Stokoe  em  1960,  e  obedecem  a  regras 

fonológicas, morfológicas e sintáticas, além de satisfazerem, tanto quanto se sabe, a muitos 

dos chamados "universais linguísticos".

A despeito das interpretações equivocadas que existem a respeito das línguas de sinais, 

hoje, já há consenso de que estas não são "línguas universais", um conjunto mais ou menos 

indiferenciado de gestos comuns em diferentes comunidades, como se chegou a acreditar; são 

línguas  naturais  completas  e  independentes,  formadas por sinais  arbitrários,  com sistemas 

gramaticais  diferentes  em cada  país.  É  importante  salientar  que  o  sistema gramatical  das 

línguas de sinais é independente do sistema gramatical das línguas orais dos países em que 

elas são utilizadas. Por exemplo, a Língua de Sinais Brasileira não é um conjunto de sinais 
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que se sobrepõe à gramática do português usado pelos ouvintes; este é chamado de "português 

sinalizado", cuja gramática nada tem a ver com a gramática da LSB; esta, por sua vez, possui 

regras, palavras, ordem de constituintes, etc., próprios, independentes da língua portuguesa.

Sabe-se atualmente que as línguas de sinais possuem uma estrutura de constituintes 

fonológicos e sintáticos organizada. Neste sentido, Stokoe (1960) estabeleceu três parâmetros 

para  a  estruturação  sublexical  dos  sinais:  a  configuração  de  mão(s)  (forma  da  mão);  o 

movimento (direção) e o ponto de articulação (local ou espaço onde o sinal será realizado). A 

partir  desses  parâmetros  pode-se  decompor  os  sinais  para  estudos  de  sua  morfologia  e 

fonologia,  o que contribui também para o entendimento da sintaxe e da semântica dessas 

línguas.

Ao observarmos a ordenação da frase na Língua Brasileira de Sinais (LSB), percebe-

se o  predomínio  da  ordem SVO,  conforme atestam os  trabalhos  de Quadros  & Karnopp 

(2004) e  Felipe (1989).  Entretanto,  a  LSB possui outras ordenações,  havendo ocorrências 

frequentes das ordens OSV, SOV e VSO (cujas manifestações serão discutidas mais à frente 

neste trabalho) quando há uma informação adicional na sentença (marcações não-manuais e 

tópicos são exemplos disso).

Conforme atesta Felipe (1989), os falantes da língua portuguesa ao observarem a LSB 

em uso, têm a impressão de que esta se utiliza de apenas um verbo para a formação de frases 

simples. No entanto, quando a estrutura dessa língua é analisada, fica claro que o verbo reúne 

em si um conjunto de propriedades fonológicas, morfossintáticas, semânticas e pragmáticas 

que  oferecerão  muito  mais  do  que  informações  da  ação  verbal.  Por  esse  motivo,  o 

entendimento  das  classes  verbais  das  línguas  de  sinais  é  importante,  elas  determinarão  a 

estrutura sintática das sentenças em que aparecerem. Quadros (1999) e Quadros & Karnopp 

(2004) apontam pelo menos duas categorias de verbos em LSB: os verbos com concordância 

e  os  sem  concordância.  Os  com  concordância  são  conhecidos  também  como  verbos 

flexionados devido ao fato de se flexionarem em número, pessoa e apresentarem variações de 

aspecto.  Eles  apresentarão  marcas  não-manuais  e  direcionais  em  sua  estrutura.   Essas 

marcações não-manuais ocorrerão junto com o sinal e o movimento, quando houver, também. 

São exemplos  desse  tipo  de  verbo:  DAR,  AJUDAR,  PERGUNTAR,  AVISAR,  ENVIAR, 

RESPONDER, dentre outros. O comportamento desse tipo de verbo será como nos exemplos 

(1) e (2) abaixo:
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                  _______eg/bs
(1)           1AJUDAR2                        

(2)   ? 1AJUDAR2 

        “Eu ajudo você.”

No  exemplo  acima,  os  argumentos  estão  embutidos  no  próprio  verbo.  Estes  são 

expressos através da direção do movimento do verbo e da direção da palma da mão (nesta 

sentença, o verbo inicia sua trajetória em frente ao corpo do sinalizador seguindo em direção 

ao referente, o que indica 1ª e 2ª pessoa respectivamente). Nota-se, com isso, a importância do 

espaço na sintaxe desta língua.   Nos verbos com concordância a marcação não-manual é 

necessária; no caso do exemplo (1) o olhar deve acompanhar o movimento e o corpo a direção 

do olhar. Há outros tipos de marcação não-manual como: direção do corpo, aceno de cabeça, 

balanço  de  cabeça,  sobrancelhas  erguidas  (para  tópico),  etc.  A sentença  em  (2)  causa 

estranhamento  pela  ausência  de  marcações  não-manuais,  o  que  se  constitui  numa  forte 

evidência  de  que  seu  uso  é  obrigatório  com esse  tipo  de  verbo conforme salientado por 

Quadros (1999). 

 Os  verbos  sem  concordância  exigirão  que  seus  argumentos  sejam  expressos  na 

sentença porque em si mesmos não há evidência de argumentos. São conhecidos também 

como verbos não flexionados pois não se flexionam em pessoa e número (exemplos desse tipo 

de verbos são: GOSTAR, AMAR, APRENDER, etc.):

    
(3)        IX1 AMAR IX2

(4) * AMAR IX2

(5)  IX1 AMAR

            “Eu amo você.”

 O contraste entre os exemplos (3), (4) E (5) nos mostra que os argumentos do verbo 

devem estar presentes para a sentença seja considerada gramatical. Os dois tipos de verbos 

Além  das  características  citadas,  os  estudos  linguísticos  até  agora  desenvolvidos 

mostram que a LSB apresenta construções com marcação de foco, de tópico, com marcação 



17

interrogativa, negativa e de concordância gramatical.  Estas são denominadas marcações não-

manuais  por  muitos  linguistas.  O  fato  de  que  a  indicação  de  foco,  tópico,  interrogação, 

negação e concordância seja realizada através de marcas não-manuais indica o quanto tais 

marcas são importantes  para a gramática das línguas de sinais.  

Nesse trabalho analisaremos a LSB em uso no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro.  

Como uma língua natural, a LSB está sujeita a variações regionais em virtude de diferenças 

geográficas,  sociais  e  individuais;  no  entanto,  para  o  presente  trabalho,  tal  variação  não 

chegou a se revelar problemática. Tomamos como corpus de análise vídeos da LSB Video e 

conversas com surdos. Os vídeos utilizados foram de dois tipos: (a) histórias infantis e (b) 

artigo científico. Ambos traduzidos para a LSB por um surdo usuário nativo da língua de 

sinais da cidade do Rio de Janeiro, o ator e pesquisador da Língua Brasileira de Sinais, Nelson 

Pimenta.  Os vídeos  utilizados foram: a monografia  A internet como fator de exclusão do  

surdo no Brasil, de Luiz Carlos Freitas;  Pinóquio em LSB, de Luiz Carlos Freitas e Nelson 

Pimenta; Literatura em LSB,  Seis fábulas de Esopo volumes 1 e 2, de Nelson Pimenta. Os 

vídeos somaram três horas de produção, todas em ambiente formal. Por fim, utilizou-se a 

transcrição das narrativas gravadas em vídeo para a análise das estruturas das frases. Tais 

transcrições foram feitas com o auxílio de uma intérprete da LSB.

Como o objetivo desta dissertação segue os objetivos da linguística gerativa (quais 

sejam,  o  de  identificar  a  competência  gramatical  que  está  por  trás  dos  enunciados  dos 

"usuários"  nativos  de  uma  língua),  utilizamos  não  apenas  os  dados  acima  obtidos,  mas 

também testes  com diversas  possibilidades  de  construções  de  frases  para  que  os  surdos 

julgassem sua gramaticalidade. Consideramos "usuário nativo" da LSB aqueles que nasceram 

surdos e tiveram contato com a língua de sinais logo na tenra idade, ou seja, no período de 

aquisição da linguagem. Também preferimos fazer os testes de julgamento de gramaticalidade 

com professores surdos, por entendermos que seu entendimento da gramática da LSB é maior 

e,  portanto,  mais  confiável  para  a  construção  desta  dissertação.  As  sentenças  foram 

apresentadas  na  forma  escrita  do  português  para  que  eles  sinalizassem e  também foram 

apresentadas em LSB para que fizessem julgamento acerca das construções adequadas. Não 

1  Segundo a teoria transformacional proposta por Chomsky (1957), a gramática está divida em três 
componentes: o sintático, que é o responsável pela geração de todas as sentenças de uma língua; o semântico, 
que interpretará  a sintaxe subjacente; e o fonológico, que traduzirá a estrutura superficial em uma representação 
fonética. O componente semântico atua sobre a estrutura profunda interpretando as relações entre os termos da 
oração e orações através de regras de projeção. Tais regras projetam na sintaxe as propriedades das entradas 
lexicais que estão nas diversas estruturas e fornecem a interpretação semântica do enunciado. Resumindo a ideia 
de Chomsky: toda a informação lexical deve ser representada estruturalmente.
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houve a ajuda de intérpretes durante as sessões de testes. 

O  sistema  de  notação  adotado  na  presente  dissertação  é  o  mesmo  utilizado  por 

FELIPE (1989) e  ARROTÉIA (2005). O sistema de Felipe foi adaptado de dois sistemas 

anteriormente usados para a ASL, um de PADDEN (1983) e FRIEDMAN (1976) e outro de 

KEGL (1985) para a palavra em si; e para frases, seu sistema foi uma junção dos autores 

citados com outros sistemas utilizados nos Estados Unidos e na Europa. 

Aspectos básicos de transcrição de língua de sinais a serem empregados nesse estudo 

são: (a) utilização de letras maiúsculas para representar os sinais da LSB; (b) se mais de uma 

palavra da língua portuguesa for necessária para representar apenas um sinal, este sinal será 

representado como um "composto" da língua portuguesa, isto é, será utilizado o hífen; (c) 

quando for usada a datilologia (isto é, uma forma de soletração de palavras com as mãos) esta 

será  representada  pelas  letras  separadas  por  hífen;  (d)  os  traços  não-manuais  serão 

representados  por  símbolos  subscritos  e/ou  sobrescritos  acompanhados  de  uma linha  que 

indicará  por  onde  a  marcação  não-manual  se  espraia  na  sentença  ;  (e)  o  locus  espacial, 

correspondente a um referente, será apontado através da variável “IX” (indicará um pronome 

ou determinante seguido das  indicações  de (f)  a  seguir);  (f)  as  pessoas  gramaticais  serão 

identificadas por meio dos números 1 e 2 para primeira e segunda pessoas, e pelas letras “a”, 

“b”  e  “c”  para  as  terceiras  pessoas  --  a  distinção  sendo,  basicamente,  uma  diferença 

estabelecida pela alocação de uma posição espacial específica por meio da convenção em (e). 

As notações estão listadas detalhadamente na seção “Sistema de Transcrição para LSB”, no 

início desta dissertação. Seguem os exemplos para as notações básicas:

(6)                   a. CASA

b. NÃO-PODER (Não poder.)

c. M-A-R-I-A (Maria)
    _______t
d. CARRO JOÃO COMPRAR (João comprou um carro.) [___________t  (marcação 

de tópico) ]

e.  JOÃO1 IX1 ( apontando para o João)

f. IX1  PERGUNTAR IXa (Eu perguntei a ele.)
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1.4 Modelo de descrição gramatical adotado
Essa dissertação objetiva analisar as bases que sustentam as hipóteses já construídas 

sobre a sintaxe da LSB: para isso, pretende descrever e compilar de modo sistemático os 

resultados obtidos pelos estudos anteriores num só trabalho, bem como procura estendê-los 

em novas direções, a fim de obter um quadro mais completo da sintaxe da língua como um 

todo.  Como o objetivo principal é de caráter descritivo básico, adotar-se-á um modelo cujos 

instrumentos de descrição são teoricamente próximos do que seria uma descrição tradicional 

explícita:  trata-se do modelo gerativo tal  como exposto,  por exemplo,  em Radford (1981, 

1988),  isto  é,  do  modelo  padrão  estendido  da  sintaxe  transformacional,  gradualmente 

desenvolvido em Chomsky (1957, 1965, 1981) e Chomsky & Lasnik (1977). Neste modelo, 

como no modelo padrão (Chomsky 1965), a sintaxe de uma língua é descrita por meio de três  

componentes  básicos:  um léxico,  um conjunto  de  regras  sintagmáticas  e  um conjunto  de 

regras transformacionais. 

A função  do  léxico  é  descrever  as  propriedades  das  palavras,  ou  itens  lexicais, 

necessárias  à  sua  manipulação  pelas  regras  da  sintaxe:  sua  classe  gramatical,  suas 

propriedades de regência (ou "subcategorização"), suas propriedades semânticas pertinentes à 

sintaxe (papéis temáticos dos predicados, bem como restrições semânticas adicionais). Pode-

se dizer que o léxico, no modelo estendido, tem uma função similar à do "dicionário" no 

quadro  geral  da  descrição  tradicional.  Se  tomarmos  como  exemplo  o  verbo  comer,  as 

informações contidas na entrada lexical:

(7) COMER, V, “mastigar e engolir algo” → Agente, Paciente, [NP – NP].

Na convenção descrita acima, “COMER, V” indica a classe de palavra a que pertence 

“COMER”,  ou seja, a informação categorial; em seguida, temos a informação de seleção 

(“mastigar  e  engolir  algo” →  Agente,  Paciente)  especificando  o  significado  (seleção 

semântica) e os termos que a palavra toma como dependentes (seleção sintática). Por último 

aparece a representação dos traços de subcategorização [NP – NP] para dizer que comer pode 

ser inserido dentro de um VP que contenha um NP como complemento (informação sintática).

A  função  das  regras  sintagmáticas  é  unir  as  palavras  em  padrões  básicos  de 

combinação, os "sintagmas", em que se estabelecem as relações de ordem e de hierarquia dos 

constituintes da frase. Em termos da descrição tradicional, pode-se traçar uma analogia das 



20

regras sintagmáticas com as regras que determinam a "ordem direta" das palavras na frase, 

exceto pelo fato de que a gramática tradicional não costuma organizar essas regras em um 

componente bem delimitado da gramática. Tais regras descrevem a estrutura das frases de 

uma língua tornando possível dizer se uma dada sentença está de acordo com a gramática 

dessa língua. Com base nas afirmações anteriores consideremos como a seguinte sentença 

pode ser gerada:

(8) O garoto comeu o bolo.

Tal sentença consiste, superficialmente, numa sequência de um NP o garoto e um VP comeu o 

bolo com o VP consistindo em um V comeu e um NP o bolo. Podemos propor para (8) um 

conjunto de regras sintagmáticas tais como:

(9) a. S → NP – VP

b. NP → DET – N'

c. N' → N

d. VP → V'

e. V' → V – NP

Se aplicarmos as regras acima e inserirmos os itens lexicais apropriados debaixo dos 

núcleos que representam suas categorias lexicais geraremos a seguinte estrutura da sentença 

em (10):
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(10) O garoto comeu o bolo.

            

Finalmente, a função das regras sintagmáticas é, grosseiramente falando, a de fazer 

"ajustes" aos padrões sintagmáticos básicos toda vez que tais ajustes forem exigidos por outro 

dos diversos componentes linguísticos – a fonologia, a morfologia, a semântica, a pragmática, 

o processamento linguístico, etc. Após a aplicação das regras acima descritas, isto é, as regras 

categoriais  e  sintagmáticas,  a  estrutura-D  é  definida.  Como  a  estrutura-D  compõe  uma 

representação  abstrata,  se  faz  necessária  uma  transformação  para  gerar  a  estrutura  de 

superfície, a estrutura-S, que é a representação concreta das relações entre os constituintes da 

sentença.  As regras de transformação são capazes de fazer, a partir da estrutura profunda, 

inúmeras  alterações  na  sentença  gerando  as  mais  variadas  estruturas  na  superfície,  por 

exemplo,  passivas,  interrogativas,  negativas,  além de transformações de afixos,  pronomes, 

dentre outras. 

Os pronomes pessoais podem ser retos e oblíquos, no entanto, postula-se que somente 

os  pronomes  retos  existem  na  estrutura  profunda,  os  demais  são  gerados  por  meio  de 
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transformações.  Uma  dessas  transformações  é  o  movimento.  Observemos  as  seguintes 

sentenças:

(11) João chamou eu. 

(12) João chamou-me.

(13) João me chamou.

A  transformação  clítica  torna  um  pronome  pessoal  reto  (existente  na  estrutura 

profunda)  em um pronome pessoal  oblíquo na  estrutura  de  superfície  quando ele  for  um 

complemento do verbo. Nos exemplos acima, vemos um tipo de transformação conhecido 

como cliticização. Muitos têm estudado tal fenômeno visto que este se constitui num ponto de 

encontro entre sintaxe, morfologia e fonologia. Conforme aponta Kayne (1991), o clítico, por 

ser fraco fonologicamente, precisa se adjungir a um hospedeiro; o que nos leva a concluir que 

o  que  motiva  o  movimento  do  pronome  é  a  necessidade  de  adjunção.  Seguindo  essa 

abordagem os clíticos seriam gerados na posição de objeto na estrutura-D movendo-se em 

seguida,  para  uma posição  mais  alta.  O movimento  do  verbo  estabeleceria  a  posição  do 

clítico, à sua esquerda ou à sua direita.

O  modelo  acima  descrito  é  comum  tanto  ao  modelo  padrão  propriamente  dito 

(Chomsky 1965)  quanto  ao  modelo  padrão  estendido  (Chomsky 1977,  1981).  O  modelo 

estendido difere do padrão por adotar a sintaxe X-barra para as estruturas sintagmáticas e por 

permitir  uma descrição mais  geral  das transformações  – por  exemplo,  muitas  das antigas 

transformações (de subida de clíticos,  de passiva,  de interrogação)  são todas  vistas  como 

realizações particulares de uma mesma operação – Mova Alfa. Esta generalização é possível 

porque  a  estrutura  resultante  das  transformações,  a  "Estrutura  de  Superfície",  é 

adicionalmente verificada por "filtros" e "condições": por exemplo, o fato de que a "subida de 

clíticos" se limita, geralmente, ao domínio de uma oração seria resultado da mesma condição 

que determina que a transformação passiva também tem a mesma restrição. 

Adotando o modelo acima resumido, este trabalho tentará fazer uma síntese ampla da 

sintaxe da LSB: isto é, de um lado, procurará identificar, seja na literatura, seja no corpus de 

estudo,  que padrões gerais de enunciados são gramaticais e que padrões são agramaticais na 

LSB; de outro lado, tentará caracterizar a estrutura dos enunciados gramaticais da língua por 

meio de uma descrição dos componentes acima indicados: do léxico, das regras sintagmáticas 
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e das transformações da LSB.  

Nos  próximos  dois  capítulos,  faremos  a  análise  breve  da  sintaxe  das  orações 

declarativas simples, da ordem básica dos termos na oração declarativa simples e da ordem e 

estrutura  básica  dos  sintagmas.  Discutiremos  também  a  importância  da  marcações  não-

manuais na gramática das línguas de sinais. No capítulo 4, analisaremos mais profundamente 

a estrutura das interrogativas simples em LSB. 

1.5 Resumo
Neste primeiro capítulo, fizemos um breve apanhado da história das línguas de sinais. 

Pudemos perceber que tanto a ASL (American Sign Language)  quanto a LSB (Língua de 

Sinais Brasileira) tiveram sua gramática influenciada pela LSF (Langue des Signes Française  

- Língua de Sinais Francesa). E que embora cercadas de mitos, tais línguas se constituíram 

em foco de estudos científicos, tendo como pioneiros os estudos de Stokoe em fins dos anos 

50.  Desde  então,  só  se  atestou  que  as  línguas  de  sinais  existentes  possuem um sistema 

linguístico próprio assim como as demais línguas naturais. 

Importantes pesquisadores brasileiros contribuíram para que a LSB fosse reconhecida 

como língua oficial dos surdos brasileiros em 2002, dentre eles Lucinda Ferreira Brito, Tanya 

Mara Felipe,  Fernando Capovilla e Ronice Muller Quadros, com estudos relevantes sobre 

sintaxe, morfologia, fonologia e léxico dessa língua. Tais estudos atestaram que a LSB possui 

um sistema gramatical independente da língua portuguesa. Hoje, sabe-se que essa língua é 

dotada de características especiais que fazem parte de sua gramática, como as marcações não-

manuais e a concordância estabelecida por verbos específicos.

Apresentamos neste capítulo também, as notações que serão utilizadas nesse estudo e 

o modelo de descrição gramatical que será adotado. A notação se faz necessária devido ao fato 

dessa língua ser visual espacial (ou visuo-espacial, conforme Quadros & Karnopp, 2004) e 

não  ser  possível  expressar  suas  especificidades  completamente  somente  pela  língua 

portuguesa.  O  modelo  de  descrição  gramatical  adotado,  a  X-barra,  foi  escolhido  por  se 

encaixar melhor no que se pretende com esse estudo: uma síntese ampla da gramática da LSB.
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2.  PRELIMINARES  PARA  A  DESCRIÇÃO  DA  SINTAXE  DAS 
ORAÇÕES SIMPLES EM LSB

2.1 Introdução
Neste  capítulo  faremos  uma  análise  preliminar  para  uma  descrição  adequada  da 

estrutura básica das orações declarativas simples e de seus sintagmas em LSB. Faremos uma 

breve revisão teórica analisando as principais propostas para a ordem básica da frase, para a 

representação de itens específicos do Léxico da LSB, como a datilologia e os classificadores e 

para as marcações não-manuais. 

O capítulo está organizado conforme o que segue: na seção 2.2, analisaremos o Léxico 

da língua. Atentaremos para os itens de maior importância no conhecimento geral da LSB: a 

datilologia,  classificadores  e  tipos  de  verbos.  A seção  2.3  será  dedicada  ao  estudo  das 

marcações não-manuais e sua importância na gramática da LSB. Por sua vez, na seção 2.4, 

estudaremos a frase em LSB,  revisando a análise de Quadros (1999) para a ordem básica dos  

termos nas orações declarativas, além de elencar outras formas possíveis. 

2.2 Os principais elementos do Léxico da LSB
O léxico das línguas de sinais compreendem categorias não encontradas nas línguas 

orais  devido  ao  fato  de  as  línguas  de  sinais  serem visuo-espaciais,  cuja  estrutura  requer 

elementos de expressão diferentes das línguas orais. O léxico da LSB pode ser divido em 

quatro  tipos  de  categorias,  conforme  propõem  Quadros  &  Karnopp  (2004)  baseadas  na 

proposta de Brentari e Padden (2001): léxico não-nativo, soletração manual,  léxico nativo e 

núcleo. O léxico nativo inclui o núcleo (que é onde se encontram os sinais nativos das línguas 

de sinais) e os classificadores (ver seção 2.2.2), estes obedecem o maior número de restrições 

de boa formação1, o léxico não-nativo engloba sinais que foram incorporados à LSB através 

da soletração manual e que foram se lexicalizando, isto é, foram ou estão sendo gradualmente 

incorporados como itens regulares do léxico nativo e a soletração manual que, em si, viola a 

maior parte das restrições de boa formação de sinais, encaixando-se mais na “periferia” do 

léxico – isto é, no conjunto de itens lexicais “marcados”, cuja organização não respeita aos 

1 Para  citar  algumas:  restrições  na  quantidade  de  mudança  de  configuração  de  mãos  num  mesmo  sinal;  
conservação  do  mesmo  dedo  selecionado  ativo  durante  a  articulação  do  sinal;  restrições  na  mudança  de 
configuração de mão inicial e final, que pode mudar para inicial aberta e final fechada ou o inverso. 
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principais gerais do léxico nativo. 

Comparando  o  léxico  da  LSB com o  léxico  do  português2,  podemos  descrevê-lo 

acrescentando  mais  duas  categorias:  como  o  português,  a  LSB possui  nomes,  adjetivos, 

determinantes,  quantificadores,  verbos,  advérbios,  conjunções,  preposições, 

complementizadores e antequessores (palavra usada para se referir às palavras-Qu, ou  Wh-

words, seguindo a classificação dos itens lexicais do português proposta por Lemle, 1984); 

além disso, a LSB possui itens compostos pelo alfabeto manual e classificadores. No presente 

trabalho, descreveremos as categorias mais relevantes para a nossa análise, seja por que não 

possuem  correlatos  no  português,  seja  por  sua  centralidade  à  sintaxe  da  LSB:  os  itens 

compostos pelo  alfabeto manual e os classificadores são itens do primeiro tipo, e os verbos 

são os  itens  cujas  propriedades  são centrais  para  as  propriedades  sintáticas  das  sentenças 

simples da LSB. 

A língua de sinais é uma língua visuo-espacial, em que os itens lexicais das classes 

abertas, por sua natureza ou origem icônica, são capazes de refletir em sua forma elementos 

complexos  de  sua  estrutura,  abarcando  não  apenas  informações  de  natureza  fonológica, 

morfológica e sintática, mas especialmente  semântica e pragmática. Em seu uso cotidiano, a 

LSB frequentemente dispensa o uso regular de formas “gramaticais”, como as conjunções e, 

especialmente, as preposições. Estas costumam ser mais frequentes na LSB usada no meio 

escolar,  especialmente por professores ouvintes no ensino de línguas – possivelmente por 

incorporação de traços do português à LSB “escolar”. O uso desses itens “gramaticais” no 

discurso informal de falantes nativos é limitado, razão pela qual não incluiremos uma análise 

mais detalhada destas classes. Para melhor compreensão do que queremos dizer, observe o 

comportamento do verbo correspondente a “olhar” numa frase em LSB:

(1) MULHER aOLHARb LUA.

“A mulher olhou para a lua.”

