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RESUMO 

 

 

Frutos, Lara. Aspectos Sintáticos e Semânticos da Intensificação de Grau no Guarani Paraguaio 

– Tese (Doutorado em Linguística) – Universidade de São Paulo, SP. 2016 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar os aspectos sintáticos e semânticos da 

intensificação de grau no Guarani Paraguaio, observando como ela ocorre nos diferentes 

domínios. Os intensificadores analisados aqui são ‘ite’, ‘iterei’, ‘rasa’ e ‘heta’. Recuperamos 

análises que tratam das diferentes posições sintáticas para as expressões de grau e mostramos 

evidências que sugerem que ‘ite’ ocupa a posição de núcleo de DegP, enquanto ‘iterei’ e ‘rasa’ 

ocupam posição de adjunto. A partir disso, procuramos estabelecer uma análise em que as 

posições sintáticas dos modificadores de grau correspondam aos seus tipos semânticos às 

operações de grau por eles introduzidas. Argumentamos que ‘ite’ quantifica a variável de grau 

do adjetivo, enquanto ‘iterei’ e ‘rasa’ modificam a forma positiva do predicado já medido por 

pos. Por fim, apresentamos no último capítulo uma análise da intensificação de grau nos 

predicados verbais e nominais, associando as leituras escalares disponíveis nestes domínios a 

propriedades lexicais. Em especial, a atomização semântica será a chave para as dimensões 

escalares disponíveis nestes domínios. No entanto, não assumimos que esses domínios são 

lexicalmente graduáveis, por isso ‘heta’ será responsável por introduzir a dimensão graduável 

destes predicados.  

 

Palavras-chave: grau; quantificação; eventos; intensificação; aspecto lexical 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT

 

 

Frutos, Lara. Syntactic and Semantic Aspects of Degree Intensification in Paraguayan Guaraní 

– Dissertation (Doctoral in Linguistics) – Universidade de São Paulo, SP. 2016 

 

The main goal of this dissertation is to analyze the syntactic and semantic aspects of 

degree intensification in Paraguayan Guaraní, observing how it works on different domains. 

The degree intensifiers analyzed are ‘ite’, ‘iterei’, ‘rasa’, and ‘heta’. We compare different 

approaches that investigate the syntactic structure of degree expressions and show evidence that 

suggest that ‘ite’ is a DegP head, while ‘iterei’ and ‘rasa’ are adjuncts. Considering this, we 

establish an analysis in which the syntactic positions of degree modifiers match their semantic 

types to the extent of the semantic operations they introduce. We argue that ‘ite’ is responsible 

for saturating the degree variable of the adjective, while ‘iterei’ and ‘rasa’ modify the positive 

form of the adjective already measured by pos. Finally, in the last chapter we present an analysis 

of the intensification of nominal and verbal predicates, associating the available readings in 

those domains to lexical properties. In special, atomization will be the key to the scalar 

dimensions available in those domains. Nonetheless, we do not assume that the verbal and 

nominal domains are inherently gradable. That is precisely the reason why ‘heta’ will be 

responsible for introducing a gradable dimension for these predicates. 

 

Key-words: degree; quantification; events; intensification; lexical aspect  
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APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

 Nesta tese, os dados do Guarani Paraguaio (doravante GP) serão apresentados em 

quatro linhas. A primeira linha corresponde à escrita da sentença de acordo com a 

ortografia na língua. A segunda linha corresponde à segmentação morfológica das 

palavras. A terceira linha traz as glosas morfema a morfema. A quarta linha traz a 

tradução das sentenças para o Português Brasileiro (doravante PB). A estrutura da 

apresentação dos dados será da seguinte maneira, portanto: 

 

 (número) Sentença 

   Segmentação morfológica 

   Glosa morfema a morfema 

   ‘Tradução para o Português’ 

 

 É importante observar que não usaremos uma tradução para as expressões de 

grau estudadas aqui para que não se associe seu significado a uma expressão de grau do 

PB. Optamos por fazer apenas uma tradução aproximada na quarta linha, deixando a a 

a palavra em Guarani na terceira linha.            

 

Observação 

 Para facilitar a localização, todos os exemplos desta tese estão numerados de 

acordo com o capítulo. Por exemplo: (3.16) indica que este é 16º exemplo do 3º capítulo. 

A numeração se inicia em 1 a cada capítulo. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INTRODUÇÃO

 

 

 Esta tese tem como objetivo descrever e analisar as expressões de intensificação 

de grau no Guarani Paraguaio, tanto do ponto de vista semântico, quanto do ponto de 

vista sintático.  Tomamos como pano de fundo teórico as premissas da Semântica Escalar 

proposta em Kennedy (1999), Kennedy & McNally (2005a, b), Kennedy (2007), entre 

outros. Defendemos aqui, uma correlação entre a posição sintática dos intensificadores 

de grau e a operação semântica que realizam. Os intensificadores analisados serão: ‘ite’, 

‘iterei’, ‘rasa’ e o advérbio de grau ‘heta’. O padrão de comportamento dos dados que 

visamos explicar está exposto a seguir. 