 “Lua”  é,  na  frase  acima,  semanticamente,  uma  “meta”  ou  “direção”,  e  não  um 

paciente ou tema; metas ou direções frequentemente são expressas não por objetos diretos, 

mas por sintagmas preposicionados nas línguas orais, cf. “olhar para” (português) e “look at” 

2 Preferimos fazer uma análise comparativa da LSB com a Língua Portuguesa por entendermos que isso facilita 
os iniciantes no estudo da gramática das línguas de sinais. No entanto, não se pode esquecer que a LSB é uma 
língua independente do português, tendo uma estrutura própria e particularmente diferente das demais línguas  
orais.
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(inglês).  O  verbo  “olhar”  em  LSB,  entretanto,  dispensa  uma  preposição  lexical  para 

estabelecer ligação com seu argumento visto que no próprio gesto que o expressa já está 

embutida a informação “direcional”: o sinal, na frase (1), é realizado com movimento da mão 

em  direção  ao  céu  (onde  se  localiza  a  lua  –  cuja  representação  é,  portanto,  icônico-

metonímica);  claramente,  este  movimento  já  expressa  a  informação  que,  nos  verbos 

correspondentes  de  línguas  como  o  português  e  o  inglês,  seria  codificada  por  meio  de 

preposições  (Veremos  na  seção  2.2.3  os  verbos  e  suas  peculiaridades  de  forma  mais 

abrangente.).

As  categorias  nome,  adjetivo,  determinante,  quantificador,  advérbio, 

complementizador  e  antequessor  serão  analisadas  à  medida  que  formos  construindo  as 

estruturas sintáticas das sentenças em LSB. 

2.2.1 Datilologia e o alfabeto manual

 O termo “datilologia” se refere à soletração de palavras com as mãos utilizando o 

alfabeto manual. Este alfabeto, inicialmente, foi adotado por ouvintes como forma de apoio ao 

ensino de surdos, conforme apontado por Campello (2008). Sua origem ainda é um pouco 

nebulosa devido à falta de material  que a registre com clareza; todavia, acredita-se que a 

datilologia tenha surgido nos mosteiros como forma alternativa de comunicação dos monges 

que fizeram voto de silêncio3.

Dois  são  os  alfabetos  conhecidos,  o  bimanual  e  o  unimanual.  O  primeiro,  ainda 

utilizado no Reino Unido e alguns outros países, consiste na utilização de ambas as mãos para 

a soletração de palavras empregando o alfabeto manual; o segundo, utiliza apenas uma das 

mãos para a soletração manual.  São unimanuais, por exemplo, os alfabetos das línguas de 

sinais do Brasil, dos Estados Unidos, da França e da  Argentina.

3 Segundo Reily e D.A. Reily (2003), Juan Bonet foi o autor da primeira obra publicada que incluía o alfabeto  
manual, Reducción de las letras y arte de enseñar a hablar a los mudos, no ano de 1620. Supõe-se que Bonet 
tenha tido acesso ao alfabeto manual durante o seu trabalho com o surdo Luis de Velasco, sobrinho de Pedro e 
Francisco de Velasco, também surdos, discípulos do primeiro professor de surdos conhecido, o frei Pedro Ponce 
de León. Embora não haja nenhuma obra documentando a origem do alfabeto manual, as  evidências apontam 
que talvez ele tenha mesmo surgido nos monastérios e sido apropriado por ouvintes para apoio na educação dos 
surdos.
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(2) Alfabeto Manual Brasileiro                              (3) Alfabeto Manual Britânico

O alfabeto manual, que é um empréstimo linguístico, é um recurso para expressão de 

palavras novas, palavras estrangeiras, nomes de pessoas (que ainda não tenham recebido um 

sinal próprio4) e de lugares. Por meio dele, novas palavras entram no Léxico da LSB.

Quadros & Karnopp (2004) afirmam que o alfabeto manual faz parte do léxico não-

nativo  da  LSB.  Este  inclui  sinais  incorporados  à  língua  através  do  alfabeto  manual  e 

empréstimos linguísticos que mais tarde se lexicalizaram, ajustando-se às condições de boa 

formação  da  LSB.  As  autoras  citam  como  exemplo  o  processo  de  mudança  que  vem 

ocorrendo com o sinal N-U-N-C-A. Articulado dessa maneira, este viola as restrições da LSB 

por haver muitas mudanças na configuração de mão ao realizá-lo e por não manter o mesmo 

dedo selecionado ativo, além de ultrapassar o número permitido de mudanças de orientação 

da mão. No entanto, com as mudanças que vem sofrendo com o passar do tempo, o número de 

restrições fonológicas violadas tem diminuído, evidenciando sua assimilação pelo léxico da 

LSB. Veja as etapas evolutivas desse sinal rumo à lexicalização:

(4) Mudanças na articulação do sinal nunca:

a. N-U-N-C-A

4 É comum nas comunidades surdas brasileiras “batizar” uma pessoa (surda ou ouvinte,  porém inserida no 
grupo) com um sinal. Esse sinal irá identificá-la como se fosse um apelido. Os surdos observam a pessoa e, a  
partir de alguma característica pessoal, criam o sinal. O sinal pode estar relacionado com o corte de cabelo, com 
uma cicatriz ou pinta e até mesmo por algum aspecto marcante da personalidade de alguém. 
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b. N-C-A

c. N-U-N

Observe  que  em  (a)  para  formar  a  palavra  “nunca”  há  muitos  dedos  diferentes 

selecionados: o indicador e o médio para formar o N e o U e todos os dedos para formar o C e 

o A; além disso  há muitas mudanças de configuração de mãos. Estas são algumas restrições 

de boa formação de sinais que são quebradas. Em (b) também há a quebra dessas restrições, 

porém em (c) há o mesmo número de dedos selecionados para a formação do sinal e a mesma 

configuração de  mão,  evidenciando  a  evolução  desse  sinal  que  o  levou a  se  encaixar  às 

restrições fonológicas da língua.

Sem dúvida, o alfabeto manual é um recurso importante das línguas de sinais; por 

meio  dele,  o  vocabulário  “estrangeiro”  penetra  na  língua,  possibilitando  uma  melhor 

comunicação e por sua vez o enriquecimento da língua, que vai incorporando ao seu léxico 

tais “estrangeirismos”, fazendo os ajustes necessários para que se encaixe em seus padrões 

gerais de forma.

2.2.2 Os classificadores

O  termo  “classificador”  foi  introduzido  por  Frishberg  em  1975  para  descrever  a 

sinalização de expressões em ASL tais  como as compostas pelo verbo MEET, em que os 

dedos indicadores das mãos na orientação vertical movem-se ao encontro um do outro, sendo 

que os indicadores são usados como representação para seres humanos (a forma de citação 

deste verbo, segundo o autor, seria então “uma pessoa encontra outra pessoa”). O uso dos 

indicadores dessa forma é, portanto, um “classificador” para pessoas e o movimento um em 

direção ao outro adiciona informações do verbo “encontrar”: denota situações de interação, ou 

relações, entre seres humanos. Frishberg (1975, apud Pedersen, 2010) argumenta que “muitos 

destes classificadores são produtivos e analisáveis, embora não estritamente transparentes.” 

Campello (2008) aponta que os classificadores expressam visualmente as especificidades dos 

signos visuais.  Assim eles podem representar  movimento,  forma e tamanho de referentes. 

Segundo  a  autora,  os  classificadores  têm  a  função  de  descrever  o  referente  de  nomes, 

adjetivos, advérbios de modo, verbos e locativos.

Em estudos de línguas orais (indígenas, africanas, australianas e asiáticas), o termo 

“classificador” é empregado para as línguas que, além das classes gramaticais conhecidas, 
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utilizam  um  conjunto  de  morfemas  obrigatórios  para  especificar  algumas  ou  várias 

classificações  das  demais  classes  –  especialmente  de  nomes  e  verbos.  Schmaltz  (2005) 

ressalta  que  os  classificadores  representam  uma  classe  de  palavras  que  indica  alguma 

característica perceptível da entidade referida. Podem se manifestar como um demonstrativo + 

classificador, numeral + classificador, demonstrativo + numeral + classificador, modificando 

um substantivo. Aikhenvald (2003) afirma que os classificadores identificam propriedades dos 

referentes e os categorizam por essas propriedades, ou seja, ressaltam algumas propriedades 

particulares dos referentes. Ainda segundo a autora, os classificadores verbais nas línguas de 

sinais classificam verbos de manejo, de movimento e de locação, sendo estes, aparentemente, 

encontrados em todas as línguas de sinais. Diferente disso, nas línguas orais os classificadores 

verbais são restritos a línguas altamente polissintéticas como algumas das Américas, Austrália 

e Papua Nova Guiné.

Nas línguas de sinais a utilização dessa terminologia ainda é controversa, pois alguns 

linguistas  afirmam que  ela  não  expressa  de  maneira  adequada  o  caráter  inerente  desses 

elementos à natureza visual,  icônica,  das línguas de sinais. No presente trabalho, todavia, 

adotaremos  o  termo  “classificador”  (abreviado,  “CL”)  por  entendermos  que  ele  adquiriu 

conceito próprio nos estudos das línguas de sinais e ainda por se constituir num elo entre tais 

estudos  e  os  estudos  linguísticos  das  línguas  orais,  resultando  numa  terminologia  mais 

uniforme entre eles. 

 Tal como no caso das línguas orais, também as propriedades dos CLs das línguas de 

sinais   são  muito  debatidas.  Segundo Peddersen  (2010),  as  diferentes  descrições  para  os 

classificadores  da  ASL podem  ser  divididas  conforme  o  tipo  de  questão  que  procuram 

esclarecer: há aquelas que discutem a questão de saber se os CLs são realmente morfemas, ou 

se  são,  na  verdade,  sinais  multimorfêmicos  (Supalla  1982,  McDonald  1982,  Benedicto  e 

Brentari  2004,  apud Peddersen,  2010);  há as que procuram entender a natureza dos CLs, 

buscando alguma analogia entre  a  forma destes  sinais  e seu significado (DeMatteo 1977, 

Cogill-Koez 2000, apud Peddersen, 2010); e há ainda as que discutem, no caso dos CLs de 

verbos, a possibilidade de que sejam verbos parcialmente lexicalizados (Liddel 2003).

 No Brasil,  Quadros  e  Karnopp (2004)  situam os  classificadores  dentro  do  léxico 

nativo  das  línguas  de  sinais.  Afirmam  que  eles  participam  ativamente  no  processo  de 

formação de novas palavras e, quando lexicalizados,  se conformam às restrições impostas 

pela língua.  Para as autoras, os CLs “têm distintas propriedades morfológicas, são formas 
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complexas  em  que  a  configuração  de  mão,  o  movimento  e  a  locação  da  mão  podem 

especificar  qualidades  de  um  referente”.  Nesse  sentido  sua  visão  concorda  com  Supalla 

(1982), assumindo que os classificadores são sinais multimorfêmicos.

Seguindo uma linha semelhante, Ferreira Brito (1989) considera os classificadores nas 

línguas de sinais como morfemas de vários tipos que exploram o espaço morfologicamente. 

Adota a posição de Allan  (1977), na qual o classificador é um morfema afixado a um item 

lexical  que confere a este uma propriedade que o situará dentro de uma classe.  A autora 

discute,  especificamente,  o  que  seriam  classificadores  verbais  da  LSB,  elementos  que 

funcionam como parte dos verbos de movimento e de localização numa sentença. No entanto, 

Ferreira Brito observa que a relação de significado entre os CLs e os verbos nem sempre é 

transparente. À medida que o sinal é lexicalizado, o morfema deixa de ser produtivo e se torna 

um vestígio  que  pode  ser  recuperado  apenas  diacronicamente.  A pesquisadora  cita  como 

exemplo os sinais VOTAR e COLOCAR-UM-OBJETO-PEQUENO-EM-UM-RECIPIENTE, 

em que o primeiro foi lexicalizado e o segundo continua produtivo. Percebe-se que o sinal 

VOTAR foi lexicalizado porque mesmo quando a forma de votar muda (por exemplo, votar 

em cédulas, em urna eletrônica ou levantando a mão), o sinal continua o mesmo; já o segundo 

sinal é produtivo, pois de acordo com o tamanho do recipiente e com o tipo e tamanho do 

objeto a ser colocado naquele, a forma da mão varia.

Segundo  Ferreira  (2010),  os  classificadores  verbais  das  línguas  de  sinais  podem 

funcionar  como  nome,  adjetivo,  advérbio  de  modo  ou  locativo.  Entretanto  os  CLs  se 

incorporam no verbo ou no adjetivo constituindo um sintagma verbal ou um predicado. Por 

exemplo, para expressar “João e Maria passaram um pelo outro” podemos fazer o sinal de 

“João” e “Maria” e em seguida usar o classificador PASSAR-UM-PELO-OUTRO (duas mãos 

com indicadores esticados e apontados para cima passando um pelo outro). Este classificador 

se refere a duas entidades envolvidas num evento PASSAR POR, ou seja, tais informações 

são adicionadas ao verbo. 

Já  Felipe  (2002)  destaca  que  o  foco  da  pesquisa  deve  ser  em  como  os  CLs  se 

concretizam na língua e em quais níveis atuam, sintático ou morfológico. Neste sentido, a 

autora refina bastante o estudo dos classificadores, reduzindo as categorias nas quais Supalla 

(1986) os  dividiu.  Segundo Suppalla  (1986),  seriam “classificadores”  elementos  como os 

especificadores  de  tamanho  e  forma,  os  que  representam  referentes  enquanto  categorias 

semânticas, os que são representados através do corpo do sinalizador, os que denotam partes 
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do corpo, os que representam instrumentos e os que indicam propriedades dos nomes como 

consistência,  textura,  quantidade,  etc.  Felipe  (2002)  considera  que  muitos  itens  dessas 

categorias não são classificadores mas palavras independentes, com propriedades sintáticas, 

morfológicas e semânticas próprias.  Por exemplo, afirma que os especificadores de tamanho 

e forma, como em (5) abaixo,  são morfemas livres, e não algum tipo de afixo que faça parte 

morfologicamente  do  nome:  por  exemplo,  forma  uma  classe  aberta  de  elementos, 

provavelmente constituindo uma classe sintática identificável de itens lexicais:  

(5) a. VESTIDO LISTRADO

b. BOLO QUADRADO

Ou seja, os “classificadores” em (5. a, b) atuam como palavras independentes e combinam-se 

como o nome por meio de regras sintáticas. Pode-se dizer, inclusive, que assumem a função 

de adjetivos ou locuções adjetivas, atribuindo uma característica ao nome a que se aplicam. 

Este tipo de refinamento das categorias de Supalla (1986) parece uma boa opção, pois elucida 

o que é um classificador e qual sua função.

 O  estudo  dos  classificadores  é  um  tópico  que  tem  recebido  muita  atenção  dos 

pesquisadores de língua de sinais e ainda há muito a ser discutido a respeito deles. O fato de 

maior  relevância  para  o  presente  trabalho é  a  influência  que  os  CLs  verbais  exercem na 

estrutura sintática de uma sentença, repercutindo no número de argumentos da sentença, na 

ordem canônica da frase e no papel exercido pelos argumentos. Em LSB, há CLs verbais que 

identificam  o  tema,  o  locativo,  que  fornecem  informações  adverbiais,  bem  como  outras 

informações (por exemplo, o classificador VOTAR traz em si informações sobre o objeto que 

se move – a cédula, o recipiente – a urna e à forma, modo, como a cédula é colocada na urna).  

Fenômenos semelhantes acontecem em muitas línguas de sinais, o que torna o estudo dos 

classificadores  de  extrema  importância  para  a  compreensão  da  estrutura  sintática  dessas 

línguas.

2.2.3 Os verbos

Conforme  já  indicamos  anteriormente,  os  verbos  nas  línguas  de  sinais  têm  um 

comportamento peculiar, que requer um estudo mais detalhado. Quadros e Karnopp (2004) 

dividem os verbos em LSB em três classes básicas: verbos simples, verbos espaciais, e verbos 
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com concordância. 

Os verbos simples são aqueles que não se flexionam em pessoa e número, nem têm 

associados a eles afixos locativos. Assim, a articulação de tais verbos costuma ser ancorada no 

corpo ou próxima a ele, sem o uso significativo do espaço de sinalização que se encontra nas 

demais classes de verbos. Alguns verbos simples podem ter marcas de aspecto. Exemplos 

desses  verbos  são  AMAR,  APRENDER,  CONHECER,  DESEJAR,  GOSTAR,  SABER, 

SONHAR.  Quanto  à  sintaxe,  as  sentenças  com  esse  tipo  de  verbo  apresentam  duas 

propriedades gerais características: (a) têm menos liberdade na ordenação dos constituintes, 

que só pode ser alterada quando há topicalização;  (b) e não podem apresentar argumentos 

nulos:

(6) a. EU CONHECER ELE.

b. *CONHECER

Os verbos espaciais  são aqueles que tomam afixos locativos.  Em tais  verbos estão 

contidas informações de trajeto, representadas pelos pontos inicial e final do movimento de 

mão que caracteriza o verbo – propriedade que também se encontra nos “verbos direcionais” 

ou “com concordância” (ver abaixo).  Exemplos desses verbos são: COLOCAR, CHEGAR, 

IR, VIAJAR. 

Mas os que têm comportamento particularmente importante para a sintaxe da frase são 

os verbos com concordância. 

Os verbos com concordância são aqueles que apresentam flexão5 de concordância de 

pessoa, número e de aspecto6. São também conhecidos como verbos de movimento ou verbos 

direcionais. O interessante desses verbos é que eles diferem dos verbos das línguas orais por 

apresentarem um sistema flexional não apenas específico a uma classe semântica de verbos, 

5 De acordo com Camara Jr. (1964, p. 46), “flexão é o processo de 'fleetir', isto é, fazer variar um vocábulo para  
nele  expressar  dadas  categorias  gramaticais”.  Ainda  segundo  o  autor,  a  flexão  apresenta  as  seguintes 
características: obrigatoriedade (o falante não pode escolher se utiliza a flexão ou não), sistematização coerente 
(apresenta certa uniformidade em sua manifestação) e concordância (é exigida pela natureza da frase). De acordo 
com essas características, os verbos apresentam flexão de tempo e modo, pessoa e número, sendo que estas 
últimas para Camara Jr. (1979), não são propriamente verbais. 
6 O aspecto é uma noção que, independente do tempo, acrescentará informações a respeito da ação verbal:  
conclusiva, durativa, pontual, etc. É tratado por Camara Jr. (1964) como flexão verbal. Nos estudos dos verbos  
da LSB, Quadros & Karnopp (2004) e Finau (2004) tratam o aspecto como flexão. Quadros & Karnopp (2004)  
apontam que o aspecto verbal está relacionado ao tempo e Finau (2004) acrescenta que o aspecto está ligado à  
leituras temporais perfectivas, imperfectivas, iterativas. Finau (2004, p. 224) afirma ainda que a leitura aspectual  
ocorre  “por  meio  de  uma organização  flexional  do  sistema linguístico  mais  a  interpretação  da  composição  
sintático-semântica dos enunciados, em interação com princípios pragmáticos”.
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mas também porque este  sistema é mais  complexo do que os  sistemas  mais  comuns das 

línguas orais,  de concordância com o sujeito  verbal:   em LSB, por exemplo,  a  flexão de 

concordância destes verbos pode assinalar o sujeito, o objeto, ou ambos, numa sentença :

(7) a. 2ABENÇOAR1

“Você me abençoou.”

b. 1ABENÇOAR2

“Eu abençoei você.”

A diferença entre as formas em (7a, b), assinalada pelos índices sobrescritos “1” e “2”, 

está na direcionalidade e na orientação das mãos. Em (7a), cujo sujeito corresponde ao índice 

“2” (de segunda pessoa), o movimento da mão começa em frente ao interlocutor e termina em 

frente ao sinalizador, além disso a(s) palma(s) das mãos ficam voltadas para o sinalizador. O 
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sujeito é, então, marcado pelo ponto espacial de origem do movimento gestual, e o objeto pelo 

ponto final, ou seja, em frente ao corpo do sinalizador. O que se observa em (7b) é que o 

verbo marca a 1ª pessoa com o movimento partindo do sinalizador em direção ao interlocutor 

e a(s) palma(s) da(s) mão(s) ficam voltadas para o interlocutor. Assim, o movimento das mãos 

e  a  orientação da palma da  mão são responsáveis  pela  “flexão de concordância” com os 

verbos direcionais (como já havia sido observado para a ASL por Fischer, 1973): examinando 

o comportamento desses verbos, vemos que mudanças na orientação das mãos e na direção do 

movimento são formas de expressar essa concordância, além do movimento do corpo e do 

olhar.  Outros  exemplos  de  verbos  “direcionais”,  isto  é,  que  apresentam  um  sistema 

semelhante  de  concordância,  são:  AVISAR,  PERGUNTAR,  DAR,  AJUDAR,  ENSINAR, 

OLHAR.

Embora semelhantes, a concordância desses verbos apresenta variações conforme o 

significado do verbo. Por exemplo, ABENÇOAR pode assinalar o sujeito e o objeto direto 

porque é uma “ação direcional” cujo ponto de partida é quem abençoa – o “sujeito” – e o 

ponto  final  é  quem  é  abençoado  –  o  “objeto  direto”.   Já  o  verbo  ENTREGAR 

expressa uma “ação direcional” cujo ponto de partida é quem entrega – o sujeito – e o ponto 

final  é quem recebe – o que corresponderia ao “objeto indireto” do verbo em português. 

Concomitantemente, o sistema de concordância de ENTREGAR em LSB pode assinalar o 

sujeito e o “objeto indireto”, como exemplificado pelo paradigma abaixo:

(8) a. 1ENTREGAR2 LIVRO

“Eu entreguei o livro para você.”

b. 1ENTREGARa  LIVRO

“Eu entreguei o livro para ele(a).”

c. aENTREGAR1 LIVRO

“Ele(a) entregou o livro para mim.”

d. 2ENTREGAR1 LIVRO

“Você entregou o livro para mim.”

e. 2ENTREGARa LIVRO

“Você entregou o livro para ele(a).”

f. aENTREGAR2 LIVRO

“Ele(a) entregou  o livro para você.”
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Vemos  em (8),  além dos  índices  “1”  e  “2”,  também o  índice  arbitrário  “a”  para 

referentes  de  3ª.  pessoa:  como já  explicamos,  trata-se  de  um ponto  arbitrário  específico, 

assinalado no espaço, que o gesticulador estabelece para a representação de algum referente 

ausente que não o próprio gesticulador (a primeira pessoa) ou seu interlocutor (a segunda 

pessoa).  Se o referente relativo a  3ª  pessoa estiver  presente o ponto será estabelecido na 

direção dele.

Como se vê, a concordância dos verbos com concordância é baseada num sistema de 

dêixis. Além dos referentes serem determinados pelos pontos inicial e final do movimento dos 

verbos,  eles  podem ser  estabelecidos  também por  apontamento:  quando  o  referente  está 

presente à situação de comunicação, aponta-se para o próprio; quando não, estabelece-se para 

ele um ponto arbitrário no espaço de sinalização, por meio de um apontamento.  O índice “a” 

nos exemplos em (8) pode ser usado em qualquer um destes dois últimos casos.

Quanto  ao  que  a  literatura  chama  de  “flexão  de  aspecto”  dos  verbos  com 

concordância, pode-se dizer que são de dois tipos: há uma flexão que expressa, na verdade, 

distinções de “número e distributividade”, e há distinções que são aspectuais propriamente 

ditas – isto é, referem-se à duração, frequência, etc., do evento. Ambas são marcadas pelo 

modo do movimento das mãos ou pela duração dos movimentos nos verbos direcionais. Por 

exemplo, o verbo ENTREGAR pode flexionar em número com variadas formas de marcação 

de “aspecto” distributivo. Na sentença correspondente a “Eu entreguei para vocês” em LSB – 
1ENTREGARa,b,c –,  o  objeto  indireto  plural  pode  ser  expresso  por  diferentes  formas  de 

movimento, com diferentes efeitos de distributividade (distinções semelhantes ocorrem em 

ASL, cf. Klima & Bellugi 1979 e Padden 1983): (a) pela forma exaustiva, cf. (9a) abaixo, que 

envolve a reduplicação da forma singular,  sendo cada reduplicação direcionada à área do 

espaço  de  sinalização  indicando  o  referente  correspondente;  (b)  pela  forma  distributiva 

específica, cf. (9b), em que a distribuição se dá para referentes específicos; (c) pela forma 

distributiva não-específica, cf. (9c), em que a distribuição é indicada pelo movimento de um 

arco convexo no ar, começando próximo ao corpo do sinalizador e passando pelos pontos que 

representam referentes, que nesse caso são indeterminados.

(9) a. 
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b.   

  c.           

Além  das  formas  acima  mencionadas  para  indicação  de  flexão  de  “número  e 

distributividade”, há ainda a forma recíproca, feita pela duplicação do sinal: por exemplo, 

para indicar que duas pessoas estavam se olhando, o sinal é realizado com duas mãos em “V” 

uma de frente para outra.

Quanto  às  flexões  de  “aspecto  propriamente  dito”  dos  verbos  com  concordância, 

podem ser expressas, segundo Quadros e Karnopp (2004), por diversos tipos de movimento, 

que sinalizam noções como incessante, ininterrupto, habitual, duracional e contínuo. Pode-se 

ainda marcar “foco temporal”, indicando início, aumento, progressão, etc. Há ainda muito 

espaço para pesquisa acerca dessas flexões, seus modos de expressão e seus significados – 

determinar esses padrões é uma tarefa árdua em virtude das variações encontradas nas línguas 

de sinais. 

Os  verbos  com  concordância  influenciam  a  estrutura  das  sentenças  em  diversos 

aspectos. Quadros e Karnopp (2004) apontam que eles parecem estar associados a mudanças 

na ordem canônica da frase; que há marcações não-manuais obrigatórias para eles, expressas 

basicamente pela direção do olhar, pela inclinação do corpo e da cabeça e pelo erguimento das 

sobrancelhas; permitem a ocorrência  de argumentos nulos (cf. exemplos em (8) acima); em 

sentenças com esses verbos, a negação é estruturada de forma diferente da usual. Quanto a 

estas últimas, veremos sua estrutura sintática mais adiante.

2.3 As marcações não-manuais
 É sabido que o ser humano pode se comunicar de diversas formas: oralmente, por 

meio  de  mímica,  apontamentos,  manualmente  pela  linguagem  de  sinais,  por  expressões 

faciais,  dança,  pintura,  entre  outras  formas.  O fato  é  que  nem todos  esses  elementos  de 

expressão podem ser considerados “parte integrante de uma língua” passíveis de estudo, como 

um aspecto constitutivo da gramática de uma “língua natural”. Observa-se, no entanto, que as 
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expressões faciais têm função linguística nas línguas de sinais – portanto, são um aspecto 

constitutivo de suas gramáticas. As funções que podem exercer incluem a “marcação lexical” 

(marcações não-manuais relacionadas com um sinal específico, sem as quais o sinal ficará 

mal  formado,  como  expressão  de  tristeza  no  rosto  ao  realizar  o  sinal  TRISTE),  de 

“modificação” (marcações não-manuais que funcionam como modificadores do sinal ao qual 

se associam não sendo, contudo, parte integrante deles – olhos cerrados, nariz franzido junto 

com o sinal FRIO indica “muito frio”) e de “marcação sintática”. Nos deteremos na função de 

marcação sintática, pois é a descrição sintática que é o foco da presente dissertação.

“Expressões não-manuais” abrangem o uso do rosto (sobrancelhas, olhos, bochechas, 

lábios,  língua,  nariz),  da  cabeça  (inclinações  e  balanceamentos)  e  do  tronco  (ombros, 

balanceamentos, inclinações) para realizar as marcações acima referidas. É importante separar 

as  marcações não-manuais “gramaticais” das marcações não-manuais “afetivas”. Usuários de 

línguas  de sinais combinam expressões  faciais  “afetivas” (que expressam surpresa,  medo, 

raiva, etc.) com os sinais da mesma forma que usuários de línguas orais; no entanto, essas 

expressões não têm “função linguística” – não possuem “função distintiva” (não criam pares 

mínimos de expressões), nem são “exigidas contextualmente”.  Baker-Shenk (1983) aponta 

diferenças articulatórias entre marcadores linguísticos e afetivos no que diz respeito a forma, 

contorno, duração e músculos utilizados. Neurolinguistas encontraram evidências de que as 

marcações afetivas são processadas no lado direito do cérebro, enquanto as gramaticais são 

processadas no lado esquerdo, o mesmo lado que é responsável pela linguagem (Bellugi et al., 

1989; Corina, 1989, apud Neidle et al., 2000).

As  marcações  não-manuais  sintáticas  são  responsáveis  por  assinalar  as  seguintes 

construções em LSB: sentenças interrogativas sim–não; interrogativas QU-; orações relativas; 

sentenças  negativas;  tópicos;  concordância;  e  foco.  Algumas  vezes  essas  marcações  não-

manuais  acompanham  algum  sinal  manual  particular,  mas  isso  nem  sempre  acontece. 

Assumiremos para nossa análise que as marcações não-manuais sintáticas estão associadas à 

traços específicos existentes em núcleos funcionais e que marcações podem se espalhar pelo 

domínio de c-comando do núcleo ao qual estão associadas (Aarons, 1994; Neidle et al. 2000). 

Veremos a implicação dessas hipóteses ao analisarmos as estruturas sintáticas que apresentam 

tais marcações. Adotaremos, ainda, a análise clássica da estrutura oracional, cf. (10) abaixo, 

desenvolvida  pela  teoria  gerativa  contemporânea,  especialmente  no  modelo  baseado  na 

chamada  “teoria  da  regência  e  ligação”  (Radford,  1981,  1988;  Haegeman,  1994;  Carnie, 
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2002); a sentença abaixo é um exemplo legítimo de frase interrogativa em LSB, e corresponde 

a (11b) da seção a seguir:

(10)

O ponto  importante a observar em (10) é que os principais “núcleos funcionais” da 

sentença são C0 e I0. O primeiro contém os traços que determinam o “tipo” da sentença: se é 

declarativa ou interrogativa, cf. [±Q(uestão)], e, sendo interrogativa, se é pergunta-QU [(+Q), 

+QU] ou não, isto é, se é apenas uma pergunta sim-não [+Q, (–QU)].  O núcleo I0  é o que 

contém informação sobre as flexões verbais de tempo e concordância [±T, ±AGR] e ao qual 

se assume normalmente que a informação de “negação sentencial” é vinculada,  de algum 

modo:  em análises  mais  conservadoras,  como adjunto  de  I’ ou  de  VP,  ou  mesmo como 

elemento de I0; em análises baseadas em elementos funcionais, em alguma categoria funcional 

imediatamente superior ou inferior a I0 (Zanuttini, 1996).

Quanto ao domínio de c-comando, adotaremos a definição mais tradicional segundo a 

qual um núcleo N c-comanda um constituinte C se o primeiro nó ramificante que domina N 

também domina C (e N e C não dominam um ao outro). Assim, em (10), o domínio de c-

comando de C0 é IP, isto é, C0 c-comanda IP e todos os constituintes dominados por IP.  
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2.3.1 Marcações não-manuais de sentenças interrogativas 
Nas  sentenças  interrogativas  em  LSB,  há  marcas  não-manuais  que  se  espalham 

obrigatoriamente  pelo  domínio  de  c-comando  do  núcleo  funcional  relevante,  conforme 

atestam Quadros & Karnopp (2004) com os exemplos abaixo de sentenças interrogativas de 

sim-não e de interrogativas-QU (representamos, como Quadros & Karnopp (2004), bem como 

outros autores, esta marcação por meio de uma linha contínua sobre o domínio referido).

(11)                 _______________________pergunta sim-não
a. JOÃO COMPRAR CARRO?

a’. Análise:
   _______________________[+Q, –QU] 

 [CP C0 [IP JOÃO COMPRAR CARRO ]]
   “João comprou um carro?”
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____________________pergunta-QU
b. JOÃO PEGAR O-QUÊ?

b’. Análise:
   ___________________[+Q, +QU]

 [CP C0 [IP JOÃO PEGAR O QUE ]]
   “O que João pegou?”

No que segue, ignoraremos a representação sintática explícita sempre que ela for facilmente 

inferível do exemplo (seguindo a estrutura que adotamos em (10) acima).

Sabemos  que  as  marcas  não-manuais  são  obrigatórias  em (11)  acima  porque  são 

agramaticais as sentenças em que a marcação não-manual não se espalha pelo domínio de c-

comando  de  C0 –  por  exemplo,  quando  cobre  apenas  um dos  constituintes  do  domínio. 

Observe os exemplos em (12):

(12)                             _______s/n
a. * JOÃO COMPRAR CARRO

   “João comprou um carro?”

                                 ______q
 b. * JOÃO PEGAR O QUE

    “O que João pegou?”

O exemplo abaixo demonstra que, se o domínio do traço interrogativo for menor do 

que a sentença como um todo, ainda assim ele corresponderá ao domínio de c-comando do C 0 

interrogativo: é o caso das perguntas indiretas sim-não, em que este domínio corresponde 

apenas ao IP subordinado:
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                                                     ________s/n
(13) EU QUERER SABER [IP IX3 SAIR ]7

   “Eu quero saber se ele saiu.”

Observe-se ainda que, nas interrogativas-QU, o espraiamento da marcação não-manual 

correspondente é obrigatório sobre todo o domínio de c-comando do C0 interrogativo, e não 

ao domínio correspondente ao constituinte-QU. Por isso, assumimos que os traços [+Q, +QU] 

localizados  em  C0 se  estendem  por  sobre  todo  o  IP,  independentemente  da  posição  do 

constituinte-QU:

(14)     ____________________________q
a. QUEM CONHECER PROFESSOR

“Quem conhece o professor?”     

                   ______q
b. * QUEM CONHECER PROFESSOR

“Quem conhece o professor?”           

Há muito o que discutir acerca das interrogativas em LSB. No entanto, deixaremos o 

aprofundamento das discussões para o capítulo 4, o qual tratará das sentenças complexas. Por 

agora,  é  importante  apenas  observar  a  importância  das  marcações  não-manuais  para  a 

gramaticalidade da sentença e para a determinação da estrutura sintática dela.

2.3.2 Marcações não-manuais de tópico
A chamada estrutura tópico-comentário é muito comum na LSB. Nela, um elemento é 

posto  em evidência  e  um comentário  é  feito  a  respeito  dele.  Nas  línguas  orais,  o  tópico 

geralmente se encontra desligado prosodicamente da sentença por uma pausa. Em LSB, algo 

semelhante ocorre: o tópico ocorre na posição inicial da frase e pode ser dela separado por 

uma pequena pausa na sinalização do enunciado. A marcação não-manual relacionada a tópico 

em LSB é principalmente a elevação das sobrancelhas, que pode ser utilizada inclusive para 

determinar a posição de tópico na estrutura sintática da frase. A marcação de tópico deve se 

espalhar somente pelo elemento topicalizado, não podendo atingir os demais constituintes da 

frase:

7 O índice IX indica um locus espacial, no exemplo acima há um apontamento para um local pré estabelecido 
para 3ª pessoa.
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                   ______t
(15) a.    LIVRO, JOÃO COMPRAR

       ______________________t
b. * LIVRO, JOÃO COMPRAR 

“O livro, o João comprou.”

A marcação  não-manual  de  interrogação  não  pode  se  estender  sobre  o  elemento 

topicalizado:

       ______________________________q
       ______t

(16) a. * LIVRO, ONDE MARIA GUARDAR

       ______t _______________________q
b.    LIVRO, ONDE MARIA GUARDAR

       ______________________________q
c. * LIVRO, ONDE MARIA GUARDAR

      “O livro, onde a Maria guardou?”

Os exemplos acima parecem demonstrar que a posição de tópico não pode estar abaixo 

de CP, pois a marcação de interrogativas (sim-não ou QU-) não pode se espalhar sobre o 

tópico, que deve ficar de fora do domínio correspondente a um CP interrogativo. Isso também 

acontece nas línguas orais (cf., em português “O livro, onde Maria guardou?” vs. “??Onde, o 

livro, a Maria guardou?”). Por isso, alguns linguistas assumem, para as línguas orais, que há 

uma  categoria  funcional  separada  para  tópico  (Rizzi,  1997,  2001);  outros,  no  entanto, 

assumem que  o  tópico  encontra-se  adjunto  ao  CP (Chomsky,  1977;  Raposo,  1994).  Esta 

última hipótese é a que assumimos neste trabalho por entendermos que se o tópico fosse uma 

categoria separada que assinalasse uma propriedade da sentença, sua marcação não-manual 

deveria se comportar como as demais categorias funcionais sentenciais: se espalharia por toda 

a sentença, o que não ocorre. Assim, nossa análise para uma sentença como (16b) acima seria 

a seguinte:
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(17)

2.3.3 Marcações não-manuais de negação
As  marcações  não-manuais  para  negação  são  a  negação  facial  (o  termo  inclui  o 

franzimento da testa e do nariz, olhos semicerrados e abaixamento dos cantos da boca ou 

arredondamento dos lábios)  e o headshake (movimento da cabeça de um lado para o outro). 

Tais marcações foram descritas anteriormente por Stokoe (1960) e Liddel (1980) para a ASL, 

e Arrotéia (2005) para a LSB, entre outros. Arrotéia (2005) postula que, na LSB, somente o 

headshake (hs) não é suficiente para negar uma sentença, ou seja, ele não pode ser analisado 

com um “marcador sintático”, diferente do que acontece em ASL, em que o headshake atua 

junto com a negação facial (fn) para tornar uma sentença negativa (Liddel, 1980). Segundo 

Arrotéia (2005), uma sentença que contenha somente o  headshake pode denotar, em LSB, 

alguma expressão “afetiva” (por exemplo, de juízo negativo ou discordância com aquilo que 

se  descreve)  e  não  necessariamente  “negação”  (isto  é,  afirmação  da  falsidade  do  que  se 

descreve).  Entendemos que o papel  das marcações não-manuais são difíceis  de analisar e 
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passíveis  de  discussão,  por  esta  razão  pretendemos  fazer  uma  reanálise  das  negações 

futuramente. Por hora, atentaremos para as consequências que o espraiamento da marcação 

não-manual traz para a estrutura das sentenças negativas. 

       _____________hs
(18) a. JOÃO DESASTRADO

“João é desastrado (e acho isso ruim).”

         * “João não é desastrado.”

                 _______________hs
                _____________fn
b. JOÃO DESASTRADO

“João não é desastrado.”

Arrotéia (2005) defende que a negação facial é a marca gramatical “real” da negação 

em LSB por duas razões: (a) tem os limites de onset fixos: ou coincide com o sinal do verbo, 

ou com o marcador negativo, quando presente (cf. (19)); (b) é constante: deve manter-se até o 

final da sentença (cf. (20); (c) é suficiente para responder uma questão, sem a necessidade de 

nenhum “sinal lexical”, isto é, nenhum gesto manual (cf. (21)).8

(19) a. IX1 1ENCONTRAR  a   JOÃO  a    IX  a  fn

      b. IX1 NÃO   1  ENCONTRAR  a   JOÃO  a   IX  a  fn

         “Eu não encontrei o João.”

      

(20) a. IX1 1  ENCONTRAR  a   NADA   a  fn

b.  * IX1 1  ENC  ONTRARa NADA  a  fn
   

“Eu não encontrei ninguém.” 
                      

                            __________q
(21) A: QUEM VIR 

“Quem veio?”

8 Exemplos de Arrotéia (2005). Como estes são exemplos da autora em questão, decidimos manter o padrão de 
representação da marcação não-manual (fn) estabelecidos por ela, ainda que fuja do padrão estabelecido nesta 
dissertação.
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        B: ____________fn

 “Eu não sei.”9

Os exemplos acima nos mostram que o início da marcação (fn) coincide com o início 

do  VP em LSB (com ou  sem a  presença  da  partícula  de  negação,  cf.  (17b))  –  posição 

semelhante à ocupada pela negação em português. Pode-se, como Arrotéia (2005), seguir a 

moderna  teoria  das  categorias  funcionais  postulando-se  uma  categoria  NegP  que  c-

comandaria o VP (Pollock 1989): neste caso, o traço de [+Neg] seria uma especificação de 

Neg0 e seu domínio de espraiamento seria o VP, como em (22) abaixo (análise assumida por 

Arrotéia, 2005). Alternativamente, podemos presumir que Neg (e [+Neg]) são simplesmente 

elementos que ocupam a posição de INFL (como, por exemplo, na análise da negação de 

Chomsky 1957); neste caso, o VP novamente seria o domínio de c-comando e, portanto, de 

espraiamento do traço [+Neg], como em (23):

(22)

9 Nesse exemplo a marcação 'fn' parece ser de uso lexicalizado, por isso o exemplo não reflete bem o que a 
autora quis mostrar. O exemplo abaixo nos parece mais adequado para exemplificar o 'fn' sendo usado como 
resposta:
     ________________q
A: IX2 GOSTAR JILÓ
     “Você gosta de jiló?”
B:________________fn 
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(23)

Não procuraremos, neste ponto, decidir quanto a essas análises. Finalmente, pode-se 

adicionar que a marcação headshake não pode ser marcador sintático  principalmente por não 

ter o poder de negar uma sentença por si só, como nos exemplos abaixo.

(24) a. IX1 COMPRAR LIVROfn

                  ________________hs
b. * IX1 COMPRAR LIVRO

“Eu não comprei o livro”

2.3.4 O aceno de cabeça (head nod)
Na ASL e  na LSB há  muitos  tipos  de  aceno de  cabeça.  Segundo Liddell  (1980), 

existem inclinações sem função linguística e com função linguística. O chamado  head nod 

'hn'  se  refere  às  inclinações  de  cabeça  com  função  gramatical.  O  'hn'  manifesta-se 

basicamente por um lento abaixamento da cabeça, da posição neutra para baixo, e retorno. 

Inclui também levantamento das sobrancelhas e  dos olhos.  Liddell (1980) explica que, em 

ASL, o 'hn' pode ocorrer dentro ou fora da frase.  Quando ocorre fora da frase, ou seja, depois 

do enunciado, enfatiza um evento ocorrido e seu uso é opcional. Dentro da frase, o 'hn'  deve 

aparecer  obrigatoriamente  em sentenças  com o VP inteiro  topicalizado;  em orações  com 

apagamento ou elipse; em sentenças com pronome correferencial aparecendo no final de uma 
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sentença com sujeito; e em orações principais com sujeito mas sem verbo. Veremos como o 

'hn' se comporta em cada um desses contextos.

 Quando o 'hn' aparece fora da frase seu caráter é assertivo, confirmatório, enfático e 

seu uso é opcional. Isso é verdade tanto na LSB, quanto na ASL. Observe o contraste entre as 

sentenças com 'hn' e sem 'hn' nas duas línguas. Os exemplos em ASL estão em inglês e são de 

Liddell (1980).

                                                                    ___hn    
(25) a. MARIA COMPRAR CARRO

            “O que a Maria fez foi comprar um carro.”

b. MARIA COMPRAR CARRO

“Maria comprou um carro.”

    ____hn
c. DOG CHASE CAT

“The dog did chase the cat.”

d. DOG CHASE CAT

“The dog chased the cat.”

Em  LSB,  o  head  nod deve  seguir  a  marcação  de  tópico  obrigatoriamente  nos 

contextos em que a sentença é afirmativa. Liddell (1980) afirma que, em ASL, o uso do 'hn' 

só é obrigatório quando o VP inteiro é topicalizado; quando só o objeto é topicalizado o 'hn' 

não é exigido. Note em (26) exemplos para LSB e em (27) os exemplos propostos por Liddell 

para a ASL.

                ________________t  ___________hn
(26) a. REPROVAR JOÃO   PROFESSOR

             ________________t 
b. *REPROVAR JOÃO   PROFESSOR

'Reprovou o João, o professor (fez isso).'                        

              _____t  _______________________hn
            c. JOÃO   PROFESSOR  REPROVAR

              _____t 
            d. *JOÃO   PROFESSOR  REPROVAR.

               'O João, o professor reprovou.'
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                __________t  ____hn
(27) a. CHASE CAT  DOG

“As for chasing the cat, the dog did it.”

    ____t
b. CAT  DOG CHASE

“As for the cat, the dog chased it.”

Outro contexto que requer  'hn',  segundo Liddell  (1980),  é  o  de sentenças  em que 

ocorre  apagamento  ou  elipse.  O  autor  utiliza  exemplos  de  Ross  (1967)  que  mostra  o 

apagamento ou gapping, em inglês para depois contrastar com a ASL, em que também  existe 

o apagamento. Vejamos em (28) os exemplos de Ross e em (29) os exemplos de Liddell  

(1980) para a ASL:

(28) a. The boy works in a skyscraper and the girl works in a quonset hut.

b. The boy works in a skyscraper and the girl in a quonset hut.

 _____hn
(29) a. HAVE WONDERFUL PICNIC. PRO.1 BRING SALAD, JONH BEER, SANDY 
_________hn       ______________hn
CHICKEN, TED HAMBURGUER.

'We had a  wonderful  picnic.  I  brought the  salad,  John (brought)  the  beer,  Sandy 

(brought) the chicken, and Ted (brought) the hamburguer.'

'Nós fizemos um maravilhoso piquenique. Eu levei a salada, João (levou) a cerveja, 

Sandy (levou) o frango e Ted (levou) o hambúrguer.'

Como já comentado acima, na ASL há redução de sentenças por apagamento.  No 

exemplo (29), nota-se que o verbo BRING ocorre somente uma vez na sentença, depois é 

apagado e o 'hn' coocorre com o objeto do verbo apagado. Em LSB parece ocorrer o mesmo; 

observe (30):

     _______hn
(30) EU COMPRAR LIVRO JOÃO JORNAL

'Eu comprei o livro, João (comprou) o jornal.'

Outro contexto em que o 'hn' é gramatical em ASL é o de sentenças com pronome 

correferencial aparecendo no final de uma sentença com sujeito. Segundo Liddell (1980), se a 
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sentença não contiver nenhum 'hn' interno, então o 'hn' deverá ocorrer obrigatoriamente sobre 

o pronome  correferencial. Veja o exemplo de Liddell (1980):

     ____hn
(31) MAN BUY CAR PRO.3

'The man bought the car, he did,'

'O homem comprou o carro, ele (comprou sim).'

Liddell  (1980)  aponta  que  o  'hn'  também  aparece  obrigatoriamente  em  orações 

principais com sujeito mas sem verbo. O papel do 'hn'  nesse contexto é indicar que uma 

sentença com apenas dois sinais em ASL é uma oração principal, veja (32) com exemplos 

adaptados de Liddell (1980)10:

(32) a. JOHN DOCTOR

'John's doctor...'

'O médico de João.'

   ________hn
b. JOHN DOCTOR

'John is a doctor.'

'João é médico.'

De  acordo  com Liddell  (1980),  o  'hn'  permite  diferenciar  (32a)  de  (32b)  indicando  que 

DOCTOR em (32b) é um nome em estrutura de superfície e em (32a) não é. 

Liddell  (1980)  assume  que  'hn' é  um  predicado  existencial  indicando  estado  ou 

processo propondo uma estrutura semântica como a de (25) para construções como as de 

(33):

10 Não temos dados suficientes para afirmar que o uso de 'hn' nesse contexto também ocorre em LSB. 
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(33)

O predicador não precisa aparecer na superfície, mas quando aparece, manifesta-se 

como 'hn'. Liddell (1980) faz um paralelo com os verbos “be” e “do” do inglês, baseando-se 

na análise de Langacker & Munro (1975,  apud Liddell, 1980) que prevê a inclusão de um 

desses elementos na estrutura semântica de todas as sentenças. “Be” predica existência de um 

estado e “do” a existência de um processo. O 'hn' pode ser apagado assim como ocorreria 

com “do”, no caso de aplicação da regra de  do deletion proposta por  Langacker & Munro 

(1975). Assim, para Liddell, o 'hn' é um predicado suprassegmental existencial em ASL, cuja 

função é enfatizar que um determinado evento ou estado realmente ocorreu.  Essa análise 

parece adequada também para a  Língua de Sinais  Brasileira,  em que o 'hn' também tem 

“caráter confirmatório”.

Conforme explicado acima, na ASL, em sentenças com todo o VP topicalizado, o uso 

do 'hn' é obrigatório sobre os elementos que restaram na oração principal, cf. (27a). Quando o 

objeto, cf. (27b), está em posição de tópico, não há necessidade de 'hn' sobre os elementos 

restantes. Na LSB, vimos que o 'hn' é elemento obrigatório após o tópico, então não haverá 

contexto opcional como em ASL, cf. (26). Liddell (1980) propõe que em sentenças da ASL 

com VP topicalizado a oração principal só contém um sinal, construindo assim a seguinte 

estrutura para a sentença em (27a) em (34) com o 'hn' coocorrendo com uma ação (DOG 

CHASE CAT):
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(34)

De acordo com Liddell, o uso de 'hn' se torna obrigatório em ASL quando o verbo é 

apagado e o constituinte que antecede essa categoria vazia é enfatizado. Ou seja, a marcação 

não-manual  'hn'  recai  sobre  o  constituinte  antecedente.  Isso  fica  mais  claro  quando 

observamos as estruturas baseadas na análise  proposta  por ele.  Note que na LSB não há 

opcionalidade  no  uso  de  'hn'  em  contextos  de  topicalização,  dessa  forma,  a  estrutura 

semântica para um objeto topicalizado como em (26c) poderia ser, segundo essa proposta, a 

de (35):

(35)
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Em construções em que um pronome correferencial aparece no fim de uma sentença 

com sujeito, cf. (31), a estrutura, (36a), é composta por duas sentenças idênticas sendo que 

uma delas terá um VP apagado e a pronominalização do sujeito para resultar numa segunda 

estrutura, a de (36b), onde o 'hn'  traz em si a informação contida no VP apagado, aquele 

coocorrerá com um processo (MAN BUY CAR): 

(36) a.

b.
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Outros tipos de construção requerem 'hn' devido à ausência de material lexical no VP; 

elas são compostas por dois sinais apenas, tais como a sequência JOHN DOCTOR de (32). 

Sem o 'hn', a sequência significa “O médico de João”; com o 'hn', significa “João é médico”. 

Nessa última sentença vemos o 'hn' numa sentença que expressa relação estativa. Novamente, 

vemos que o 'hn' retoma a informação apagada do VP.

                           ________hn
(37) a. JOHN DOCTOR

'Jonh is a doctor.'

'João é médico.'

 b. JOHN DOCTOR.

  'John's doctor.'

'O médico de João.'

Nas construções em que houve apagamento do verbo na segunda oração em diante, tal 

como as de (29) e (30), a estrutura proposta por Liddell é a de (38) em que, novamente, temos 

sentenças com sujeito e sem verbo lexical, por isso o uso de 'hn' é obrigatório.

(38)

2.3.5 Conclusão
As marcações não-manuais se constituem numa parte muito importante das línguas de 
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sinais, e a LSB se utiliza dessas marcações para expressar diferentes tipos de informação, 

algumas com função linguística identificável. Ainda há muito para examinar no estudo deste 

aspecto da LSB, mas o que podemos concluir por enquanto é que as marcações não podem ser 

desconsideradas  numa  análise  da  gramática  da  LSB.  Podemos  chegar  a  algumas 

generalizações que governam as marcações não-manuais:

1. em geral,  se  espalham por  todo  domínio  de  c-comando  do  núcleo  ao  qual  se 

associam;

2. seu espraiamento fornece informações acerca da hierarquia dos constituintes da 

LSB;

3. estão frequentemente associadas com traços sintáticos correspondentes a noções 

semânticas que operam sobre a oração como um todo ([+Q], [+QU], [+Neg]);

4. podemos definir  a  localização de traços  sintáticos  observando a distribuição,  o 

espraiamento, a duração e a preservação das marcações. 

2.4 A ordem canônica da frase em LSB
Definir a ordem canônica da frase em LSB é algo difícil, visto que há grande variação 

na ordenação de constituintes na “estrutura de superfície” das frases. Os primeiros trabalhos 

acerca da ordem de palavras em língua de sinais foram os de Fischer (1975) e Liddell (1980) 

analisando a ASL. Fischer (1975) defendeu que a ordem canônica em ASL é SVO e que toda 

mudança de ordem seria motivada por alguma alteração “prosódica” (manifesta por pausas ou 

marcas não-manuais). Liddell (1980) também defende que a ordem da frase em ASL é SVO 

argumentando, assim como Fischer, que a marcação de tópico provoca alteração na ordem 

subjacente.

Para determinar a ordem da frase em LSB, Quadros (1999) utiliza como ponto de 

partida  estudos sobre a  ASL. Menciona  que,  mesmo existindo uma certa  flexibilidade  na 

ordenação dos  constituintes  da  frase em LSB, muitos  pesquisadores  creem que haja  uma 

ordem subjacente; entre estes estão Felipe (1989) e Ferreira-Brito (1995). Quadros também 

sustenta que a ordem básica é SVO, embora observe que é possível encontrar também as 

ordens SOV e OSV. Aponta que sentenças na ordem SVO são sempre gramaticais:

(39) a. JOÃOa aASSIRTIRb TVb

                           “João assiste TV.”
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b. JOÃO GOSTAR FUTEBOL

                “João gosta de futebol.”

Observa-se a presença de um verbo com concordância em (39a) enquanto em (39b) há 

um verbo sem concordância. Quadros, assim como Fischer (1975), destaca que os verbos com 

concordância  proporcionam  maior  flexibilidade  à  sentença:  devido  à  associação  da 

concordância  com  marcas  não-manuais,  tais  verbos  permitem  a  alteração  da  ordem  dos 

constituintes da frase sem que se perca a informação relativa às funções dos termos. Assim 

sendo, a sentença em (39a) poderia se manifestar nas seguintes ordens (em que 'eg' abrevia 

eyegaze e 'bs' bodyshift, ambas marcações associadas à concordância; ver a seguir):

                _____eg               _______eg/bs
(40) a. JOÃOa     aASSIRTIRb TVb                              →      SVO
                ___eg/bs   _____eg     ________eg/bs
      b. TVb           JOÃOa      aASSISTIRb                   →      OSV
                     ___eg     ___________eg
     c. JOÃOa     TVb aASSISTIRb                              →      SOV

            “João assiste TV.”

No exemplo acima, apontamos as marcações não-manuais porque estas são relevantes 

para nossa argumentação. As  marcações não-manuais eyegaze e body shift são associadas à 

concordância obrigatoriamente e estão presentes em sentenças com verbos de concordância 

(Essas marcações podem não aparecer juntas numa mesma sentença.).  Em LSB, quando a 

sentença encontra-se na ordem SVO ela é sempre gramatical. Quando a sentença tem verbo de 

concordância, as marcações não-manuais referentes à concordância devem aparecer. Já em 

sentenças sem verbos de concordância, o uso desses marcadores ('eg' e 'bs') não é obrigatório; 

ainda assim, é preciso que haja algum tipo de marcação que desencadeie a mudança de ordem. 

Nos  exemplos  em  (41)  abaixo,  vemos  que  o  marcador  'hn'  (head nod)  licencia  a 

movimentação do objeto, sendo por isso obrigatório ; já em (42), que exibe a ordem SVO, 

notamos que a marcação não-manual não é obrigatória, pois sua ausência não torna a sentença 

agramatical, ainda que ela pareça estranha. Esse fato contribui para o julgamento da ordem 

SVO como a ordem “default” ou “subjacente” – a ordem que se pode conceber sem marcas 

“prosódicas especiais”.
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              _________t _____________hn 
(41) a.    FUTEBOL JOÃO GOSTAR         OSV

       a'. * FUTEBOL JOÃO GOSTAR

               _____t_________________hn        
       b.     JOÃO FUTEBOL GOSTAR          SOV    

       b'. * JOÃO FUTEBOL GOSTAR                                 

                          _________________hn 
(42) a.    JOÃO GOSTAR FUTEBOL         SVO

       a'. ? JOÃO GOSTAR FUTEBOL

           “João gosta de futebol.”

Para Fischer (1973), quando há alteração de ordem de elementos da sentença em ASL, 

esta é motivada pela topicalização e junto com ela sempre ocorre uma alteração prosódica.  A 

autora também nota que há liberdade na ordem quando os NPs são claramente não reversíveis, 

ou seja,  quando não há  como confundir  quem é  o sujeito  e  quem é  o  objeto  num dado 

contexto. O mesmo se pode dizer com respeito à LSB. Em sentenças como JOÃO GOSTAR 

MARIA (João gosta de Maria), a informação pode se perder se a posição dos argumentos for 

alterada para JOÃO MARIA GOSTAR ou MARIA JOÃO GOSTAR. Ainda que contenham 

marcações  não-manuais,  tais  sentenças  são  agramaticais  porque tais  marcações  não estão 

associadas à concordância – isto é, não permitem distinguir as funções dos sujeitos de modo 

não ambíguo, já que o verbo GOSTAR não é de concordância.  Já em sentenças como as do 

exemplo (42) não há confusão acerca de qual elemento têm papel de objeto e qual tem papel 

de sujeito.

Quadros (1999) observa  que a alteração da ordem canônica é mais restrita quando se 

trata de orações subordinadas. Segundo a autora, as ordens SOV e OSV não são possíveis 

quando o objeto é uma oração subordinada, pois a LSB não permitiria, por alguma razão, a 

movimentação deste objeto para uma posição mais alta em estruturas complexas. Nesse caso a 

ordem será sempre SVO.

(43) a.    EU QUERER MARIA ESTUDAR MAIS

      b. * MARIA ESTUDAR MAIS EU QUERER
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            “Eu quero que Maria estude mais.”

 Ainda que existam pesquisadores que defendam que, por causa da flexibilidade de 

ordenação  da  frase  nas  línguas  de  sinais,  não  existe  uma  ordem  subjacente,  os  dados 

analisados acima atestam que na Língua de Sinais Brasileira há uma ordem e que esta é SVO. 

Os exemplos indicam que a variação na ordem é motivada pela  associação de elementos 

extras à sentença. Como sabemos, as línguas de sinais vão além dos sinais em si, contendo 

também elementos não-manuais, que podem permitir a liberação da ordem subjacente num 

dado contexto. Em nossa análise nos valeremos dessa premissa considerando a LSB como 

uma língua SVO e que ordens como SOV e OSV só são permitidas por meio de marcações 

específicas.  Essa  informação  será  relevante  quando  tratarmos  dos  sintagmas  no  próximo 

capítulo  porque  nos  permitirá  fazer  algumas  generalizações  como:  em  alguns  sintagmas 

principais o núcleo deve preceder seus complementos e etc.

2.5 Resumo
Neste  capítulo,  procuramos  oferecer  informações  preliminares  importantes  para  o 

entendimento satisfatório da estrutura da LSB preparando o caminho para uma análise mais 

aprofundada dos seus sintagmas que será feita no próximo capítulo.

Começamos  falando  sobre  o  léxico  das  línguas  de  sinais  os  quais  compreendem 

categorias não encontradas nas línguas orais porque essas línguas são visuo-espaciais e sua 

estrutura requer elementos  de expressão diferentes das línguas orais.  Quadros & Karnopp 

(2004)  baseadas  na  proposta  de  Brentari  e  Padden  (2001)  dividem  o  léxico  em  quatro 

categorias: léxico não-nativo, soletração manual,  léxico nativo e núcleo. Dentre essa partes 

estão o alfabeto manual, os classificadores, os sinais nativos e sinais não-nativos.

O  léxico  da  Língua  de  Sinais  Brasileira  também  possui  categorias  como  as  do 

português: nomes, adjetivos, determinantes, quantificadores, verbos, advérbios, conjunções, 

preposições, complementizadores e antequessores (palavras-qu – seguindo a classificação dos 

itens lexicais do português proposta por Lemle, 1984); além dessas podemos acrescentar o 

alfabeto manual e os classificadores. 

O  alfabeto  manual  faz  parte  do  léxico  não-nativo  da  LSB  segundo  Quadros  & 

Karnopp (2004). É por meio dele que palavras “estrangeiras” penetram na língua e vão se 

adaptando  ao  vocabulário,  se  lexicalizando  até  a  diminuição  máxima  das  violações  às 
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condições de boa formação de sinais.

O classificador  é  um morfema afixado a  um item lexical  que  confere  a  este  uma 

propriedade  que  o  situará  dentro  de  uma  classe.  Quadros  e  Karnopp  (2004)  situam  os 

classificadores dentro do léxico nativo das línguas de sinais. Afirmam que eles participam 

ativamente no processo de formação de novas palavras e, quando lexicalizados, se conformam 

às restrições impostas pela língua.  Segundo Ferreira (2010), os classificadores verbais das 

línguas  de  sinais  podem funcionar  como nome,  adjetivo,  advérbio  de  modo  ou locativo, 

entretanto os CLs se incorporam no verbo ou no adjetivo constituindo um sintagma verbal ou 

um predicado (como por exemplo a sentença composta por nome + nome + classificador 

JOÃO MARIA PASSAR-UM-PELO-OUTRO = evento “passar por”).

Quadros e Karnopp (2004) dividem os verbos em LSB em três classes básicas: verbos 

simples, verbos espaciais, e os verbos direcionais ou “com concordância”. Os verbos simples 

são aqueles que não se flexionam em pessoa e número, nem têm associados a eles afixos 

locativos (AMAR, APRENDER, GOSTAR, SABER, etc). Sentenças com esse tipo de verbo 

têm  menos  liberdade  na  ordenação  da  ordem  dos  constituintes  (somente  em  caso  de 

topicalização) e não podem apresentar argumentos nulos. Os verbos espaciais são aqueles que 

tomam  afixos  locativos  (IR,  CHEGAR,  COLOCAR,  VIAJAR,  etc).  Eles  trazem  em  si 

informações sobre trajeto (início e fim).  

Os verbos com concordância são aqueles que apresentam “flexão” de pessoa, número 

e  variações  de  aspecto.  Tais  verbos  podem  assinalar  numa  sentença,  por  meio  da 

concordância, o sujeito, o objeto ou ambos. Mudanças na orientação das mãos e na direção do 

movimento, na direção do corpo e dos olhos são formas de expressar essa concordância.  Esta 

é baseada num sistema de dêixis. Além dos referentes serem determinados pelos pontos inicial 

e final do movimento dos verbos, eles podem ser estabelecidos também por apontamento. 

Quanto ao que a literatura chama de flexão de “aspecto” dos verbos com concordância, pode-

se dizer que são de dois tipos: a flexão que expressa distinções de “número e distributividade” 

e  as  distinções  que  são  aspectuais  propriamente  ditas  –  isto  é,  referem-se  à  duração, 

frequência, etc., do evento (por exemplo, o verbo ENTREGAR que pode expressar número 

através de diferentes formas de marcação de “aspecto” distributivo). Quanto às flexões de 

“aspecto  propriamente  dito”  dos  verbos  com concordância,  segundo  Quadros  e  Karnopp 

(2004), podem ser expressas por muitos tipos de movimento, que sinalizam noções como: 

incessante,  ininterrupto,  habitual,  duracional  e  contínuo.  Pode-se  ainda  marcar  “foco 
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temporal”,  indicando  início,  aumento,  progressão,  etc.  Os  verbos  com  concordância 

influenciam a estrutura das sentenças em diversos aspectos: mudanças na ordem canônica da 

frase;  que  há  marcações  não-manuais  obrigatórias  para  eles;  permitem a  ocorrência   de 

argumentos nulos; em sentenças com esses verbos a negação é estruturada de forma diferente 

da usual. 

As marcações não-manuais abrangem o uso do rosto (sobrancelhas, olhos, bochechas, 

lábios,  língua,  nariz),  da  cabeça  (inclinações  e  balanceamentos)  e  do  tronco  (ombros, 

balanceamentos, inclinações). É importante separar as  marcações não-manuais “gramaticais”, 

com função linguística,  das marcações não-manuais “afetivas”,  sem função linguística.  As 

marcações não-manuais sintáticas são responsáveis por assinalar as seguintes construções em 

LSB:  sentenças  interrogativas  sim–não;  interrogativas  QU-;  orações  relativas;  sentenças 

negativas; tópicos; concordância; e foco. Essas marcações podem também acompanhar algum 

sinal manual particular, mas isso não acontece sempre. 

Nas sentenças  interrogativas em LSB, há marcações não-manuais  que se espalham 

obrigatoriamente  pelo  domínio  de  c-comando  do  núcleo  funcional  relevante,  conforme 

atestam Quadros  & Karnopp (2004).  Nas interrogativas-QU, o espraiamento da marcação 

não-manual  correspondente  é  obrigatório  sobre  todo  o  domínio  de  c-comando  do  C0 

interrogativo, e não ao domínio correspondente ao constituinte-QU. Por isso, assumimos que 

os traços [+Q, +QU] localizados em C0 se estendem por sobre todo o IP, independentemente 

da posição do constituinte-QU. 

Na LSB, o tópico ocorre na posição inicial da frase e pode ser dela separado por uma 

pequena pausa na sinalização do enunciado. A marcação não-manual relacionada à tópico em 

LSB é  principalmente  a  elevação das  sobrancelhas,  que  pode ser  utilizada  inclusive  para 

determinar a posição de tópico na estrutura sintática da frase. Em primeiro lugar, a marcação 

de  tópico  deve  se  espalhar  somente  pelo  elemento  topicalizado,  não  podendo  atingir  os 

demais constituintes da frase; e em segundo,  a marcação não-manual de interrogação não 

pode se estender sobre o elemento topicalizado. A posição de tópico não pode estar abaixo de 

CP, pois a marcação de interrogativas (sim-não ou QU-) não pode se espalhar sobre o tópico, 

que deve ficar de fora do domínio correspondente a um CP interrogativo. Assumimos então, 

que o tópico encontra-se adjunto ao CP por entendermos que se o tópico fosse uma categoria 

separada que assinalasse uma propriedade da sentença, sua marcação não-manual deveria se 

comportar  como  as  demais  categorias  funcionais  sentenciais  se  espalhando  por  toda  a 
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sentença, o que não ocorre. 

As marcações não-manuais para negação são a negação facial, 'fn' (o termo inclui o 

franzimento da testa e do nariz, olhos semicerrados e abaixamento dos cantos da boca ou 

arredondamento dos lábios)  e o  headshake, 'hs' (movimento da cabeça de um lado para o 

outro). Arrotéia (2005) defende que a negação facial é a marca gramatical “real” da negação 

em LSB por duas razões: (a) tem os limites de onset fixos: ou coincide com o sinal do verbo, 

ou com o marcador negativo, quando presente; (b) é constante: deve manter-se até o final da 

sentença; (c) é suficiente para responder uma questão, sem a necessidade de nenhum “sinal 

lexical”, isto é, nenhum gesto manual. Pode-se adicionar que a marcação headshake não pode 

ser marcador sintático  principalmente por não ter o poder de negar uma sentença por si só.

O chamado head nod 'hn' se refere às inclinações de cabeça com função gramatical. O 

'hn' manifesta-se basicamente por um lento abaixamento da cabeça, da posição neutra para 

baixo,  e retorno. Inclui também levantamento das sobrancelhas e  dos olhos. O 'hn'  pode 

aparecer fora da frase, então seu caráter será assertivo, confirmatório, enfático e seu uso será 

opcional. Isso é verdade tanto na LSB, quanto na ASL. Na LSB, quando o 'hn' está associado 

à marcação de tópico deve seguir esta marcação obrigatoriamente nos contextos em que a 

sentença é afirmativa.  Na ASL, há redução de sentenças por apagamento, um verbo pode 

ocorrer somente uma vez na sentença, depois ser apagado e o 'hn' coocorrer com o objeto do 

verbo apagado. Em LSB parece ocorrer o mesmo. Em sentenças com pronome correferencial 

aparecendo no final de uma sentença com sujeito (tal como MAN BUY CAR <PRO.3> hn ) o 

'hn' deverá ocorrer obrigatoriamente sobre o pronome  correferencial, segundo Liddell (1980). 

O 'hn' também aparece obrigatoriamente em orações principais com sujeito mas sem verbo 

(JOHN <DOCTOR>hn).  O papel  do 'hn'  nesse contexto é indicar  que uma sentença com 

apenas dois sinais em ASL é uma oração principal (John is a doctor e não John's doctor).

Neste trabalho, defendemos que a ordem básica da frase em LSB é SVO concordando 

com Quadros (1999) que também sustenta essa ideia e ainda observa que é possível encontrar 

também  as  ordens  SOV  e  OSV.   Quadros  destaca  que  os  verbos  com  concordância 

proporcionam maior flexibilidade à sentença, pois devido à associação da concordância com 

marcas não-manuais, tais verbos permitem a alteração da ordem dos constituintes da frase 

sem que se perca a informação relativa às funções dos termos. Em sentenças sem verbos de 

concordância  deve  haver  algum tipo de marcação que licencie  a  mudança  de  ordem.  As 

línguas de sinais vão além dos sinais em si, contendo também elementos não-manuais, que 
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podem permitir a liberação da ordem subjacente num dado contexto. Em nossa análise nos 

valeremos dessa premissa considerando a LSB como uma língua SVO e que ordens como 

SOV e OSV só são permitidas por meio de marcações específicas.
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3. A ESTRUTURA SINTAGMÁTICA DA ORAÇÃO SIMPLES EM LSB

3.1 Introdução
Neste  capítulo  procuraremos  listar  as  estruturas  sintagmáticas  mais  básicas  das 

sentenças em LSB. Veremos como os sintagmas se organizam em sentenças na ordem SVO. A 

partir dessa análise estenderemos a discussão para estruturas complexas como as de sentenças 

interrogativas,  negativas,  com  tópico  e  foco.  Nosso  framework  de  análise,  como  dito 

anteriormente, é a teoria gerativa do modelo de regência e ligação tal como encontrado em 

Radford (1988), Raposo (1992) e Haegeman (1994); utilizamos especialmente o componente 

X-barra desta teoria, bem como algumas de suas inovações no período dos anos 80 e 90 – 

especialmente,  aspectos  da teoria  das  categorias  funcionais.  Assim,  ao  longo do capítulo, 

substituiremos as abreviaturas convencionais mais ligadas aos estudos iniciais da estrutura 

sintagmática em português, em (1) abaixo, pela notação mais generalizada encontrada nos 

manuais de sintaxe correntes, em (2) (por exemplo, em Othero (2009), Mioto et al. (1999), 

Raposo (1992), entre outros): 

(1) S = Sentença; S’ = COMP + S; VP = Sintagma Verbal; NP = Sintagma Nominal, etc.

(2) IP = Inflectional Phrase (corresponde a S); CP = Complementizer Phrase (corresponde a 

S’); VP = Verb Phrase (corresponde ao VP); NP = Noun Phrase (correponde, em parte, ao 

NP); DP = Determiner Phrase (também corresponde, em parte, ao NP; ver abaixo); etc.

Formulamos nossos exemplos baseados nas observações das transcrições dos vídeos 

citados no início desta dissertação e nos resultados dos julgamentos de gramaticalidade dos 

nossos informantes. Algumas sentenças dos exemplos foram criadas para melhor explicitar a 

teoria, outras foram adaptadas das transcrições, que serviram de modelo para a formulação 

das regras sintáticas que os geraram. Quando um exemplo for adaptado das transcrições será 

apresentado em itálico.

3.2 O Sintagma Nominal

3.2.1 Nomes e Pronomes 
O sintagma nominal tem como núcleo um nome. A classe dos nomes no português 

inclui substantivos e pronomes. A função sintática (ser argumentos de verbos e preposições) e 



63

a semântica (referir) dos pronomes é semelhante a dos substantivos; no entanto, pronomes, em 

português,  são  “sensíveis  ao  caso”  –  isto  é,  sua  forma  depende  da  função  sintática  que 

recebem. Os nomes podem ter dois principais traços morfossintáticos: a flexão de  gênero 

(masculino ou feminino) e a flexão de número (singular ou plural). 

Os nomes em LSB apresentam características semelhantes aos nomes em português. 

Também funcionam principalmente como argumentos de verbos;  por outro lado, o uso de 

preposições nessa língua é restrito, seja porque há relações gramaticais não expressas (por 

exemplo, a de posse entre dois nomes), seja porque muito da informação de locação e direção 

– tipicamente expressa por preposições nas línguas orais – é incorporada pelos verbos. Como 

vimos  anteriormente,  os  verbos  em LSB se  dividem em verbos  sem concordância,  com 

concordância  e  verbos  espaciais.  Nos verbos  com concordância,  vimos  que  o sistema de 

concordância inclui  informações que seriam “preposicionais”:  a direcionalidade das mãos, 

que expressa conteúdo locativo ou direcional, também indica o argumento com o qual o verbo 

está concordando. Já os verbos espaciais tomam “afixos locativos”, incorporando à sua forma 

aquilo que seria expresso por uma preposição – isto é, por um elemento gramatical associado 

a um substantivo. Discutiremos a categoria preposicional mais a fundo na seção 3.3.

Diferentemente  dos  substantivos  do  português,  os  substantivos  em  LSB  não  se 

flexionam em gênero. Para indicar o gênero dos substantivos, são utilizados os sinais dos 

substantivos HOMEM ou MULHER, como em (3a) e (3b) abaixo, numa estrutura similar aos 

casos de “composição N+N” em português, em que o segundo N “qualifica” o primeiro, como 

em  cobra macho e  cobra fêmea, só que em LSB alguns nomes seguem a mesma regra do 

português, o segundo N “qualifica” o primeiro (como NOIVO + MULHER = NOIVA), outros 

não, o primeiro nome “qualifica” o segundo (MULHER + IRMÃO = IRMÃ). A regra de 

“formação de compostos para marcar gênero” é expressa em (3c)1: 

(3) a. MULHER + IRMÃO = “irmã (fem.)”

     b. HOMEM + IRMÃO = “irmão (masc.)”

     c. Regra de N Compostos para Marcação de Gênero:

[  Ngênero+  Nanimado ]N

em que Ngênero = MULHER (“feminino”) ou HOMEM (“masculino”)

1 A ordem dos sinais varia na regra porque há registro de duas ordenações:  Ngênero+  Nanimado  e  Nanimado+ 
Ngênero.



64

ou

d. NOIVO + MULHER = “noiva (fem.)”

e. NOIVO + HOMEM = “noivo (masc.)”

[ Nanimado+ Ngênero ]N

em que Ngênero = MULHER (“feminino”) ou HOMEM (“masculino”)

Além disso,  há,  como em português,  a oposição não-flexional  de gênero,  isto  é,  a 

chamada “heteronímia” – a oposição é expressa por duas palavras diferentes, como homem e 

mulher, ou pai e mãe. No dialeto gaúcho da LSB, por exemplo, o sinal para PAI não possui 

relação de forma com o sinal para MÃE, já no dialeto carioca existe relação.   

Segundo Ferreira (2010), a flexão de número dos substantivos em LSB se manifesta 

através dos valores “singular”, “dual” e “plural”. O singular é expresso pela realização do 

próprio sinal, sem qualquer alteração em sua forma básica – como em português, o singular é 

“não-marcado”. O “dual” se manifesta pela repetição do sinal (duas vezes apenas) ou pela 

realização de um semicírculo em direção aos dois referentes: estas duas formas de expressão 

podem ser consideradas “flexionais” porque são alterações morfológicas do substantivo. Além 

disso, é claro que a ideia de “dual” também pode ser expressa pelo uso sinal DOIS, anteposto 

ou posposto ao N – mas esta construção vale para todos os numerais e, portanto, não se trata 

propriamente de uma “flexão” de dual, e sim uma de uma combinação sintática. 

A “flexão” de plural  é  semelhante  a  do “dual”:  se  realiza  pela  repetição  do  sinal 

algumas vezes (mais de duas) ou por um semicírculo em direção a um conjunto de referentes 

(com mais de dois membros). E pode-se, é claro, utilizar uma forma de expressão sintática, 

pela anteposição ou posposição de um sinal que incorpore a ideia de “plural” ou “mais de um” 

– por exemplo, pelo uso de um sinal de numeral, como TRÊS, QUATRO, etc. 

Pode-se,  então,  resumir  as  regras  de  formação  de  Ns  marcados  para  número  da 

seguinte forma:

(4) Regras “Flexionais” de Número:

Regra do Singular: Nsingular  =  N∅ , 

em que “N∅” significa “sinal do N sem alteração morfológica”
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Regra do Dual 1: Ndual =  N2x ,

em que “N2x” significa “sinal do N repetido duas vezes”

Regra do Dual 2: Ndual =  NC2 ,

em que “NC2” significa “sinal do N feito com semicírculo

dirigido a dois referentes que são N”

Regra do Plural 1: Nplural =  Nnx ,

em que “Nnx” significa “sinal do N repetido n vezes, isto é, 

3 ou mais vezes”

Regra do Plural 2: Nplural =  NCn ,

em que “NCn” significa “sinal do N feito com semicírculo

dirigido a n (isto é, a mais de 2) referentes que são N”

Sobre as regras sintáticas da LSB para uso dos numerais em NPs, ver seção 3.2.4 

abaixo.

Os pronomes pessoais estabelecem referência no discurso por meio de apontamento 

ostensivo para pontos específicos no espaço de sinalização (EL@, EL@S), para si mesmo 

(eu) ou outras pessoas presentes (você, vocês, nós), sendo que cada ponto representará uma 

das  pessoas  do  discurso.  Ainda  que  algum referente  não  esteja  presente,  a  referenciação 

acontece pelo estabelecimento de um ponto arbitrário num “espaço neutro”, ou seja, um lugar 

do espaço em que não tenha ninguém, esse é o ponto que o falante utiliza para representar o 

referente ausente. Além do apontamento, a direção do olhar, a posição do corpo e da cabeça 

são  elementos  importantes  na  referenciação:  podemos  olhar  na  direção  do  referente  em 

questão, virar o corpo e a cabeça para indicar a posição do referente. Os pronomes pessoais 

não possuem marca de gênero; por isso, utilizamos o símbolo “@”. Observe em (5) como se 

estabelece a referenciação com referentes presentes – o apontamento é direto para o referente 

que está à frente do emissor (cf. 5a) e referentes ausentes – o apontamento é para um espaço 

de  sinalização  vazio,  onde não há  ninguém (cf.  5b).  Veja  exemplos  de  frases  com esses 

elementos em (6). 
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(5) a. Formas pronominais utilizadas com referentes presentes:

b. Formas pronominais utilizadas com referentes ausentes:
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(6) a. IX1 GOSTAR IX2

'Eu gosto de você.'

b. IXa GOSTAR IXb

'Ele(a) gosta dele(a).'

Os  pronomes  demonstrativos  também  são  realizados  através  de  apontamento  e 

possuem o mesmo sinal dos advérbios de lugar (AQUI, AÍ, LÁ); distinguimos os pronomes 

dos advérbios pelo contexto. Segundo Strobel & Fernandes (1998), para EST@ e AQUI, o 

apontamento  e  o  olhar  são  para  um  ponto  próximo  do  emissor;  para  ESS@  e  AÍ,  o 

apontamento e o olhar são para um ponto próximo do receptor; e para AQUELE e LÁ, o 

apontamento e o olhar são para um ponto distante tanto do emissor quanto do receptor. Esses 

pronomes também não possuem marca de gênero.

Os  pronomes  possessivos  que  possuem sinal  específico  em LSB são:  MEU (mão 

aberta encostando no peito do emissor); TEU/SEU (mão em “P” direcionada para o receptor) 
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e  SEU/DELE (mão em “P” direcionada para uma terceira pessoa). Para o pronome NOSSO o 

sinal é o mesmo de NÓS, isto é, com o indicador direito tocando o ombro direito faz-se um 

semicírculo até o ombro esquerdo.

3.2.2 Determinantes
Em português, a classe dos determinantes abrange os artigos definidos e indefinidos, 

os  demonstrativos  e  os  indefinidos  (cf.  Lemle  1984;  Othero,  2009).  Em  LSB,  não 

encontramos artigos definidos ou indefinidos, ou seja, não há sinais correspondentes a “o”, 

“a” ou “um” – os emissores não utilizam a datilologia de A, O, U-M, por exemplo, para tentar 

veicular  o  significado das  formas  encontradas  em português.  É  claro  que há,  no entanto, 

definição e indefinição em LSB. Embora alguns pesquisadores divirjam quanto à existência 

de determinantes nessa língua, entendemos que eles existem, ainda que não se manifestem da 

mesma maneira que no português.

O determinante definido pode ou não aparecer numa sentença em LSB. Quando ele 

aparece, manifesta-se como um rápido apontamento feito com o dedo indicador, realizado 

antes do  nome.  Mas  o  apontamento  utilizado  como  determinante  definido  se  distingue 

sintaticamente do  apontamento  relacionado  aos  pronomes  de  3ª.  pessoa em  LSB:  como 

determinantes,  ocorrem  antes  de um nome,  e  não antes de um verbo,  como os pronomes 

pessoais  em  função  de  argumento  verbal.  Quando  este  índice  não ocorre,  ambas  as 

interpretações – definida ou indefinida – são possíveis; a interpretação adequada, neste caso, 

depende do contexto, cf. (7c) vs. (7d):

(7) a. IXi  GAROTOi GOSTAR VERDURAS

           'O garoto gosta de verduras.'

     b. GAROTO GOSTAR VERDURAS

           'O/Um garoto gosta de verduras.'

     c. DUAS CRIANÇAS ENTRAR SALA. IXi  GAROTOi  ENTRAR PRIMEIRO.

           'Duas crianças entraram na sala. O garoto entrou primeiro.'

     d. MUITOS ALUNOS IRRITADOS. GAROTO RECLAMAR MUITO.

           'Muitos alunos estavam insatisfeitos. Um garoto reclamou muito.'
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Com base nestes exemplos, poderíamos formular a seguinte regra provisória para o NP 

em LSB; abaixo,  adotaremos uma análise  mais  sofisticada,  seguindo a literatura  sintática 

corrente:

(8) NP  → Det + N

    em que “Det” pode ser:

    (a) índice de 3ª. pessoa = [+definido]

   (b) ∅ = [+definido] ou [–definido] (cf. contexto) 

Quando o apontamento ocorre depois do nome, ele já não funciona como indicador de 

definição,  mas  como  indicador  de  localização  de  um  referente  –  com  uma  função 

“demonstrativa  restritiva”.  Segundo  Neidle  et  al.  (2000),  tal  apontamento  tem  função 

adverbial e coocorre com o índice de definição em ASL. No exemplo de ASL em (9) e (10) 

abaixo  (proposto  por  Neidle  et  al.,  2000),  a  única  coisa  que  torna  a  leitura  da  sentença 

definida  é  a  presença  do índice  antes  do nome;  se  este  não ocorrer,  a  leitura  poderá  ser  

definida ou indefinida, como em (8):

(9) [IXi det  BOYi IXi adv]DP  LIKE CHOCOLATE

     'The boy over there likes chocolate.'

(10) [BOYi IXi adv]DP LIKE CHOCOLATE

   'The/A boy over there likes chocolate.'

Em LSB também há sentenças em que o índice (apontamento) ocorre depois do nome. 

Nesse caso, assim como em ASL, também parece agregar valor adverbial de localização do 

referente, como no exemplo abaixo.

(11) GAROTOi IXi adv GOSTAR LER

       'O/Um garoto ali/lá gosta de ler.'

É interessante notar que não há diferença na articulação gestual dos pronomes e dos 

índices  de definição  (IXdet)  e  localização (IXadv)  citados  acima.  Todos são realizados  do 

mesmo modo: dedo indicador apontando para uma direção. No entanto, o índice adverbial 
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IXadv ocorrerá após o nome e, além disso, sua forma pode variar de acordo com as formas que 

antes mencionamos relativas aos advérbios AQUI, ALI e LÁ, e dos pronomes demonstrativos 

EST@, ESS@ e AQUEL@. Por exemplo, se o referente se encontra muito distante, o sinal 

pode ser realizado com um movimento mais  largo e longo, acrescido de expressão facial 

específica; por exemplo se o referente estiver longe, a expressão facial indicará a distância 

com o apertamento dos olhos. Seja como for, poderíamos, com base em (11), ampliar nossa 

regra provisória para o NP:

(12) NP → Det + N + AdvLOC

Portanto, é preciso reconhecer na classe dos determinantes, no mínimo, os índices que 

indicam “definitude” do NP. Outro ponto importante com respeito aos determinantes em LSB 

é o uso de demonstrativos antes de nomes. EST@, ESS@, AQUEL@ podem aparecer nesse 

contexto, mas seu uso é restrito. Quando utilizados tendem a aparecer na seguinte forma:

(13) a. EST@ BOLSA MEU

'Esta bolsa é minha.'

b. AQUEL@ RAPAZ TRABALHA

'Aquele rapaz trabalha.'

(14) Regra para demonstrativos como determinantes:

NP  → Det + N

    em que “Det” pode ser:

    pronome demonstrativo 

3.2.3 A Estrutura Sintagmática do NP = DP

Baseando-nos nas regras propostas por Othero (2009) e pela literatura contemporânea 

para o NP do português e das demais línguas, optamos pela hipótese do “DP como projeção 

máxima do domínio nominal”.  Isso nos permite  descrever  de modo mais  simples tanto a 

presença de elementos nulos, isto é, sem expressão gestual correspondente, em D, bem como 

a correspondência entre determinantes e pronomes – alguns dos argumentos clássicos para a 

hipótese do DP (cf., por exemplo, Abney 1986).  Assim, propomos as seguintes regras para 

cobrir as possibilidades estruturais do “antigo NP”, todas baseadas no esquema X-barra:
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(15)     DP → (Spec) +  D’

D’ → D + (NP)

NP →  (Spec) + N’

N’ → (Adjunto) + N’ , Adjunto = AP (Adjectival Phrase) 

N' → N’ + (Adjunto) , Adjunto = AP ou PP (Prepositional Phrase)

N’ → N + (Complemento),    Complemento = PP 

Abaixo ilustramos algumas das estruturas de DP, isto é, de “NP”, que analisamos de 

acordo com as regras propostas em (15). Em (16) e (17), apresentamos exemplos em que o NP 

apresenta tanto a “projeção nominal” manifesta quanto um determinante explícito:

(16) [IXi GAROTOi] GOSTAR VERDURAS

        'O garoto gosta de verduras.'

(17) [AQUELE GAROTO] GOSTAR VERDURAS

       'Aquele garoto gosta de verduras.'

(18) a.                                                                  b.

Em (19) e (20) abaixo, apresentamos diferentes casos de DPs com “determinantes não 
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manifestos”, mas cuja função é determinável, ou pelo contexto sintático, ou pelo contexto 

pragmático (para este último caso, ver discussão dos exemplos em (7) acima). 

  

(19) a. [MARIA] ESQUECER PIADA

            'Maria esqueceu a piada.'

            b. GEPETO CONSERTAR [RELÓGIO]

        'Gepeto conserta relógios.'  ou 'Gepeto conserta o relógio.'  ou 'Gepeto conserta um 

relógio.'

(20) a.                                                                b.

Em  (19a)  e  (20a),  o  “determinante  nulo”  deve  ser  especificado  [+definido]  pela 

natureza do N a que se combina – já nomes próprios denotam referentes específicos. Por outro 

lado, em (19b) e (20b) temos um determinante nulo que pode ser [+definido] ou [–definido] 

dependendo do contexto. (O mesmo vale, na verdade, para o DP “PIADA” em (19a).) 

Uma das vantagens da análise acima proposta é, como dissemos, poder expressar de 

modo  paralelo  o  caso  em  que  um  mesmo  sinal  de  apontamento  tem  uma  função  de 

“determinante” e o caso em que tem uma função pronominal. Por exemplo, o apontamento em 

(16) acima pode ser também utilizado “pronominalmente”, como em (21a) abaixo; do mesmo 

modo, o apontamento que poderia haver em (17) acima, conforme (21b): 
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(21) a. [IXa] LEGAL

'Ele é legal.'

     b. [AQUELE] LIVRO BOM

'Aquele livro é bom.' 

(22) a.                                                                 b.

Isto  é,  a  identidade  de  sinais  no  caso  dos  determinantes/pronomes  pode  ser 

representada  estruturalmente  nesta  análise:  pronomes  são,  basicamente,  os  elementos  que 

determinam a referência – sem, neste caso, necessitar do conteúdo descritivo fornecido pela 

projeção nominal, que é o NP.

O paralelo entre determinantes e pronomes vai mais longe. Assim como determinantes 

podem ser “nulos”, como em (19) e (20), pronomes também podem – ou seja, não precisam 

corresponder a um apontamento ostensivo por parte do sinalizador. Esta última situação se 

manifesta no caso da função anafórica exercida pelos pronomes pessoais de terceira pessoa 

quando  utilizados  com  um  verbo  com  concordância:  segundo  Quadros  (1995),  além  de 

apontar  ostensivamente  para  um  ponto  previamente  determinado  para  o  referente,  o 

sinalizador pode apenas olhar ou girar o corpo em direção àquele ponto se quiser se referir ao 

referente correspondente, esses movimentos acrescentados à direcionalidade do verbo darão a 

ideia de referente. Ferreira (2010) exemplifica essa possibilidade com o seguinte enunciado:
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(23)  3iVER3j SURDO

      'O português viu o surdo.'

Esse exemplo faz parte de uma narrativa em que o surdo indica os referentes apenas 

mudando  a  posição  do  corpo.  Logicamente,  esses  referentes  haviam  sido  introduzidos 

previamente na narrativa e um espaço, à direita ou à esquerda do sinalizador, fora estabelecido 

para cada um deles. Os índices 3i  e 3j indicam terceira pessoa (3) e os referentes (i, j). O verbo 

utilizado no exemplo é de concordância; sendo assim, sua posição inicial marca o referente 3 i 

(“o português”) e sua posição final, o referente 3j (“o surdo”). Em nossa análise, a frase teria a 

seguinte estrutura:

(24)

Isto é, a análise permite também unificar os casos de “determinantes nulos” e de “pronomes 

nulos” como em (24): ambos são “determinantes nulos [+definidos]”.

3.2.4 Os “Modificadores” do NP: Complementos e Adjuntos
Um N (por exemplo, “medo”) pode exigir um complemento (“de fantasmas”) ou um 
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adjunto (“irracional”), em ambos os casos expressando uma classe mais restrita de entidades – 

adjuntos e complementos são “modificadores restritivos” do N e, por isso, ocorrem dentro da 

projeção  de  N,  isto  é,  NPs  (cf.  as  regras  em  (15)  acima).  A teoria  X-barra  expressa 

estruturalmente  uma  diferença  tradicionalmente  observada  entre  os  dois  tipos  de 

modificadores: complementos são exigidos pelo núcleo e, por isso, normalmente aparecem 

“mais próximos” a ele; adjuntos são menos ligados ao núcleo e, por isso, aparecem “mais 

distantes”: em português, a ordem canônica é [Núcleo Complemento Adjunto], o que aparece 

expresso estruturalmente nas regras para o NP propostas por Othero (2009). Comecemos com 

algumas sentenças em LSB contendo adjuntos de N: em (25)-(26) abaixo, são apresentados 

adjuntos que corresponderiam a um AP (“Adjectival Phrase”) e em (27)-(28), um adjunto que 

corresponderia a um PP (“Prepositional Phrase”), mas que aparentemente se manifesta apenas 

como um NP em LSB:

(25) a. [PEIXE ENORME] ENGOLIR PINÓQUIO

'O/Um peixe enorme engoliu Pinóquio.'

b. [IXi det  PEIXEi ENORME] ENGOLIR PINÓQUIO

            'O peixe enorme engoliu Pinóquio.'

(26) a. b.

(27) a. [HOMEM BIGODE] PRENDER PINÓQUIO

      'O/Um homem de bigode prendeu Pinóquio.'
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      b. [IXi det HOMEMi BIGODE] PRENDER PINÓQUIO

            'O homem de bigode prendeu Pinóquio.'

(28) a.                                                             b.

Como  vemos  em  (26)  e  (28),  tanto  APs  adjuntos  quanto  NPs  adjuntos 

(correspondentes  a  PPs  em português)  aparecem à direita  do núcleo,  em sua ordem mais 

comum. Há ainda discussão a respeito do status do sintagma preposicional, devido à ausência 

de  algumas  preposições  e  à  forma  como  estruturas  preposicionadas  se  apresentam numa 

sentença sinalizada; devido a isso desenvolvemos nesta seção a discussão acerca de NPs com 

sintagmas  adjetivais  como  adjuntos,  e  deixamos  para  a  próxima  seção  a  discussão  mais 

detalhada dos PPs. Na Língua de Sinais Brasileira, os adjetivos aparecem, na maior parte das 

vezes, adjuntos à direita do NP, mas também podem aparecer à esquerda. 

(29) a. [PEIXE GRANDE] ENGOLIR PINÓQUIO

           'O/Um peixe grande engoliu Pinóquio.'

b. PAVÃO TER [BONITA CAUDA]

                'O pavão tem uma bonita cauda.'
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(30) a.  b.  

Conforme os exemplos em (29), o AP pode aparecer adjunto à esquerda ou à direita do 

NP. Em português, a posição do AP pode resultar na alteração do significado da sentença, por 

exemplo,  “homem grande”  e  “grande  homem”;  já  na  LSB a  posição  à  esquerda  parece 

motivada por algo além no discurso, parece-nos mais polida. 

 Os numerais e os pronomes possessivos da língua portuguesa não são considerados 

determinantes por Othero (2009), pois estes não estão em distribuição complementar com os 

demais  determinantes.  Ou  seja,  sentenças  como  “Estes  meus  dois  sobrinhos”  e  “João 

engordou estes dois porcos” são perfeitamente possíveis. Além disso, não há como classificá-

los  como  adjetivos,  pois  estes  funcionam como  núcleo  lexical  com conteúdo  semântico, 

enquanto possessivos e numerais têm função gramatical. Com base, principalmente, nesses 

argumentos,  Othero  propõe novos núcleos  funcionais:  NumP (sintagma numeral)  e  PossP 

(sintagma possessivo).

Os numerais em LSB apresentam diferentes formas de distribuição para o que se quer 

expressar.  Por exemplo,  os numerais ordinais aparecem normalmente antes do nome, mas 

quando se quer listar  tópicos eles podem aparecer depois do nome. Note que se a ordem 

numeral/nome for alterada em (31a), teremos uma sentença ambígua. 
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(31) a. MARIA TER [PRIMEIRO FILHO]

              'Maria teve o primeiro filho.'

b. PROFESSORA CONTAR HISTÓRIA [ASSUNTO PRIMEIRO]
               'A professora contou a/uma história sobre o primeiro assunto.'

(32) a. b.

Os numerais cardinais podem aparecer tanto à esquerda do NP quanto à direita. 

(33) a. MARIA TER [TRÊS FILHOS]

b. MARIA TER [FILHOS TRÊS]

                'Maria tem três filhos.'
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(34) a. b.

A nova categoria, NumP, nos permite analisar sentenças que contenham determinante 

não preenchido sem problemas, uma vez que DP é uma categoria separada que domina NumP. 

O fato  de NumP dominar  NP nos permite  projetar  sentenças  com núcleo “Num” tanto  à 

esquerda quanto à direita de NP. Além disso, essa regra nos permite analisar os sintagmas 

acima como pertencendo a uma mesma categoria, o DP, o que facilita a projeção de novas 

sentenças, visto que o comportamento sintático destes é o mesmo.

Os possessivos das orações declarativas simples antecedem o nome. No entanto, essa 

ordem pode ser  alterada  pela  presença  de marcações  não-manuais  ou em sentenças  mais 

complexas:

             ________________ ______q
(35) ONDE VOVÓ MEU ONDE

            'Onde está minha avó?'

Nas declarativas simples com ordem SVO, o possessivo aparece antes do NP:

(36) a. [MEU PAI] SAIR

           'Meu pai saiu.'

        b. [ESTE MEU FILHO] MUITO INTELIGENTE

           'Este meu filho é muito inteligente.'
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(37) a. b.  

Esta proposta é interessante porque põe DP dominando PossP o que permite prever as 

estruturas corretamente, evitando combinações agramaticais como: MEU MEU PAI; ESTE 

MEU ESTE FILHO; e assim por diante.                                                                   

É claro que ainda há muitas outras combinações possíveis para o NP, todavia listá-las 

tornaria esta seção muito extensa. Por hora, as análises propostas abrem a porta para futuras 

investigações dessa língua que podem gerar novas propostas e aprofundar as já realizadas 

aqui.

3.3 O Sintagma Preposicional 
As  preposições  em  LSB  se  apresentam  de  forma  diferente  das  preposições  em 

português. Nem todas as preposições da língua portuguesa são utilizadas na LSB ou têm um 

sinal exato que a elas corresponda, até porque muitos verbos de concordância e de movimento 

já têm informações preposicionais incorporadas. Alguns sinais podem representar preposições 

do português e também palavras de outras categorias. A preposição “de” do português que 

expressa  posse,  por  exemplo,  não  existe  na  LSB,  ou  seja,  não  há  um  sinal  que  lhe 

corresponda; por outro lado, existe um sinal correspondente à preposição “para”; no entanto, 

este raramente é utilizado nas interações entre surdos, sendo mais frequente nas interações dos 

surdos com ouvintes e em ambientes escolares. Fernandes (2003) afirma que o sinal PARA é 

oriundo do português  sinalizado,  assim como os  sinais  correspondentes  a  algumas  outras 

preposições, como “até”, “com”, “sem”, “contra”, etc.

Os sintagmas preposicionais se realizam de formas distintas na LSB. Eles podem ser 



81

projetados  pela  concordância  de  certos  verbos,  pelos  classificadores  e  pelas  próprias 

preposições (isto é, pelo sinal lexical correspondente). Quando o sintagma é projetado pela 

concordância, admitimos que há movimento direcional, caso dos verbos com concordância, 

que  estabelece  uma relação  entre  os  referentes,  relação  esta  de  mesma  natureza  daquela 

expressa  pela  preposição  em  português.  No  exemplo  em  (38)  abaixo,  o  verbo  com 

concordância  PERGUNTAR  estabelece  a  relação  entre  os  referentes  por  meio  de  um 

movimento que inicia em frente ao sinalizador indo em direção ao receptor. 

(38) a. 1AVISARa 

            'Eu avisei (algo) para ele.'   (“algo” = argumento interpretado contextualmente.)

b. 

Neidle  et  al.  (2000)  argumenta  que  o  uso  de  pontos  no  espaço  se  constitui  num 

conjunto de traços ϕ que se relacionam com referentes, especificamente pessoas do discurso. 

Para Quadros & Karnopp (2004) o movimento de um ponto a outro estabelece a relação entre 

os argumentos da sentença. O movimento direcional, segundo Meir (2002), expressa o papel 

temático dos argumentos (fonte e meta, respectivamente) e a orientação da palma da mão é 

responsável pela atribuição de caso1. Fundamentados nessas afirmações, entendemos que o 

1 Na teoria gerativa da gramática, o Caso está relacionado às propriedades que fazem com que os DPs sejam 
visíveis à interpretação temática. Dessa forma, o Caso permite que haja uma interpretação temática entre os 
diferentes constituintes e suas interfaces. Nas línguas de sinais a orientação da palma da mão atribuirá caso pois  
por este ser puramente relacional está ligado à outras noções relacionais como a concordância (Mioto et. al,  
1999). Como a concordância manifesta uma relação estrutural entre dois constituintes sintáticos podemos dizer 
que na sentença do exemplo (38) a orientação da mão indicará o tema: Eu avisei  → [ele] TEMA. 
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movimento direcional (M) constitui-se num morfema que “se junta” ao verbo, determinando a 

direção que o tema irá seguir – função que, em português, é expressa por uma preposição.  

Assim, uma frase como (38a) acima pode ser analisada nos seguintes termos: (a) os referentes 

correspondentes aos argumentos do verbo são expressos pela concordância verbal – o ponto 

inicial e o ponto final do sinal; (b) o movimento do sinal é um elemento de significado (um 

“morfema”) que, incorporado ao verbo, determina o papel temático de origem para o ponto 

inicial e o papel de meta para o ponto final (o tema, no caso do verbo “avisar”, é aquilo que se 

avisa).  É o que se representa em (38b)  acima.  Portanto,  nesta  análise,  não há preposição 

propriamente dita nestes verbos: não há um “morfema gramatical” que aparece concatenado 

ao DP, “regendo-o”; antes, o elemento de significado correspondente a uma preposição em 

português aparece “incorporado” ao lexema verbal, sendo expresso por meio do movimento 

do sinal verbal.

Alguns classificadores verbais também expressam noções preposicionais. De acordo 

com Brito (1989), na LSB os classificadores verbais funcionam como morfemas ligados a 

verbos de movimento e localização, indicando o objeto que se move ou que é localizado em 

algum lugar. Por exemplo, o sinal FACA aparece como “classificador” do sinal CORTAR-

COM-FACA (“Cortar com uma/a faca.”), que portanto incorpora a ideia de “instrumento”, 

isto é, aquilo que em português seria expresso pela preposição “com”. A relação entre os 

elementos do classificador não pode ser quebrada, por exemplo, não podemos construir com 

este CL um enunciado: CORTAR PÃO COM-FACA; devemos seguir a ordem: CORTAR-

COM-FACA PÃO. Novamente, parece-nos que a melhor análise para este caso é dizer que 

tais elementos estão “incorporados” ao lexema verbal e aparecem expressos por modificação 

morfológica dele. Ainda podemos imaginar que o sinal CORTAR é um movimento repetido 

característico – no caso de “cortar com faca”, o movimento do sinal de FACA de um lado a 

outro,  no  caso  “cortar  com tesoura”,  movimento  contínuo de  abrir  e  fechar,  com o sinal 

TESOURA. Nota-se que, não há propriamente sinal correspondente a COM: o que há é um 

sinal correspondente a CORTAR (a reiteração do movimento característico) e o sinal FACA 

ou TESOURA, que é a configuração de mão com a qual o movimento característico é feito. 

Sendo assim, propomos a estrutura em (39) para uma sentença com o CL CORTAR-COM-

FACA:

(39) [JOÃO]DP [CORTAR + FACA]V [PÃO]DP
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' João cortou o pão com uma faca.'

Liddell (1980) afirma que nos classificadores há sempre um relacionamento espacial 

envolvido e que o movimento de um classificador não tem a mesma função do movimento de 

verbos como BUY ou SEE em ASL. Segundo o autor,  o movimento de um CL indica o 

movimento do que ele representa; em nosso exemplo, seria o movimento da faca encostando 

numa superfície e a cortando. Por conseguinte, não apenas o objeto é representado pelo verbo, 

mas  a  parte  que  é  afetada.  O  movimento  é  um  fator  importante  em  sentenças  com 

classificadores,  dessa  forma,  entendemos  que  este  movimento  possui  propriedades  que 

contribuem com informações sintáticas específicas para uma determinada sentença.

Nem todas as preposições do português têm um sinal correspondente em LSB: é o 

caso das preposições “a”, “ante”, “de”, “desde”, “em”, “entre”, “por”. Algumas têm mais de 

um  correspondente  (por  exemplo,  “sobre”).  Além  disso,  alguns  sinais  podem  ter  outras 

acepções  não  preposicionais,  como  por  exemplo  o  sinal  COM  que  pode  ser  usado 

significando JUNTO.  É importante  salientar  que  a  classe das  preposições  não parece  ser 

facilmente apreensível pelos surdos, pois a maioria deles têm bastante dificuldade de entender 

as preposições do português. Algumas preposições que possuem sinal lexical praticamente 

não são utilizadas nas conversações entre surdos, como o sinal PARA, cujo uso parece restrito 

a ambientes escolares e interações com ouvintes. Ainda assim, há sinais que correspondem a 

preposições e que são frequentes em LSB:  ATÉ, COM e SEM. Vejamos primeiro exemplos 

com ATÉ: 

(40) a. 2006 ATÉ AGORA TER MAIS PESQUISAS

'De 2006 até agora aumentaram as pesquisas.'

b. ELE OBRIGAR TOMAR REMEDIO ATÉ FIM

'Ele o obrigou a tomar o remédio até o fim.'

O que observamos nos exemplos acima é que o PP em LSB aceita como complemento 

tanto um DP quanto um AdvP. Em (40b) admitimos que o sintagma adverbial funciona como 

complemento  do  PP e  não  como modificador  apenas.  Isto  porque  sentenças  como “ELE 

COMER ATÉ Ø” ou “EU VIAJAR ATÉ Ø” são inaceitáveis em LSB.  “Até” normalmente 

modifica um evento que tem começo e fim, como “me obrigou a tomar remédio até o fim”, 



84

em que “remédio” define  o começo (“tomar o que  tem de remédio”)  e  o  fim do evento 

(“tomar o remédio até ele acabar”). Por isso, é estranho dizer “João caminhou até o fim”, em 

que não há nada que nos diga qual é (o começo e) o fim. Em (40a) há uma expressão própria 

para o “começo” do até, que é “2006”. Nesse caso, 2006 tem que fazer parte do PP – talvez, 

como especificador dele. Vejamos exemplos com o sinal SEM:

(41) a. EU SEM DINHEIRO 

   “Eu estou sem dinheiro.”

b.

Em (41) observamos uma sentença predicativa, em que não há verbo cópula e o sujeito 

ocupa  a  posição  inicial.  O  predicativo  é  um  constituinte  formado  por  um  sinal  que 

corresponde a “sem” em português seguido de um DP. Essa construção foi apontada como a 

única possível para esse sinal,  a construção com o DP à esquerda de SEM é considerada 

agramatical; portanto, SEM não pode ser  “posposição” mas somente uma “preposição”. 

A preposição COM apresenta um pouco mais de dificuldade na análise devido à sua 

utilização também como JUNTO. Seria um sinal com duas acepções diferentes, assim como 

as palavras homógrafas do português? Ou seria um sinal com um único sentido, existindo 

somente a acepção JUNTO? Para responder a tais perguntas será necessário analisar algumas 

sentenças com esse sinal observando se a função dele na sentença é preposicional ou não. 

Transcreveremos  o  sinal  COM/JUNTO  como  JUNTO  para  unificarmos  a  análise  e 

observarmos melhor seu comportamento nas sentenças. Colocaremos duas traduções para o 

português também para observarmos qual delas melhor se aplica.
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(42) a. EU PASSEAR JUNTO AMIGO

   'Eu passeei com um amigo./Eu passeei junto a um amigo.'

b. FACULDADE RIO DE JANEIRO FACULDADE EUA PESQUISAR JUNTO

   'Uma faculdade do Rio de Janeiro faz pesquisa com uma faculdade dos EUA./ Uma 

faculdade do Rio de Janeiro faz pesquisa junto com uma faculdade dos EUA.'

c. EU VER CÃO JUNTO OSSO 

   'Eu vi um cão com um osso./? Eu vi um cão junto a um osso.'

d. PINÓQUIO IR ESTUDAR JUNTO PEPE

   'Pinóquio foi estudar com Pepe./Pinóquio foi estudar junto a Pepe.'

Olhando  a  distribuição  sintática,  parece-nos  que  todas  são  compatíveis  com  a 

classificação de JUNTO como advérbio, mas nem todas são compatíveis com a interpretação 

deste  sinal  como  preposição.  Em  particular,  (42b)  não  é,  porque  nela  JUNTO  forma 

constituinte apenas com o verbo – isto é, não há um sintagma unindo JUNTO a um DP.

A seguir, propomos estruturas para duas das sentenças de (42), repetidas em (43), em 

que a melhor interpretação do sinal seria JUNTO:

(43) a. EU PASSEAR JUNTO AMIGO
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b. FACULDADE RIO DE JANEIRO FACULDADE EUA PESQUISAR JUNTO

Ressaltamos que não é nosso intuito cobrir todas as possibilidades de realização dos 

sintagmas preposicionais em LSB, apenas oferecer uma primeira análise de sintagmas mais 

simples,  abrindo  caminho  para  futuros  aprofundamentos  na  pesquisa.  Acerca  do  sinal 

COM/JUNTO, ainda há muito o que observar  (cf.  Mesquita,  2008),  inclusive no que diz 

respeito a sentenças em que JUNTO funciona intransitivamente (justamente o caso de (43b)), 

entretanto, deixaremos aberta a possibilidade de retomarmos esse assunto em estudos futuros. 

3.4 O Sintagma Adverbial
Nessa seção, daremos maior atenção aos advérbios de tempo e de frequência, pois 

esses são os mais comuns na LSB. Em seguida, faremos uma pequena observação sobre a 

atribuição do valor adverbial aos verbos por meio do movimento. A função dos advérbios de 

tempo é essencial nessa língua devido ao fato desta não apresentar marcação de tempo nos 

verbos. Esses advérbios é que ficarão com a função de indicar o tempo da ação nas sentenças 

juntamente  com os  sinais  PASSADO,  FUTURO,  que  possuem valor  adverbial  de  tempo 

significando, respectivamente, “antigamente”/“no passado” e “futuramente”/“no futuro”. Os 

advérbios  de  tempo  mais  frequentes  na  Língua  de  Sinais  Brasileira  são  HOJE/AGORA, 

ONTEM, AMANHÃ, ANTEONTEM, ANTES, DEPOIS, JÁ. Alguns desses sinais podem 

sofrer marcação de aspecto para a indicação de duração de tempo, o que está diretamente 

ligado ao evento descrito: por exemplo, a curva do movimento para trás do sinal ANTES pode 

ser  maior,  indicando  “muito  (tempo)  antes”.  Observemos  as  seguintes  sentenças  com 
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advérbios de tempo:

(44) AGORA HISTÓRIA COMEÇAR

'A história começa agora.'

(45) DEPOIS PINÓQUIO IR ESTUDAR

'Pinóquio vai estudar depois.'

(46) AMANHÃ EU IR PREFEITURA

'Eu irei à prefeitura amanhã.'

(47) HOJE EU TRABALHAR 

'Eu trabalho hoje.'

(48) ANTES PODER CANTAR

'Eu podia cantar antes.'

(49) SURDO DENTRO INTERNET AGORA

'O surdo está na internet agora.'

(50) EU TRABALHAR AGORA

'Eu estou trabalhando agora.'

Conforme  Quadros  (1999)  atestou,  os  advérbios  de  tempo  podem  se  adjungir  à 

esquerda ou à direita de IP. Ao analisarmos nosso corpus de sentenças em LSB, percebemos 

que os advérbios de tempo podem ocorrer em posição inicial ou final de sentença; no entanto, 

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

Quando há mudança da posição inicial para outra, esta parece motivada por um “algo 

mais” na frase. Por exemplo, o exemplo (51b) abaixo é gramatical por apresentar marcação 

não-manual de tópico sobre o sujeito e marcação 'hn' sobre o advérbio: esta última fará com 

que a informação fornecida pelo advérbio funcione como uma informação a mais na sentença. 

No entanto, o mesmo não acontece em (52). Ainda que apresente marcações não-manuais, 

estas não tornarão as sentenças gramaticais. 

(51) a. * EU ANTES COM AMIGO PASSEAR 

'Eu passeei com um amigo antes.'

               ___t ______hn
b. EU ANTES COM AMIGO PASSEAR 

'Eu, antes,  passeei com um amigo.'
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(52) a. * EU PASSEAR ANTES COM AMIGO

'Eu passeei com um amigo antes.'

       __t          ______hn
b. * EU PASSEAR ANTES COM AMIGO

'Eu passeei com um amigo antes.'

Confirmamos,  portanto,  o  que  foi  afirmado  por  Quadros  (1999):  um advérbio  de 

tempo não pode se interpor entre um verbo e seu objeto; isso torna a sentença agramatical em 

LSB. A pesquisadora ressalta também que as sentenças em que o advérbio surge no final 

parecem não trazer informações  novas,  isto  é,  são sentenças  que retomam informações já 

antes contextualizadas. Como, por exemplo:

(53) A: HOJE EU TRABALHAR. (“Eu trabalho hoje.”)

B: EU TAMBÉM TRABALHAR HOJE. (“Eu também (trabalho hoje).”)

Isto pareceu se confirmar em nossa análise do corpus. 

Vejamos como ficam as estruturas de algumas das sentenças citadas acima:

(54) AGORA HISTÓRIA COMEÇAR
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(55) AMANHÃ EU IR PREFEITURA

(56) EU TRABALHAR AGORA

Os chamados advérbios de frequência em LSB são: ALGUMAS-VEZES, NUNCA, 

TODO-DIA, SEMPRE.

(57) PAI MÃE REZAR TODO-DIA

'Papai e mamãe rezam todo dia.'

(58) JOÃO TODO-DIA ACORDAR HORA CINCO
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'João acorda às cinco horas todo dia.'

(59) GAVIÃO SEMPRE COMER U-V-A

'Gavião sempre come uva.'

(60)  * GAVIÃO COMER SEMPRE U-V-A

'Gavião sempre come uva.'

(61) EU JOGAR FUTEBOL SEMPRE

'Eu sempre jogo futebol.'

O que os exemplos acima nos indicam é que os advérbios de frequência tendem a 

surgir,  preferencialmente,  adjuntos  à  direita  ou  à  esquerda  de  VP.  Esse  tipo  de  sentença 

apresenta  a  mesma  restrição  das  sentenças  que  contêm advérbios  de  tempo:  não  podem 

apresentar o advérbio de frequência interposto entre o verbo e o objeto.

É  importante  ressaltar  que  a  LSB  apresenta  a  possibilidade  de  expressar  alguns 

elementos de “significado adverbial” por meio de modificações do sinal verbal. Por exemplo, 

pode-se atribuir a um verbo específico a ideia de intensidade – que, no português, é expressa 

por meio de advérbios de intensidade como “muito”, por exemplo. Felipe (2006) afirma que 

há verbos com incorporação do advérbio “rapidamente” e do intensificador “muito” por meio 

do movimento que acompanha o sinal verbal: movimento acelerado das mãos ao realizar o 

sinal verbal indica “rapidamente”; movimento aumentado e lento à frente do emissor indica 

“muito”. Abaixo transcrevemos os exemplos de Felipe (2006):

(62) Movimento alongado e lento                           Movimento acelerado

        TRABALHARmuito                                                   TRABALHARrapidamente

        ANDARmuito                                                               ANDARrapidamente

             ESCREVERmuito                                                                                               ESCREVERrapidamente

Não nos estenderemos na análise dos advérbios em LSB; no entanto, sabemos que 

ainda há muito o que se verificar em sua estrutura, pois existem muitas outras formas de um 

valor adverbial se manifestar nas línguas de sinais. Sem dúvida, o sintagma adverbial fornece 

pistas a respeito do movimento de constituintes na LSB e sobre a ordem da frase, como já 

atestado por Quadros (1999). Além disso, as marcações não-manuais têm papel importante na 
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gramaticalidade  de  uma  sentença  com  advérbio,  o  que  enfatiza  a  importância  destas 

marcações nessa língua.

3.5 O Sintagma Adjetival
A classe  dos  adjetivos  em LSB é,  frequentemente,  icônica,  visto  que os  adjetivos 

descrevem o que se quer qualificar. Por exemplo, quando se quer dizer “camisa de bolinha” 

em LSB, articula-se o sinal CAMISA e em seguida indica-se as bolinhas da camisa no próprio 

corpo com a mão em “O”, uma ação que dispensa o uso da preposição “de”, que já dissemos 

ser inexistente na LSB. Vejamos alguns exemplos:

(63) a. PASSARINHO PEQUENO

   'O passarinho é pequeno.'

b. PAVÃO BONITO, VOZ FEIA  

    'O pavão é bonito, mas a voz é feia.'
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c. GEPETO CANSAR FRACO 

    'Gepeto está cansado e fraco.'

 Os  adjetivos  tendem a  acompanhar  o  substantivo  ao  qual  qualificam;  primeiro  o 

substantivo é estabelecido e em seguida qualificado. É possível também, a anteposição do 

advérbio MUITO ao adjetivo: GEPETO MUITO LEGAL/CURSO MUITO BOM. Por outro 

lado, não há complementos nominais do AP precedidos de preposição:

(64) JOÃO ORGULHOSO FILHO DELE

'João está orgulhoso de seu filho.'

(65) JOÃO FIEL MARIA

'João é fiel a Maria.”

3.6 O Sintagma Verbal
Para o presente estudo, usamos a divisão de Quadros (1995) para os verbos da LSB, 

que já comentamos no capítulo 2: verbos simples (plain verbs),  verbos com concordância 

(inflecting verbs) e verbos espaciais (spacial verbs). Devido às características especiais de tais 

verbos, a estrutura sintática da sentença irá variar conforme o verbo utilizado. Analisaremos, 

nesta seção, sentenças afirmativas simples com os diferentes tipos de verbos, propondo uma 

estrutura padrão para cada uma delas.

Os verbos simples, segundo Quadros (1995), são aqueles que não se flexionam em 

pessoa  e  número,  além de  não  tomarem afixos  locativos.  Alguns  podem flexionar-se  em 

aspecto. Vejamos algumas sentenças afirmativas com verbos desse tipo: 
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(66) a. VOCÊ CONHECER BANDEIRA BRASIL JÁ

b. * VOCÊ CONHECER JÁ BANDEIRA BRASIL

    'Você já conhece a bandeira do Brasil.'

(67) a. PAI AMAR FILHO

  ______eg/bs
b. PAI AMAR FILHO
  

c. * PAI FILHO AMAR

  _______eg/bs
d. * PAI FILHO AMAR

    'O pai ama o filho.'

(68) a. IXa GOSTAR IXb

b. * aGOSTARb

       'Ele gosta dela.'

Os  verbos  das  sentenças  acima  não  apresentam  flexão,  isto  é,  não  apresentam 

informações  impregnadas  acerca  de  pessoa,  número  ou  aspecto  como  os  verbos  com 

concordância apresentam. Em razão destes verbos não trazerem em si próprios informações 

de concordância, seus argumentos devem ser expressos, e o uso de argumentos nulos torna a 

frase  agramatical,  como  em (68b).  Porque  estes  verbos  exigem argumentos  expressos,  a 

manutenção da ordem SVO é fator essencial para a gramaticalidade desse tipo de sentença, o 

que  é  atestado  pelos  exemplos  (66a),  (67a)  e  (68a).  Marcações  não-manuais  podem ser 

usadas, mas não são obrigatórias; e a sentença será agramatical, ainda que exista marcação 

não-manual, se fugir à ordem canônica, o que é evidenciado pelo contraste entre as sentenças 

de (67). Isto é, a ordem dos argumentos deste tipo de verbo é diferente da ordem de advérbios 

temporais, por exemplo, que pode ser alterada se acompanhada de marcações não-manuais 

apropriadas (cf. (51) acima). E a agramaticalidade de (66b) é mais uma evidência de que a 

ordem SVO não pode ser quebrada, pois a inserção de um advérbio entre o verbo e o objeto 

não é tolerada.

Em  vista  dessas  informações  podemos  estabelecer  a  seguinte  estrutura  para  as 

sentenças declarativas simples com verbos simples em LSB:
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(69)

Note-se que,  na representação acima, a categoria “flexão” (“I”) é  não-especificada 

para concordância: este é o traço característico da estrutura da frase com verbos simples e é o 

que impede a realização de argumentos nulos e a flexibilidade de ordem de seus termos.

Já  os  verbos  com  concordância  permitem  uma  maior  variação  nos  padrões  de 

sentenças.  Isso acontece  porque esses  verbos  flexionam em pessoa e  número,  e  ainda  se 

associam à marcações não-manuais . Analisemos algumas sentenças com esses verbos:

(70)             _________eg/bs  ________eg/bs
a. GEPETOa  aOLHARb      MADEIRAb

b. ? GEPETOa  aOLHARb MADEIRAb

      'Gepeto olhou para a madeira.'

O contraste  entre  (70a)  e  (70b)  nos  mostra  que deve haver  movimento direcional, 

indicado pelos índice sobrescritos no verbo, e marcação não-manual, movimento do corpo e 

direcionamento dos olhos, para que as frases com verbos de concordância sejam totalmente 

aceitáveis:  a  sequência  em (70b)  causa  estranheza  devido  à  ausência  de  marcações  não-

manuais, mas pode ser aceitável.

Sentenças com argumentos nulos são possíveis com verbos de concordância porque 

esses verbos portam informações a respeito de seus argumentos, como em (71a) abaixo: como 

vimos, os argumentos são indicados por meio do movimento direcional; mais precisamente, 

correspondem ao ponto  inicial  e  ao  ponto  final  do  movimento.  No entanto,  esse  tipo  de 

construção só é permitido dentro de um contexto em que os referentes já foram previamente 
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estabelecidos, como em (71b).

                    ____________________q
(71) a. A: IX2 RESPONDER JOÃO

'Você respondeu o João?'

    ____________eg/bs
   B: AMANHÃ 1RESPONDERa

'Amanhã, eu respondo ele.'
   

                      ____________eg/bs
b.    * 1RESPONDERa

'Eu respondo ele.'

Sentenças com verbos de concordância, na ordem SVO e com argumentos expressos, 

apresentarão estrutura como a ilustrada abaixo, em que a concordância ocorre em AGR de IP:

(72)

Sentenças com argumentos nulos apresentarão a seguinte estrutura:
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(73)

É claro que os verbos de concordância produzem outras estruturas além dessas que 

apresentamos. Por exemplo, ordem SVO pode ser quebrada em sentenças com esses verbos, 

somente se houver marcação não-manual, contudo não é nosso foco esmiuçar sentenças que 

fujam  à  ordem  canônica,  por  isso  não  avançaremos  nessa  análise.  Para  fins  de 

aprofundamento nesse assunto,  recomendamos as leitura de Quadros (1999) e Quadros & 

Karnopp (2004).

 Finalmente, consideremos os verbos espaciais – isto é, aqueles que possuem afixos 

locativos associados a eles. Nesses verbos, a direção do movimento e o locativo são essenciais 

para a concordância na sentença.

(74) EU1 1IRa CASAa

'Eu vou para casa.'

(75) EU1 aCHEGARb CASAb

'Eu cheguei em casa.'

A localização é de extrema importância nos verbos espaciais. Os verbos dos exemplos 

acima têm movimentos que indicam o lugar em que o objeto está em relação ao sujeito. Em 

(74), o movimento do verbo IR começa próximo ao sinalizador e se afasta até um ponto à sua 

frente  onde  é  sinalizado  CASA.  Em  (75),  o  movimento  do  verbo  começa  à  frente  do 
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sinalizador terminando próximo a ele, em seguida o sinal CASA é articulado, dessa vez, perto 

dele. Os traços locativos desse tipo de verbo também se encontram em AGR de IP, podemos, 

portanto afirmar que a estrutura sintagmática para estes é a mesma daquela estabelecida para 

o verbos de concordância em (72).

3.7 Resumo
Neste capítulo, realizamos um estudo descritivo dos sintagmas da Língua Brasileira de 

Sinais. Com base num corpus de narrativas transcritas a partir de vídeos e de conversas com 

informantes surdos foi possível identificar algumas características das estruturas sintagmáticas 

e propor algumas regras para formação de sentenças nessa língua. Com base nessas regras, 

formulamos exemplos adaptados das transcrições dos vídeos.

Começamos analisando o sintagma nominal  com seus pronomes e  determinantes  e 

identificamos algumas particularidades dos nomes da LSB. Em primeiro lugar, observamos 

que os substantivos dessa língua não se flexionam em gênero.  Para indicar  o gênero dos 

substantivos,  são utilizados os sinais dos substantivos numa estrutura parecida com a dos 

casos de “composição N+N” em português, em que o segundo N “qualifica” o primeiro, só 

que  na  LSB,  o  primeiro  N  também  pode  “qualificar”  o  segundo.  Há  ainda  casos  de 

“heteronímia” em que há sinais diferentes para designar  oposição de gênero.  A flexão de 

número se manifesta através dos valores “singular”, “dual” e “plural”. Podemos ainda, utilizar 

uma forma de expressão sintática, pela anteposição ou posposição de um sinal que incorpore a 

ideia de “plural” ou “mais de um”.

Os pronomes pessoais estabelecem referência no discurso por meio de apontamento 

ostensivo,  da  direção  do  olhar,  da  posição  do  corpo  e  da  cabeça.  Há  diferentes  formas 

pronominais utilizadas para referentes presentes e ausentes. Para os referentes presentes faz-se 

o apontamento para si mesmo (eu) ou outras pessoas presentes (você, vocês, nós), sendo que 

cada  ponto  representará  uma  das  pessoas  do  discurso.  Para  os  referentes  ausentes,  o 

apontamento é feito para um ponto vazio do espaço de sinalização, ou seja, um ponto em que 

não tenha nenhuma pessoa. 

Os  pronomes  demonstrativos  também  são  realizados  através  de  apontamento  e 

possuem o mesmo sinal dos advérbios de lugar (AQUI, AÍ, LÁ); distinguimos os pronomes 

dos advérbios pelo contexto. Os pronomes possessivos possuem sinais próprios.

Ao falarmos de determinantes em LSB, a primeira coisa que temos que ter em mente é 
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que não existem artigos nessa língua. Isso não quer dizer, porém, que não haja determinação. 

Em nossa análise de sentenças, verificamos que a determinação definida pode ou não ocorrer 

numa sentença em LSB. Quando ocorre, manifesta-se como um rápido apontamento feito com 

o dedo indicador, realizado  antes de um nome, e não de um verbo, e isto a distingue dos 

pronomes. Quando não há este índice (apontamento), ambas as interpretações – definida ou 

indefinida – são possíveis. O apontamento pode ocorrer depois de um nome; nesse caso ele 

funciona como indicador de localização de um referente. Concordamos com a afirmação de 

Neidle et. al. (2000), de que tal apontamento tem função adverbial e coocorre com o índice de 

definição em ASL; em LSB, isso também parece ocorrer (GAROTOi IXi adv GOSTAR LER).

O DP em LSB é composto por determinantes manifestos e não manifestos. Mesmo 

quando não manifestos sua função é apreendida contextualmente. Assim como determinantes 

podem ser nulos, constatamos que os pronomes também podem. A função anafórica exercida 

por pronomes de terceira pessoa por meio de apontamento em sentenças com verbos com 

concordância pode ser exercida apenas pelo olhar ou girar do corpo na direção do ponto que 

se quiser referir. Esses referentes devem ser apresentados num momento anterior do discurso, 

é fato, visto que estamos nos referindo à anáfora.

Quanto  aos  modificadores  do  NP, tanto  APs  adjuntos  quanto  NPs  adjuntos 

(correspondentes aos PPs em português) aparecem à direita do núcleo, em sua ordem mais 

comum. No entanto,  na LSB, os  adjetivos também podem aparecer  à  esquerda do NP.  A 

ordenação  dos  numerais  no  DP também  pode  variar.  É  mais  comum  numerais  ordinais 

aparecerem antes do nome, mas também podem aparecer depois, principalmente quando se 

quer listar tópicos. Quanto aos cardinais, a ordenação antes e depois do nome concorrem. Os 

possessivos  antecedem  o  nome  em  sentenças  simples,  mas  nas  complexas,  pode  haver 

alteração na ordem, também  devido à presença de marcações não-manuais. 

Os sintagmas preposicionais  têm características  especiais  na LSB. Eles  podem ser 

projetados  pela  concordância  de  certos  verbos,  pelos  classificadores  e  pelas  próprias 

preposições (isto é, pelo sinal lexical correspondente). Quando o sintagma é projetado pela 

concordância, admitimos que há movimento direcional, caso dos verbos com concordância, 

que  estabelece  uma relação  entre  os  referentes,  relação  esta  de  mesma  natureza  daquela 

expressa pela preposição em português.  Alguns classificadores verbais também expressam 

noções  preposicionais.  De  acordo  com  Brito  (1989),  na  LSB  os  classificadores  verbais 

funcionam como morfemas ligados a verbos de movimento e localização, indicando o objeto 
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que se move ou que é localizado em algum lugar. A preposição COM apresenta um pouco 

mais de dificuldade na análise devido à sua utilização também como JUNTO. Através da 

análise  de  algumas sentenças  com traduções  para  o português  com as  duas  acepções,  de 

“com” e “junto”, concluímos que não se trata de um caso de palavras homógrafas (ou seja, 

mesmo sinal e significados diferentes), pois a realização adverbial, JUNTO, foi a que melhor 

se projetou em nossas análises. 

A função dos advérbios de tempo é essencial na LSB devido ao fato de não apresentar 

marcação de tempo nos verbos. Alguns desses sinais podem sofrer marcação de aspecto para a 

indicação de duração de tempo, além disso, percebemos que os advérbios de tempo podem 

ocorrer em posição inicial ou final de sentença; no entanto, há um número bem maior de 

ocorrências desses advérbios em posição inicial. Quando há mudança da posição inicial para 

outra, esta parece motivada por um “algo mais” na frase, como marcações não-manuais ou a 

intenção de oferecer uma informação a mais. Confirmamos, ainda, o que foi afirmado por 

Quadros (1999): um advérbio de tempo não pode se interpor entre um verbo e seu objeto; as 

sentenças  em que  o  advérbio  surge  no  final  parecem não  trazer  informações  novas.  Os 

advérbios de frequência tendem a surgir, preferencialmente, adjuntos à direita ou à esquerda 

de  VP.  Sentenças  com esses  advérbios  apresentam a  mesma  restrição  das  sentenças  que 

contêm advérbios de tempo: não podem apresentar o advérbio interposto entre o verbo e o 

objeto. 

A projeção dos sintagmas verbais irá variar conforme o verbo utilizado, isso ocorrerá 

por causa dos atributos especiais dos verbos da LSB. Em sentenças com verbos simples, os 

argumentos devem ser expressos porque esses verbos não trazem em si mesmos nenhuma 

informação  com  respeito  à  concordância.  Nesse  tipo  de  sentença  também  é  essencial  a 

manutenção  da  ordem SVO e  marcações  não-manuais  não  são  obrigatórias.  Na  estrutura 

sintática que propomos para sentenças com esses verbos,  a categoria “flexão” (“I”) é  não-

especificada para concordância: este é o traço característico da estrutura da frase com verbos 

simples e é o que impede a realização de argumentos nulos e a flexibilidade de ordem de seus 

termos.  Sentenças  com verbos com concordância  permitem uma  maior  variação  em sua 

ordenação  porque  esses  verbos  flexionam  em  pessoa  e  número,  e  ainda  se  associam  à 

marcações não-manuais. Sendo assim, sentenças com argumentos nulos são possíveis pois 

esses  verbos  portam informações  a  respeito  de  seus  argumentos;  a  ordem SVO pode ser 

quebrada  somente  se  houver  marcação  não-manual,  não  estendemos  aqui  a  análise  de 
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sentenças  em outras  ordens,  porém esperamos fazê-lo  no futuro.  Por  fim,  sentenças  com 

verbos  espaciais  têm  os  traços  locativos  do  verbo  codificados  em  AGR  de  IP,  pois  o 

movimento desses sinais podem indicar, por exemplo, o lugar em que o objeto está em relação 

ao sujeito.

.
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4. ORAÇÕES COMPLEXAS EM LSB: INTERROGATIVAS

4.1 Introdução
Neste capítulo, vamos nos deter em analisar as interrogativas com elementos QU (ou 

WH, em inglês). Levaremos em conta as discussões acerca do movimento desses elementos 

na língua de sinais americana e na brasileira, visto que esse tem sido um ponto controverso 

entre pesquisadores: há aqueles que afirmam que o movimento dos elementos QU ocorre para 

a esquerda, entre os quais Quadros (1999), Quadros & Karnopp (2004), Petronio & Lillo-

Martin (1997); e os que afirmam que o movimento se dá para a direita, posição de Aarons 

(1994) e Neidle et al. (2000). Neste estudo, defendemos que o movimento dos elementos QU 

ocorre  para  a  esquerda;  entretanto,  apresentaremos  propostas  um  pouco  diferentes  das 

apresentadas por Petronio & Lillo-Martin (1997) e Quadros (1999). Para embasar melhor este 

estudo, faremos uma síntese das principais pesquisas sobre o assunto em questão, observando 

as diferenças existentes nas explicações e comparando-as com os dados que coletamos e com 

os juízos de nossos informantes.

4.2 Interrogativas Simples em LSB
Em português,  para  fazermos  uma pergunta  utilizamos,  na  maior  parte  das  vezes, 

alguns  constituintes  interrogativos  que  começam  ou  contêm  uma  palavra  QU  (isto  é, 

elementos  interrogativos  como  que,  quem,  quando,  o  que,  por  que,  etc);  por  esta  razão 

chamamos  tais  sentenças  de  interrogativas  QU  (WH  em  inglês).  Na  LSB  também  há 

interrogativas  contendo  elementos  QU;  no  entanto,  tais  interrogativas  apresentam  um 

elemento a mais, que é a marcação não-manual de pergunta (q).

Uma outra diferença entre as interrogativas do português e as interrogativas da LSB 

está no movimento. Os constituintes interrogativos da língua portuguesa são movidos para a 

esquerda, para Spec de CP, pela regra Mover-WH. Tal movimento é opcional no português 

nas  interrogativas  simples;  no  inglês,  o  movimento  do  elemento  WH  em  interrogativas 

simples é obrigatório. Já na LSB o movimento é opcional em qualquer instância. Vejamos 

exemplos de sentenças interrogativas em português, em inglês e em LSB.

(1) Português:

a. João comeu  o bolo.
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b. O que o João comeu?

c. João comeu o quê?

(2) Em inglês:

a. John ate the cake.

b. What did John eat?

c. * John ate what?

(3) LSB:

a. JOÃO COMER BOLO  

b. O QUE JOÃO COMER?

c.  JOÃO COMER O QUE?

Observe-se que, quando um elemento WH fica in situ em inglês, a sentença é aceitável 

se  for  uma  interrogativa-eco;1 em  português,  isso  não  é  necessário,  sentenças  com  um 

elemento QU in situ podem ser interpretadas como interrogativas normais. Já na LSB, quando 

esse elemento fica in situ, como em (3.c), também continuamos tendo uma interrogativa QU; 

mas,  como veremos mais adiante, essa forma da interrogativa não é a mais frequente ou a 

mais natural da língua.

Uma outra estrutura interrogativa encontrada nas línguas de sinais é a que apresenta 

um elemento QU no começo da sentença, e uma cópia deste in situ, como o exemplo em LSB 

em (4) abaixo:

___________________q ______q
(4) O QUE JOÃO COMER  O QUE

'O que João comeu?'

Conforme já dissemos, há duas abordagens acerca do movimento-QU nas línguas de 

sinais: movimento para a direita e movimento para a esquerda. Os principais trabalhos sobre o 

movimento para a esquerda em ASL são:  Lillo-Martin 1990; Petronio & Lillo-Martin 1997; 

1 É chamada assim porque a pergunta funciona como se fosse um eco de uma fala anterior, por exemplo:

i. A: Eu vi o João...

B: Você viu quem?

Para discussão, ver Radford, 1982.
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Sandler  & Lillo-Martin  2006;  e  na  LSB são  Quadros  (1999);  Nunes  & Quadros  (2004); 

Quadros & Lillo-Martin (2010). Acerca do movimento para a direita na ASL, temos como 

principais referências Aarons et al. (1992); Aarons (1994); Neidle et al. (1997); Neidle et al. 

(1998); Neidle et al. (2000). A seguir, faremos uma breve síntese das duas abordagens.

4.3 A Abordagem do Movimento para a Esquerda
Baseando-nos em Petronio & Lillo-Martin (1997) e Quadros (1999), listamos aqui os 

pontos principais dessa análise. Primeiro, novamente salientamos que há consenso entre os 

pesquisadores de ambas as abordagens quanto ao fato de os elementos QU poderem mover-se 

para Spec de CP ou continuar  in situ. Nessa visão, quando existe o movimento, este ocorre 

para a esquerda; isto é, Spec de CP está à esquerda de IP:

_________________________wh
(5) [CP WHO  [IP IX JOHN LIKE t ]]

      'Who does John like?' 

   'De quem o João gosta?'

Os pesquisadores acima indicados presumem que, nestes casos, trata-se de movimento 

para a esquerda porque assumem o “Axioma de Correspondência Linear” – LCA, de Linear 

Correspondence Axiom em inglês, de Kayne (1994). Essa teoria considera que a Gramática 

Universal é bastante rígida com relação à hierarquia dos constituintes de uma sentença não 

permitindo  que  a  ordem  dos  complementos  alterne,  ou  seja,  os  complementos  sempre 

sucedem os núcleos, então todas as línguas são núcleo-complemento. O LCA determina que 

os complementos devem sempre estar à direita dos núcleos e que os adjuntos devem sempre 

estar à esquerda. Para Kayne, o c-comando assimétrico é o responsável pelo mapeamento da 

ordem linear: “X assimetricamente c-comanda Y se e somente se X c-comanda Y e Y não c-

comanda  X”  (Kayne,  1994:  04).  Isto  é  representado  esquematicamente  nas  estruturas 

sintáticas2 abaixo: 

2 Extraídas de KENEDY (2007), p. 204.
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(6)                           Inglês                                                                 Japonês

Segundo Petronio & Lillo-Martin (1997), nas sentenças que possuem dois elementos 

QU, um ao fim da sentença e outro no começo, o que está no fim não está in situ (isto é, na 

posição  de  complemento),  nem  em Spec  de  CP,  é  claro  –  posição  que  é  ocupada  pelo 

elemento WH que aparece no início da sentença. O elemento que está no fim da sentença 

ocupa a posição de núcleo do CP. Esse elemento duplo final é gerado nesta posição com o 

traço  [+foco],  e  o  elemento  QU gerado  na  posição  de  complemento  funciona  como  um 

operador de foco, que se move para Spec de CP para checar seus traços em LF (focus-raising) 

de acordo com o framework minimalista3. No fim das contas então, teremos um QU que subiu 

para Spec de CP  deixando um vestígio, e um QU gerado na base manifestado lexicalmente no 

final da sentença.

(7) 

            Movimento para a esquerda.                   Gerado na base duplicado.   

    'O que João comprou ontem?'              (Adaptado de Petronio e Lillo-Martin, 1997)

3 Utilizamos aqui o vocabulário do Programa Minimalista (Chomky, 1995), mesmo que este não seja o viés 
teórico desta dissertação, pois Petronio & Lillo-Martin (1997) se basearam nessa teoria para a construção de sua 
proposta de movimento-wh para a esquerda em ASL. Como estamos descrevendo os principais pontos dessa 
abordagem, preferimos respeitar o original.
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Portanto, na abordagem do movimento à esquerda, quando há um elemento QU final 

duplicado, na verdade trata-se não do QU que se move para Spec de CP, mas de uma outra 

manifestação  deste  elemento  –  aquela  que  é  inserida  diretamente  na  posição  de  Co 

especificado [+foco], posição esta que ficaria à direita da sentença, como se vê em (7) acima.

A marcação não-manual para as interrogativas-QU, em que o elemento QU é objeto, 

se espraia obrigatoriamente por todo domínio de CP. Segundo a perspectiva de Petronio & 

Lillo-Martin (1997) há um compartilhamento de traços [+foco] e [+WH] entre CP e Spec de 

CP,  e  a  marcação  não-manual  é  a  realização  desse  compartilhamento;  isso  explica  a 

obrigatoriedade do espraiamento. Desse modo, as sentenças em (8) e (9) não são possíveis, já 

a sentença em (10) é:

                          ___________whq
(8) * JOHN BUY WHAT

                                   ______whq
(9) * JOHN BUY WHAT

            ________________whq
(10) JOHN BUY WHAT

'What did John buy?'

'O que João comprou?'

Sentenças com o elemento QU surgindo após um advérbio, à direita periférica, são 

divididas em dois blocos: aquelas que apresentam NP leve e as que apresentam NP pesado. 

Segundo Petronio & Lillo-Martin (1997) esse tipo de sentença não têm sua gramaticalidade 

ou agramaticalidade explicada pelo movimento-Wh, mas pela apresentação do NP, ou seja, 

complexo ou simples. Quando há um NP leve ou simples, como em (11), a sentença será 

agramatical porque NPs leves não podem vir após uma sentença adverbial em ASL – em 

contraste com elementos como WHO, etc., que, sendo núcleos, podem ser gerados em Co. Já 

quando o NP for pesado ou complexo, como em (12), a sentença será gramatical – em virtude 

de uma operação gramatical, heavy NP shift: 

   ________________________________________wh
(11) * JOHN BUY YESTERDAY WHICH COMPUTER

   'Which computer did John buy yesterday?'

   'Qual computador o João comprou ontem?'
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_____________________________________________________wh
(12) JOHN SEE YESTERDAY WHICH TEACHER TWO-OF-THEM

'Which of those two teachers did John see yesterday?'

'Qual dos dois professores João viu ontem?'

(Exemplos de Petronio e Lillo-Martin, 1997)

ASL apresenta frases completas que parecem terminar em um elemento QU, mas com 

a  marcação  não-manual  de  pergunta  se  espraiando  somente  sobre  este  último.  Estas  são 

explicadas  como  sendo  uma  sentença  declarativa  pressuposta  seguida  de  uma  pergunta 

simples independente (ver Petronio & Lillo-Martin, p.47, para discussão). 

__________________________________hn  _____whq 
(13) I HEAR GOSSIP JOHN LIKE SOMEONE     WHO

'I heard a rumour that John likes someone. Who?'

'Eu ouvi dizer que João gosta de alguém. Quem?'

(Exemplos de Petronio e Lillo-Martin, 1997)

O argumento é que na ASL esse tipo de organização do discurso é muito comum, aliás, a  

estrutura tópico/comentário é preferida por muitos surdos a despeito da própria ordem SVO, 

sendo assim, a primeira sentença apresenta a informação pressuposta e a segunda sentença, 

que é uma pergunta simples, questiona a informação dada na primeira sentença.

Esses são os principais pontos da hipótese para a esquerda. Mais à frente retomaremos 

algumas  questões  relacionando-as  com  a  Língua  Brasileira  de  Sinais  observando  sua 

aplicação na gramática dessa língua.

4.4 A Abordagem do Movimento para a Direita
Para  resumir  os  principais  pontos  dessa abordagem,  vamos  nos  basear  em Aarons 

(1994),  Neidle,  MacLaughlin,  Lee,  Bahan  e  Kegl  (1998,  artigo  a  que  referiremos  pela 

abreviatura NMLBK) e Neidle, Kegl, MacLaughlin, Bahan e Lee (2000, a que referiremos por 

NKMBL).

Assim como na abordagem do movimento para a esquerda, esta também admite que o 

elemento QU pode continuar  in situ ou mover-se; no entanto, o movimento ocorre para a 

direita, onde estaria localizada a posição de Spec de CP, como em (14) abaixo.  



107

(14)

Tal abordagem estabelece que a marcação não-manual sintática para interrogação está 

associada com o traço abstrato [+wh], que se espalha opcionalmente sobre o domínio de c-

comando do núcleo ao qual o traço está associado. Este traço se apresenta coarticulado com o 

material manual existente sob esse domínio. Se não houver material manual nem no núcleo, 

nem na  posição  Spec,  o  espraiamento  da  marcação  não-manual  será  obrigatório.  Note  o 

contraste apresentado por NMLBK (1998) entre os contextos em que a marcação é opcional e 

em que é obrigatória, em (15) e (16):

                  ____________________wh
(15) a. [ ti  HATE JOHN ]IP WHOi

                                                              ________wh             Espraiamento opcional.
b. [ ti  HATE JOHN ]IP WHOi

    

      'Who hates John?'

    'Quem odeia João?' 

                          _____________________________________wh
(16) a. [WHO HATE JOHN]IP

        _____wh
b. * [WHO HATE JOHN]IP Espraiamento obrigatório.

                  __________wh
c. * [WHO HATE JOHN]IP

               'Who hates John?'

   'Quem odeia John?'

( Exemplos de NMLBK, 1998)
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Portanto, uma das motivações para postular o movimento do QU para a direita em 

ASL estaria no modo como a marcação não-manual se dá em interrogativas: é opcional no 

caso do QU estar à direita (cf. (15)), mas obrigatória no caso do QU estar à esquerda (por 

exemplo, quando o QU é o sujeito in situ, segundo NMLBK, cf. (16)). Deve-se observar que 

Petronio & Lillo-Martin (1998) dizem que o espraiamento é sempre obrigatório sobre toda a 

sentença, independentemente do contexto. Portanto, para estas autoras, uma frase como (15b) 

não seria aceitável.

NMLBK (1998) observam também que a intensidade da marcação não-manual em 

ASL é maior próxima ao núcleo de origem (onde há traços [+wh]) e vai diminuindo a medida 

em que se afasta desse núcleo. Essa informação é importante quando há mais de um tipo de 

marcação não-manual na mesma sentença, como por exemplo, tópico e WH, ou quando há 

duas manifestações do traço [+wh] na sentença, em que a marcação não-manual se manterá 

entre os dois traços. Tais marcações podem ser previstas, segundo NKMBL (2000), devido ao 

fenômeno da “perseveração”:  se  uma mesma configuração articulatória  é  utilizada muitas 

vezes,  e  suas  ocorrências  são  próximas  umas  das  outras,  a  marcação  tende  a  perseverar 

mesmo nos  intervalos  entre  as  ocorrências.  No caso  das  interrogativas,  a  marcação  não-

manual QU tende a manter-se entre as múltiplas ocorrências de traços [+wh] na sentença. Isto, 

na verdade parece ser uma tentativa de NKMBL escapar do problema de que, quando há QU 

sujeito duplicado numa sentença, o espraiamento segue o padrão do QU sujeito in situ – ou 

seja, há marcação por toda a sentença. 

Na análise baseada no movimento à direita, são os elementos QU à esquerda periférica 

de uma sentença que são gerados na base, na posição em que aparecem. Especificamente, para 

esta  análise,  estes  elementos  são  tópicos  adjuntos  à  CP e  estão  associados  a  um  outro 

elemento QU, que ocupa uma posição no interior  da oração.  Aarons (1994) aponta como 

evidência de que esta proposição está correta o fato de que algumas vezes palavras-QU à 

esquerda da sentença em ASL apresentam marcação de tópico. Assumindo que há conflito na 

articulação dessas duas marcações, tópico e QU, a autora propõe que há uma fusão das duas 

marcações gerando uma marcação de tópico-qu (wh/t).

            ____wh/t   _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____wh
(17) WHO         MARY LOVE WHO
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'Who, who Mary loves?'4

'Quem, quem Mary ama?'

Aarons  (1994)  também propõe  que  elementos  QU  podem se  mover  para  fora  de 

orações subordinadas, colocando-se à direita da oração principal. Segundo NMLBK (1998), o 

espraiamento da marcação não-manual ocorre como nas interrogativas simples: pode ocorrer 

somente sobre o elemento QU da oração principal ou pode se espraiar sobre todo o domínio 

de c-comando do núcleo, se estendendo por toda a oração. A marcação não-manual só não 

pode se espraiar somente sobre a oração subordinada porque tornaria a sentença agramatical. 

Observe os exemplos que mostram os espraiamentos possíveis:

   _____wh
(18) a. [[ TEACHER EXPECT [[ ti PASS TEST] TP2  ti ]CP2 ]TP1 WHOi]CP1

           _______________________________________________________________________________________wh
b. [[ TEACHER EXPECT [[ ti PASS TEST] TP2  ti ]CP2 ]TP1 WHOi]CP1  

                                                   ________________________________wh
c. *[[ TEACHER EXPECT [[ ti PASS TEST] TP2  ti ]CP2 ]TP1 WHOi]CP1

       'Who does the teacher expect to pass the test?'

    'Quem a professora espera que passe no teste?'

Comparando as sentenças do exemplo acima percebemos que WHO tem que estar no 

CP superior, ou o espraiamento sobre o domínio só do CP subordinado seria aceitável.

4.5 As Duas Abordagens e a LSB
Nessa  seção,  analisaremos  o  movimento-WH  de  acordo  com  as  duas  hipóteses 

apresentadas anteriormente. Como já dissemos, nossos dados são baseados em observação de 

vídeos de narrativas em LSB e no julgamento de nossos informantes. 

4.5.1 A marcação não-manual 
Como mencionado anteriormente, algumas marcações não-manuais podem ter “valor 

gramatical”, sendo, portanto, de grande importância para a definição de aspectos sintáticos 

como  a  ordem  dos  elementos  na  frase,  a  marcação  de  tópico,  a  sinalização  de  orações 

relativas, a concordância,  entre outros. A marcação não-manual de pergunta (q) é também 

4 Aarons (1994) não fornece tradução para esse exemplo. A tradução para o inglês é nossa e foi feita baseada na 
teoria proposta pela autora.
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gramatical e pode ajudar a esclarecer algumas dúvidas com relação à estrutura das frases 

interrogativas.  

De acordo com  NMLBK (1998), há contextos em que a marcação não-manual não é 

de espraiamento obrigatório em ASL: a análise destes  autores é baseada na ideia de que, 

quando há material manual sob o domínio de c-comando do núcleo ao qual o traço [+wh] está  

associado, o espraiamento é opcional;  quando não há material  manual  disponível  nem no 

núcleo e nem na posição de especificador do núcleo o espraiamento é obrigatório. Pautados 

por esta ideia, estabelecem que o movimento para a direita é o mais razoável a se postular 

com relação às interrogativas em ASL: ao deslocar-se para a direita, o WH fica fora de IP, 

tornando o espraiamento opcional, e ao continuar in situ permanece interno ao IP, tornando o 

espraiamento obrigatório. Observe em (19) exemplos retirados de NMLBK (1998):

(19)

Segundo NKMBL (2000), a marcação não-manual 'q' está associada ao traço [+wh], 

que não é específico das sentenças interrogativas WH, pois a marcação também acompanha 

elementos WH isolados. Para NKMBL, isso quer dizer que esse traço é inerente ao sinal WH. 

Essa abordagem postula que esse traço se encontra também em C, o que torna possível sua 

checagem pelo WH que se moveu para Spec de CP. O espraiamento na ASL, ainda segundo 
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essa  abordagem, é  opcional  quando há elemento-wh movido.  Mas aqui  enfrentamos uma 

primeira diferença com relação à LSB: nesta, não há opcionalidade de espraiamento, isto é, o 

espraiamento  da  marcação  não-manual  'q'  é  sempre  obrigatório.  Em  nossos  testes  com 

professores  surdos,  não houve perguntas  consideradas  gramaticais  sem o espraiamento da 

marcação por toda sentença. Vejamos alguns exemplos de como funciona o espraiamento da 

marcação não-manual 'q' em LSB:

    ___________________q
(20) a. QUEM BEIJAR JOÃO

       ______q
b. * QUEM BEIJAR JOÃO 

c. * QUEM BEIJAR JOÃO
______q

d. * QUEM BEIJAR JOÃO
                    ____________q
e. * QUEM BEIJAR JOÃO

         ______q
f. * BEIJAR JOÃO QUEM
    ___________________q 
g. BEIJAR JOÃO QUEM

'Quem beijou o João?'

A ausência da opcionalidade do espraiamento da marcação não-manual é apontada por 

Quadros (1999) como um problema na abordagem do movimento à direita.  De fato é, pois 

indica que, na LSB, não é possível distinguir elementos movidos de elementos in situ através 

de padrões distintos de espraiamento da marcação não-manual 'q': sentenças com o elemento 

QU à direita e sem a marcação se espraiando sobre todo domínio de IP não são gramaticais 

em LSB, e esse fato independe de estarem in situ ou não. Além disso, Quadros (1999) aponta 

que, se postularmos que a marcação não-manual 'q' se espraia pelo domínio de c-comando do 

núcleo, em LSB esta marcação estaria associada a uma categoria mais alta do que a proposta 

pelos pesquisadores que defendem o movimento para a direita: como veremos mais adiante 

estes afirmam que elementos QU que ocorrem no início da sentença são gerados na base, na 

posição de tópico. Ora, uma vez que tópicos não podem surgir após palavras QU (note 21a), 

ao contrário, devem precedê-las (note 21b), a posição sintática de tópico deve ser mais alta 

que CP.  
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(21)        _____q _______t  _________q
a. * QUAL  JORNAL  COMPRAR

'Qual, jornal, comprar?'

    _______t  ________________q
b. JORNAL  QUAL COMPRAR 

'Jornal, qual comprar?'

Uma outra observação importante é que as marcações não-manuais de tópico e de 

pergunta são incompatíveis até mesmo articulatoriamente. Segundo Aarons (1994), em ASL a 

marcação de tópico envolve principalmente erguimento de sobrancelhas, inclinação da cabeça 

para trás e alargamento dos olhos; já a marcação QU consiste basicamente no abaixamento 

das sobrancelhas, estreitamento dos olhos e franzimento da testa. Como essas marcações se 

realizariam facialmente ao mesmo tempo? Nota-se que, articulatoriamente, seria impossível 

estas marcações se sobreporem. Se a sobreposição dessas duas marcações fossem válidas na 

LSB a sentença em (22) seria gramatical:

  _____t
  ________________________q

(22) *QUAL JORNAL COMPRAR

4.5.2 Interrogativas com um único WH
Com respeito à ordem canônica das interrogativas em LSB, o QU pode aparecer  in  

situ ou movido, isso é consenso entre as diferentes abordagens de movimento-WH, conforme 

mencionado anteriormente. 

            ___________________q
(23) QUEM BEIJAR JOÃO Sujeito-QU in situ

'Quem beijou o João?'

         __________________________q
(24) [CP  QUEM  [IP  t  BEIJAR JOÃO]] Sujeito-QU movido

'Quem beijou o João?'

____________________q
(25) MARIA BEIJAR QUEM Objeto-QU in situ

'Maria beijou quem?'
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         ____________________________q
(26) [CP  QUEM  [IP  MARIA BEIJAR  t ]]

'Quem Maria beijou?'  Objeto-QU movido

Em (23) nota-se uma interrogativa com sujeito-QU em sua posição canônica, isto é, 

como argumento externo do verbo. Em (24) o sujeito-QU se moveu de dentro do IP para Spec 

de CP, no entanto isso não pode ser determinado; assumimos que há uma construção com 

sujeito-QU movido como forma de padronização da análise. O QU também pode ocorrer na 

posição de objeto. No caso do elemento QU ser o objeto do verbo, ele pode ficar dentro do 

VP, in situ, conforme exemplificado em (25), ou pode mover-se para fora de IP, como em 

(26). Ao observarmos as sentenças em (24) e (26), percebemos que, se há  movimento em 

LSB, este deve ser para a esquerda: isso é visível especialmente no caso de (25) e (26): a 

posição canônica  de objetos  diretos  de verbos  como BEIJAR é  à  direita,  como em (25); 

conclui-se, portanto, que em (26) o elemento QU moveu-se de sua posição canônica para o 

início  da  sentença,  em  concordância  com  a  abordagem  do  movimento  para  a  esquerda 

postulada por  Petronio & Lillo-Martin (1997) e Quadros (1999). Observe as estruturas para 

sentenças em LSB:

(27)                                                     (28)
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(29) (30)

Aarons (1994), NMLBK (1998) e NKMBL (2000) afirmam que sentenças com objeto-

QU em posição inicial, como as de (26), são agramaticais em ASL. Por outro lado, admitem 

que um sujeito-QU pode aparecer no final de sentenças interrogativas,  fornecendo alguns 

exemplos  para provar que o QU se moveu para a  direita  periférica.  Elencamos, a  seguir, 

exemplos análogos aos utilizados por essas pesquisadores em LSB.

    __________________q
(31) a. BEIJAR JOÃO QUEM
                                             ______q

b. * BEIJAR JOÃO QUEM

'Quem beijou o João?'

Como  já  mencionado  na  seção  anterior,  a  LSB  não  admite  interrogativas  sem  o 

espraiamento  da  marcação  não-manual  'q'  por  toda  a  sentença.  Sendo  assim,  a 

agramaticalidade de (31b) é explicada. Quadros (1999) afirma que esse tipo de sentença só é 

possível se for uma pergunta-eco,  isto é, esta não pode ser considerada uma interrogativa 

verdadeira.
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Em nossos  testes  com professores  surdos  contrastamos  sentenças  com sujeito-QU 

inicial e final. Primeiro, perguntamos qual construção eles normalmente utilizam para esse 

tipo de pergunta. Todos, disseram utilizar o sujeito-QU no início da sentença. Comparando as 

sentenças  QUEM  BEIJAR  JOÃO  e  BEIJAR JOÃO  QUEM,  três  consideraram  a  última 

agramatical  e  dois  a  consideraram  estranha.  No  entanto,  quando  inserimos  a  frase  num 

contexto  comunicativo  em que  uma pergunta-eco  se  encaixaria,  ela  foi  mais  aceita.  Tais 

resultados indicam que a forma BEIJAR JOÃO QUEM pode não ser uma pergunta verdadeira 

em LSB. Propomos, então, a extensão daquilo que foi afirmado por Quadros (1999): esse tipo 

de sentença só é possível num contexto de pergunta-eco, incluindo o caso em que a marcação 

não-manual se espraia por todo o domínio de CP.

 Quadros (1999) considera construções como as de (31) uma instância de construção 

dupla.  Para  ela,  um elemento-QU  nulo  é  gerado  na  base  na  posição  de  sujeito  e  outro 

elemento-QU  é  gerado  na  base  na  posição  de  Co marcado  para  [+foco],  o  que  licencia 

elementos nulos duplicados. Quando há um elemento-QU em FP o elemento que o segue pode 

ser nulo. Sob o ponto de vista da análise proposta por esta pesquisadora, sentenças como as de 

(31) teriam a seguinte estrutura:

 ______________________________________________wh
(32) [CP ey [C [+WH] [FP [ ty  BEIJAR IX JOÃO]i [F  QUEM] [IP  ti  ]]]]]]

'Quem beijou o João.' 

( Exemplo baseado em Quadros, 1999)

Para que a análise de Quadros (1999) fosse viável foi necessária a criação de uma 

nova categoria funcional,  a FP (Focus Phrase),  para que a ela fosse atribuído o poder de 

forçar  a  duplicação  não  só  de  QU,  mas  também  de  modais,  verbos  e  adjetivos  em 

determinados contextos. Criar  uma nova categoria para assim poder explicar uma estrutura 

linguística não nos parece o melhor caminho. Modais e verbos podem aparecer em Co, como 

as línguas inglesa e alemã deixam claro. Mas e os adjetivos? É importante salientar que para 

os nossos informantes, a estrutura BEIJAR MARIA QUEM é marcada, provavelmente pouco 

natural, ou até mesmo agramatical. 

 Aarons (1994), sustenta a ideia de que o objeto-QU pode ficar dentro do VP,  in situ, 

conforme mostrado em (33b) ou mover-se para fora do VP (33c). Para certificar o movimento, 

formula a mesma sentença de (33a) com um advérbio, pois, conforme analisado no capítulo 
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anterior, advérbios não podem ser interpostos entre verbo e objeto, pois tornam uma sentença 

agramatical (note 33e). 

   
(33)     _______________wh

a. JOHN BUY WHAT 

'What did John buy?'

    ____________________________wh   
b. JOHN BUY WHAT YESTERDAY    
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _    ______wh
c. JOHN BUY WHAT  ti YESTERDAY    WHATi

                               ______wh
d. JOHN BUY WHAT ti  YESTERDAY   WHATi

'What did John buy yesterday?'

e. *JOHN BUY BOOK YESTERDAY  WHAT

(Exemplos de Aarons, 1994)

Como vimos antes, o espraiamento da marcação não-manual nos exemplos acima seria 

um argumento para a abordagem de Aarons etc.,  segundo a qual o espraiamento do traço 

[+wh]  só  seria  obrigatório  por  sobre  o  domínio  de  Co [+foco]  na  ausência  de  material 

ocupando esta posição (sendo, além disso, a marcação não-manual inerente aos elementos 

WH). Comparando (33c) e (33d) com (33e) vemos que, nos casos normais, não é possível a 

relação entre o verbo e o objeto ser quebrada, mas no caso de um WH, isso é possível – 

sugerindo  neste  último  caso  algum  tipo  de  movimento  para  a  direita.  Segundo  os 

pesquisadores, o elemento WH, nestes casos, se move para fora de IP, indo parar em Spec de 

CP, que ficaria à direita da frase. Contudo, nossos informantes julgaram sentenças desse tipo 

em LSB da seguinte forma:

(34)     _______________________q
a. MARIA COMPRAR O QUE                          

'O que a Maria comprou?'

    _______________________________q    
b. MARIA COMPRAR O QUE ONTEM               
         _______________________________q   
c. ??  MARIA COMPRAR  ONTEM O QUE
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                                                    ______q
d. * MARIA COMPRAR ONTEM   O QUE  

'O que a Maria comprou ontem?'   

e. * MARIA COMPRAR ONTEM LIVRO     

'Maria comprou um livro ontem.'

A sentenças (34a) e (34b) foram consideradas gramaticais pelos mesmos motivos já 

relatados ao falarmos da abordagem para a direita: o objeto está in situ e sua relação com o 

verbo  não  é  quebrada  pelo  advérbio;  (34d)  foi  rapidamente  descartada  pela  ausência  do 

espraiamento da marcação não-manual sobre toda a sentença e (34e) foi julgada agramatical, 

presumimos, por causa da quebra da adjacência verbo-objeto. O estranhamento gerado por 

(34c) pode indicar que essa sentença, tal qual (31a), não é uma interrogativa verdadeira. De 

fato, quando a testamos num contexto de pergunta-eco, ela foi considerada mais aceitável, 

como em (35) abaixo, num contexto em que B não vê A fazer o sinal para “o carro” (o que 

representamos pela “rasura” sobre CARRO).

(35) A: MARIA COMPRAR CARRO ONTEM

    _______________________________q
B: MARIA COMPRAR ONTEM O QUE

A: 'Maria comprou um carro ontem.'

B: 'Maria comprou o que ontem?'

Na proposta de Quadros (1999), a estrutura de sentenças como as de (33c) e (34c) 

seria a de (36) com FP licenciando construções duplas com elementos nulos. Nessa proposta, 

quando há um elemento focalizado lexicalizado, o elemento que o segue pode ser nulo. Note 

que é uma estrutura complexa:

             ________________________________________________________wh
(36) [CP ey [C [+WH] [FP [ MARIA COMPRAR  ty  ONTEM]i [F  O QUE] [IP  ti  ]]]]

'O que a Maria comprou ontem?'

Nota-se alguns problemas nessa análise: (a) o movimento do IP para Spec-de-FP não 

parece  ser  necessário  para  explicar  qualquer  padrão;  postular  IP  diretamente  como 

complemento à esquerda de FP daria os mesmos resultados; e (b) não só não é necessário, 
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como o movimento de IP é não-motivado: não pode ser especificado para o traço [+foco]. 

Além disso, foco subentende informação nova, e nesses contextos apresentados por Quadros 

(1999) não há informação nova.

4.5.3 Interrogativas com QU duplicado
Na Língua de Sinais Brasileira as seguintes sentenças são possíveis5:

(37) a. QUEM BEIJAR MARIA QUEM

'Quem beijou Maria?'

b. O QUE JOÃO PERDER O QUE

'O que João perdeu?'

c. O QUE JOÃO COMPRAR ONTEM O QUE

'O que João comprou ontem?'

d. JOÃO COMPRAR O QUE ONTEM O QUE

'João comprou o que ontem?'

Esse  tipo  de  construção  é  comum  em  LSB  e  também  em  ASL (American  Sign 

Language); no entanto, há divergência nas análises dessas sentenças. Petronio & Lillo-Martin 

(1997) e Quadros (1999) explicam sequências como essas sob a perspectiva das construções 

duplas  associadas  à  categoria  Foco;  Aarons  (1994),  NMLBK (1998)  e  NKMBL  (2000) 

entendem que tais construções pertencem a diversas construções diferentes, entre elas: tópico, 

tag e movimento WH.

Quadros  (1999)  explica  essas  sentenças  através  da  ideia  de  que  esta  possui  uma 

posição específica para foco à direita da frase. Toma como exemplo questões como (37d) 

acima para afirmar que o QU pode aparecer in situ e em outra posição ao mesmo tempo. O 

QU final é um elemento duplicado no núcleo de FP; este força o movimento de toda sentença 

para Spec de FP. Isso, de fato, nos parece estranho porque movimento para Spec de CP serve 

para “checar” traços que se aplicam tanto ao núcleo C quanto ao constituinte em Spec-de-CP. 

E, neste caso, o traço é [+foco], e este traço só pode pertencer ao WH. O resto da sentença é  

uma “pressuposição”, isto é, informação velha – portanto, necessariamente [-foco ].

5 As sentenças são apresentadas sem as marcações não-manuais propositadamente.
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              ________________________________________________________wh
(38) [CP ey [C [+WH] [FP [ MARIA COMPRAR  ty  ONTEM]i [F  O QUE] [IP  ti  ]]]]

'O que a Maria comprou ontem?'

Quadros  (1999)  explica  que  a  categoria  Foco  é  projetada  quando há  “informação 

enfatizada”. Esta é inserida numa posição de núcleo associada com o traço [+foco]. Este traço 

precisa ser checado com o traço correspondente que é especificado para o constituinte que 

deve subir para Spec de FP. Segundo Quadros, este constituinte, em (38), é o IP como um 

todo.  No  entanto  há  problemas  nisso,  pois  a  categoria  Foco  é  projetada  para  “palavra 

enfatizada” a ser inserida na posição de núcleo, isto não faria sentido para constituintes – já 

que constituintes não ocupam posição de núcleo. Observe a estrutura subjacente proposta pela 

pesquisadora: 

(39)

De acordo com Quadros (1999), a categoria Foco dá conta não apenas de duplicação 

de WHs, mas também de verbos, modais e adjetivos. Além disso, há uma marcação não-

manual que indica a “ênfase” associada ao elemento em posição final, isto é, ao elemento em 

F: trata-se do “head nod” (hn). Esta é a marcação ligada a confirmação, à sentenças assertivas. 

A pesquisadora afirma  que  o  espraiamento  da  marcação  não-manual  de  pergunta  'q'  em 

sentenças interrogativas com QUs duplicados segue o padrão do espraiamento da marcação 

'hn' em outras sentenças com construções duplas, como no exemplo abaixo:
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(40)        _____hn
a. JOÃO TER DOIS CARROS    DOIS

_______hn
b. JOÃO PERDER LIVRO   PERDER

    ______________________________q  ______q
c. JOÃO COMPRAR O QUE ONTEM     O QUE

Note que há uma interrupção no espraiamento da marcação não-manual (40c), o que 

pode indicar  que tais  sentenças sejam instâncias  de  tag question ou alguma estratégia  do 

discurso para confirmar uma sentença. Lillo-Martin (1997) descarta tais possibilidades para 

ASL, afirmando que a pausa nas sentenças com elementos duplicados não é significativa o 

suficiente para se afirmar que tais construções tenham propriedades sintáticas diferenciadas. A 

criação de uma categoria funcional (FP) que força o alçamento de uma sentença inteira não é, 

contudo,  assumir  que tais  construções  têm propriedades  diferenciadas? Voltaremos  a  essa 

questão mais à frente.

Como Aarons (1994) observa, é sabido que os tópicos podem ser gerados na base ou 

mover-se para lá. Assim, Aarons propõe que, nas sentenças com WH duplicado, os elementos 

WH que ocorrem no início da sentença são gerados na base, na posição de tópico. A evidência 

para isto seria o fato de o WH, em ASL, não poder aparecer no início da sentença sem ter um 

correspondente in situ: isso demonstraria que, em ASL, o elemento WH não pode ser movido 

do IP para a posição de tópico:

 _____t
(41) WHO MARY LOVE

(Exemplo de Aarons, 1994)

Outra evidência apontada pela pesquisadora seria a marcação não-manual. Algumas 

vezes o WH parece aceitar marcação de tópico em ASL; no entanto, tal marcação parece não 

combinar  com  a  marcação  WH  porque  esta  pressupõe,  grosso  modo,  abaixamento  de 

sobrancelhas enquanto aquela pressupõe erguimento de sobrancelhas. Contudo, Aarons (1994) 

aponta que a marcação de tópico WH é o resultado da combinação de articulação das duas 

marcações, o que gera uma nova marcação, específica para WH topicalizado. Essa marcação, 

entretanto, nem sempre diferencia o sintagma WH in situ do WH topicalizado devido à grande 

variação com que a marcação se apresenta. NKMBL (2000) ressaltam, por outro lado, que 
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NPs  topicalizados  apresentam uma  pequena  pausa  após  sua  articulação,  mas  que  o  WH 

topicalizado geralmente não apresenta tal pausa. De fato, em LSB também não há pausa em 

contextos semelhantes. E, a nosso ver, dizer que há uma “mistura de traços” das marcações 

não-manuais de tópico e 'q',  mistura que geraria uma nova marcação, a WH/t, não parece 

suficiente para justificar sua existência,  nem parece ser eficiente para explicar a estrutura 

sintática desse tipo de sentença.

Seja como for, Aarons (1994) propõe que sentenças com WH duplicado são fruto da 

topicalização de um WH associado ao movimento do WH de dentro de IP para Spec de CP 

que está à direita de CP, resultando na seguinte análise em ASL, que construímos aqui em 

português:

    ______wh/t   ________________________wh
(42) a. QUEM,    [ CP BEIJAR MARIA        QUEM]CP

'Quem beijou Maria?'

    ______wh/t       ______________________wh
b. O QUE,       [CP JOÃO PERDER       O QUE]CP

'O João perdeu?'

    ______wh/t       _________________________________wh
c. O QUE,       [CP  JOÃO COMPRAR ONTEM       O QUE]CP

'O que João comprou ontem?'

Aarons (1994) ainda sugere uma outra alternativa de derivação para estas sentenças: 

também poderiam ser derivadas por meio de estruturas similares às  tag questions. Aarons 

afirma que  tais  construções  são  produtivas  em ASL e  quando uma interrogativa  tag está 

presente na sentença, ela é um CP que se adjunge à direita de CP principal. A autora também 

se refere à pausa no espraiamento da marcação não-manual antes do elemento duplicado, 

ressaltando que tal pausa serve para demarcar os limites entre o CP e a tag.

(43)                  ______wh
     ______________________________wh           ______hn

d. [CP[CP[IP JOÃO COMPRAR O QUE ONTEM]IP]CP [CP[IP O QUE]IP]CP]CP]

'João comprou o que ontem, o que?'



122

4.6 Resumo e Conclusões
Em resumo, assumimos aqui que as estruturas possíveis para as interrogativas com um 

único WH em LSB são as em (44), e a estrutura em (45) assumimos que é agramatical:

(44) a. QUEM BEIJAR JOÃO Sujeito-QU in situ

'Quem beijou o João?'

                __________________________q
b.[CP  QUEM  [IP  t  BEIJAR JOÃO]] Sujeito-QU movido

'Quem beijou o João?'

____________________q
c. MARIA BEIJAR QUEM Objeto-QU in situ

'Maria beijou quem?'

                 ____________________________q
d. [CP  QUEM  [IP  MARIA BEIJAR  t ]]

'Quem Maria beijou?'  Objeto-QU movido

     ___________________q
(45) a. *BEIJAR JOÃO QUEM Sujeito-QU em posição final

'Quem beijou o João?'

         _____q
b. *BEIJAR JOÃO QUEM  Sujeito-QU em posição final

Nossa análise para os casos em (44) segue, então, o que Quadros (1999) postula: o 

movimento-QU em LSB ocorre para a esquerda de IP e o elemento QU é movido para Spec 

de CP. O exemplo em que isso fica mais claro é o de (44d) em que o objeto se move de sua 

posição canônica, para fora de IP. Além disso, deve haver o espraiamento da marcação não-

manual sobre todas as sentenças interrogativas para que elas sejam gramaticais.  Por outro 

lado, divergimos da análise dessa autora quando tratamos de sujeito-QU em posição final. 

Com base em nossas observações e testes, tal sentença não é aceita como gramatical. Isso 

parece acontecer porque esse tipo de sentença não é considerada uma interrogativa verdadeira, 

e sim uma pergunta-eco. Conforme comentamos anteriormente, Quadros (1999) afirma que a 

sentença  (45a)  é  gramatical  e  a  (45b)  não  é  por  causa  da  ausência  do  espraiamento  da 

marcação não-manual 'q' por toda a sentença. Todavia, ela faz uma ressalva dizendo que (45b) 

pode ser possível em contextos de pergunta-eco ou tag question.  O que propomos, aqui, é o 
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contrário,  ambas  as  sentenças  são  agramaticais,  ou  seja,  não  podem  ser  consideradas 

interrogativas verdadeiras em LSB; entretanto, (45a) pode ser aceitável como uma pergunta-

eco e (45b) é sempre inaceitável devido à ausência do espraiamento da marcação 'q'.

Quanto às interrogativas com WH duplicado, assumimos que as estruturas possíveis 

em LSB são as em (46), e que as em (47) são agramaticais:

    ____________________ ______q
(46) a. QUEM BEIJAR MARIA QUEM

'Quem beijou Maria?'

    ____________________ ______q
b. O QUE JOÃO PERDER O QUE

'O que João perdeu?'

    _____________________________ ______q
c. O QUE JOÃO COMPRAR ONTEM O QUE

'O que João comprou ontem?'

    ______________________________ _____q
d. JOÃO COMPRAR O QUE ONTEM O QUE

'João comprou o que ontem?'

     _____________________ ____________q
(47) a. *QUEM BEIJAR MARIA QUEM BEIJAR

     ______________________________ ________________q
b. *O QUE JOÃO COMPRAR ONTEM O QUE COMPRAR

      

Nossa análise para estes casos segue, então, Petronio & Lillo-Martin (1997) e postula 

que elementos QU duplicados são usados com objetivo de foco ou ênfase de informação. 

Sendo assim, o elemento QU final é gerado na base do núcleo de  CP. Esse elemento duplo 

final é gerado nesta posição com o traço [+foco], e o elemento QU gerado na posição de 

complemento funciona como um operador de foco, que se move para Spec de CP. No fim das 

contas então, teremos um QU que subiu para Spec de CP  deixando um vestígio, e um QU 

gerado na base manifestado lexicalmente no final da sentença. No entanto, conforme aponta a 

agramaticalidade dos exemplos em (47), há restrição para a formação desse tipo de sentença: 

o elemento duplicado não pode ser um constituinte,  somente uma palavra.  Isso comprova 

também que a teoria de Quadros (1999), de que há uma categoria chamada FP para a qual 

QU final, que é um elemento duplicado, se move. Isto força o movimento de toda sentença 



124

para Spec de FP. Note que a autora propõe o movimento de um constituinte inteiro para Spec 

de FP, o que viola a restrição apontada por Petronio & Lillo-Martin (1997) de que elementos 

finais não podem ser constituintes. Além disso, para receber o traço [+foco] é preciso ser 

palavra e informação nova, o que, definitivamente, aqui, não é o caso. Se o fosse, as sentenças 

em (47) seriam gramaticais.

Nossa proposta para sentenças com elementos duplicados entende que tais sentenças 

estão inseridas num discurso específico em que o QU é duplicado e enfatizado. Acreditamos, 

porém, que não é necessário postular uma nova categoria funcional para explicar esse tipo de 

estrutura, pois há informações semânticas que são relevantes para a estrutura sintática de uma 

sentença. Em português há contextos semelhantes onde a ênfase é marcada prosodicamente. 

Como a  LSB e  as  demais  línguas  de  sinais  são  visuo-espaciais  a  ênfase  é  marcada  pela 

repetição de elementos ou estruturas, pelas marcações não-manuais e pausas. É interessante 

notar que os elementos duplicados nunca aparecem lado a lado, pois a ênfase pode ser perdida 

e a sentença tornar-se redundante:

    ____________________q ______q
(48) a. QUEM BEIJAR MARIA   QUEM

“Quem beijou Maria, quem?”

    ____________________q  ______q
b. O QUE JOÃO PERDER    O QUE

“O que João perdeu, o que?”

    ______________________________q ______q
c. O QUE JOÃO COMPRAR ONTEM    O QUE

“O que João comprou ontem, o que?”
    ______________________________q ______q
d. JOÃO COMPRAR O QUE ONTEM    O QUE

“João comprou o que ontem, o que?

       ____________________q ______q
e. * BEIJAR MARIA QUEM   QUEM

“Quem beijou Maria, quem?”

       ____________________q  ______q
f. * JOÃO PERDER O QUE    O QUE

“O que João perdeu, o que?”
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5. Considerações Finais

O presente estudo investigou a estrutura sintática das sentenças simples da Língua de 

Sinais Brasileira (LSB). Com base nos trabalhos de Radford (1981, 1988), isto é, do modelo 

padrão  estendido  da  sintaxe  transformacional,  gradualmente  desenvolvido  em  Chomsky 

(1957,  1965,  1980)  e  Chomsky  &  Lasnik  (1977),  procuramos  desenvolver  regras 

sintagmáticas para as sentenças. Conforme vimos, os estudos acerca dessa língua ainda são 

escassos, porém todos os existentes comprovaram que a LSB possui um sistema gramatical 

independente do sistema gramatical do português. Comprovamos que a LSB possui elementos 

especiais  como  classificadores,  principalmente  os  CLs  verbais,  os  quais  exercem grande 

influência na estrutura sintática de uma sentença, repercutindo no número de argumentos, na 

ordem  canônica  da  frase  e  no  papel  exercido  pelos  argumentos.  Isto  porque  eles  se 

incorporam  no  verbo  ou  no  adjetivo  formando  um  sintagma  verbal  ou  um  predicado. 

Comprovamos ainda, que a ordem canônica da sentenças em LSB é SVO. A análise dos dados 

tornaram evidente que,  quando há variação na ordem, esta é motivada pela associação de 

elementos extras à sentença, pois, as línguas de sinais vão além dos sinais em si, contendo 

também elementos não-manuais, que podem permitir a liberação da ordem subjacente num 

dado contexto. 

Em nosso estudo descritivo, destacamos também os diferentes tipos de verbos da LSB. 

Vimos  que  o tipo  do verbo determinará  a  estrutura  sintática  da sentença.  Sentenças  com 

verbos  simples  devem ter  seus  argumentos  expressos  e  respeitar  a  ordem SVO pois  tais 

verbos  não  trazem  em  si  informações  a  respeito  de  pessoa,  número  ou  aspecto.  Na 

representação sintática de uma sentença com verbos simples consideramos que a categoria 

“flexão” (“I”) é não-especificada para concordância. Sentenças com verbos de concordância 

apresentarão maior flexibilidade na ordem de seus argumentos pelo fato desses verbos terem 

informações flexionais embutidas neles e ainda se associarem à marcações não-manuais. Ao 

projetarmos a estrutura sintagmática básica para sentenças com esses verbos (nos detivemos 

em sentenças  na  ordem SVO e  com argumentos  expressos),  propomos  que  os  traços  de 

concordância são codificados em AGR de IP. Os verbos espaciais tomam afixos locativos, 

esses traços também são codificados em AGR de IP, portanto, consideramos a estrutura de 

sentenças com esses verbos semelhante a estrutura proposta para verbos com concordância.

Quanto às marcações não-manuais gramaticais, postulamos que, em geral, se espalham 
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por todo domínio de c-comando do núcleo ao qual se associam;  seu espraiamento fornece 

informações acerca da hierarquia dos constituintes da LSB; estão frequentemente associadas 

com traços sintáticos correspondentes a noções semânticas que operam sobre a oração como 

um  todo  ([+Q],  [+QU],  [+Neg]);  podemos  definir  a  localização  de  traços  sintáticos 

observando a distribuição, o espraiamento, a duração e a preservação das marcações. 

 Ao investigarmos de modo mais sistemático os sintagmas da LSB, observamos que 

embora não haja artigos definidos e indefinidos, há determinação. Esta é feita por meio de um 

rápido apontamento antes de um nome e se distingue do apontamento para pronomes pois não 

aparecem antes  de  verbos.  O uso  do índice  de determinação não é  obrigatório,  portanto, 

quando ele não aparecer, as duas interpretações, definida e indefinida, serão possíveis. O DP, 

na LSB, poderá apresentar determinantes nulos especificados [+definidos] pela natureza do N 

a  que  se  combina  (nomes  próprios  que  denotam  referentes  específicos,  por  exemplo)  e 

determinante nulos que podem ser [+definido] ou [–definido] dependendo do contexto. Os 

sintagmas  preposicionais  podem ser  projetados  pela  concordância  de  certos  verbos,  pelos 

classificadores  e  pelo  sinal  lexical  correspondente  à  preposição.  Quando  o  sintagma  é 

projetado pela concordância, admitimos que há movimento direcional, caso dos verbos com 

concordância, que estabelece uma relação entre os referentes, relação esta de mesma natureza 

da que é expressa pela preposição em português. Vimos que a preposição COM apresenta um 

pouco mais de dificuldade na análise devido à sua utilização também como JUNTO. Embora 

o sinal seja sempre referido como COM/JUNTO constatamos que há maior compatibilidade 

de sentenças com a classificação de JUNTO como advérbio, do que com a interpretação deste 

sinal como preposição. Nos sintagmas adverbiais, os advérbios de tempo podem se adjungir à 

esquerda ou à direita de IP. Percebemos que os advérbios de tempo podem ocorrer em posição 

inicial  ou final  de sentença; no entanto,  há um número bem maior de ocorrências desses 

advérbios em posição inicial. Além disso, quando há mudança da posição inicial para outra, 

esta  parece  motivada  por  um  “algo  mais”  na  frase,  como  marcações  não-manuais,  por 

exemplo. Comprovamos o que foi notado por Quadros (1999): um advérbio de tempo não 

pode se interpor entre um verbo e seu objeto; isso torna a sentença agramatical em LSB. Os 

advérbios de frequência tendem a surgir, preferencialmente, adjuntos à direita ou à esquerda 

de VP. Sentenças com esse tipo de advérbio apresentam a mesma restrição das sentenças que 

contém advérbios de tempo: não podem apresentar o advérbio de frequência interposto entre o 

verbo e o objeto.
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Finalmente, observamos sentenças interrogativas simples com elementos QU em LSB. 

Fizemos  um  apanhado  das  duas  abordagens  existentes  com  respeito  ao  movimento  QU 

optando pelo movimento do QU para a esquerda. Assumimos que em sentenças com apenas 

um elemento QU o movimento ocorre para a esquerda de IP e o elemento QU é movido para 

Spec de CP. No caso de sentenças com sujeito-QU em posição final, entendemos que não são 

interrogativas  verdadeiras,  mas  perguntas-eco.  Constatamos  ainda,  que  o  espraiamento  da 

marcação  não-manual  'q'  por  toda  sentença  interrogativa  é  fator  essencial  para  a 

gramaticalidade  da  sentença  em LSB.  Sentenças  com elementos  QU duplicados  têm por 

objetivo foco ou ênfase de informação. Sendo assim, o elemento QU final é gerado na base do 

núcleo de CP. Esse elemento duplo final é gerado nesta posição com o traço [+foco], e o 

elemento QU gerado na posição de complemento funciona como um operador de foco, que se 

move para Spec de CP. Assim,  temos um QU que subiu para Spec de CP  deixando um 

vestígio,  e  um QU gerado na base  manifestado lexicalmente  no final  da sentença.  Nossa 

análise concorda com Petronio & Lillo-Martin (1997) e discorda de Quadros (1999), pois esta 

postula uma nova categoria, a FP, para a qual um constituinte inteiro se move, o que atestamos 

ser incoerente pois constituintes não ficam em posição de núcleo.

Esta dissertação contribui para pesquisas na área das línguas de sinais, pois descreve 

de  maneira  sistemática  a  gramática  da  LSB.  Sabemos  que  ainda  há  poucos  estudos 

linguísticos acerca da estrutura gramatical dessas línguas e esse, na verdade,  é um estudo 

introdutório,  porém abre caminho para estudos de estruturas mais complexas que serão o 

nosso foco de estudo no futuro. 
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