 No Guarani Paraguaio expressões de grau podem se combinar de forma diferente, 

como vemos abaixo: 

 

 (1) a. Juan iporãite. 

   Juan i-porã-ite  

   Juan 3-bonito-ite 

   ‘Juan é bem bonito’ 

  b. Juan iporã  ite-rei  

       Juan i-porã  ite-rei   

       Juan 3-bonito ite-rei 

      ‘Juan é muito bonito’ 

  c. Juan iporã  rasa 

       Juan i-porã  rasa 

       Juan 3-bonito rasa 

      ‘Juan é demasiadamente bonito’ 

  d. Juan iporã  ite-rei  rasa 

       Juan i-porã  ite-rei   rasa 

       Juan 3-bonito ite-rei  rasa 

   ‘Juan é muito demasiadamente bonito’ 



 

 

 

 Em (1) temos as sentenças com ‘ite’, ‘iterei’ e ‘rasa’. Como vemos em (1d), ‘iterei’ 

e ‘rasa’ podem coocorrer. Em (2), vemos que enquanto ‘ite’ também pode coocorrer com 

‘rasa’, ‘iterei’ não permite essa combinação: 

 

 (2) a. Juan iporãite rasa 

       Juan i-porã-ite rasa 

       Juan 3-bonito-ite rasa 

      ‘Juan é muito demasiadamente bonito’ 

  b. *Juan iporãite iterei 

   Juan i-porã-ite iterei 

   Juan 3-bonito-ite iterei 

   ‘Juan é muito muitíssimo bonito’ 

   

 Ainda, além de se combinar a adjetivos, ‘iterei’ e ‘rasa’ podem ocorrer com 

predicados verbais, ainda que em contextos restritos, que serão analisados mais adiante, 

mas ‘ite’ não é possível nestes contextos: 

 

 (3) a. Juan  omba’apo iterei  

      Juan  o-mba’apo-ø iterei  

      Juan  3-trabalhar-nfut iterei  

    ‘Juan trabalha muito’ 

 

  b. . Juan ohayhu  rasa Mariape 

       Juan  o-hayhu-ø  rasa Maria-pe 

       Juan 3-trabalhar-nfut rasa Maria-a 

      ‘Juan ama muito Maria’ 

 

  c.* Juan omba’apoite   

      Juan  o-mba’apo-ite-ø  

      Juan  3-trabalhar-nfut   

      ‘Juan trabalha muito’ 



 

 

 

 Apesar de ‘ite’ não se combinar a predicados verbais, quando o predicado está 

modificado por ‘heta’, um advérbio de grau, a modificação de ‘ite’ é possível, assim como 

é possível que ‘iterei’ e ‘rasa’ coocorram com ‘heta’: 

 

 (4) a. Juan  omba’apo  hetaite   

      Juan  o-mba’apo-ite-ø heta-ite  

      Juan  3-trabalhar-nfut heta-ite  

      ‘Juan trabalhou muito mesmo’ 

   

  b.  Juan omba’apo  heta ite rei  

      Juan  o-mba’apo-ite-ø heta ite rei 

      Juan  3-trabalhar-nfut heta iterei  

      ‘Juan trabalhou muito, muito’ 

   

  c. Juan  omba’apo  heta rasa  

      Juan  o-mba’apo-ite-ø heta rasa 

      Juan  3-trabalhar-nfut heta rasa  

      ‘Juan trabalhou muito, muito’ 

 

 Por fim, ‘heta’ também opera sobre nomes e apesar de ‘ite’, ‘iterei’ e ‘rasa’ não se 

combinarem diretamente a nomes, é possível que eles ocorram nestes contextos, 

operando sobre ‘heta’: 

 

 (5) a. Juan ojogua   heta jety 

     Juan o-jogua-ø  heta jety 

     Juan 3-comprar-nuft  heta batata 

    ‘ Juan comprou muitas batatas’ 

 

  b. Juan ojogua   hetaite  jety 

     Juan o-jogua-ø  heta-ite  jety 

     Juan 3-comprar-nuft  heta-ite  batata 



 

 

 

     ‘Juan comprou muitas batatas mesmo’ 

 

  c. Juan ojogua   heta iterei jety 

     Juan o-jogua-ø  heta iterei jety 

     Juan 3-comprar-nuft  heta iterei batata 

     ‘Juan comprou muitas, muitas batatas’ 

 

  d. Juan ojogua  heta rasa jety 

     Juan o-jogua-ø heta rasa jety 

     Juan 3-comprar-nuft heta rasa batata 

     ‘Juan comprou demasiadamente muitas batatas’ 

  

 Expressões de grau operam sobre predicados graduáveis, ou seja, que têm uma 

variável de grau em sua entrada lexical. Em Kennedy & McNally (2005a), temos uma 

análise em que expressões de grau saturam a variável do adjetivo. No entanto, essa análise 

é problemática para nossos dados: uma vez que há coocorrência de expressões de grau, 

não seria possível assumir que todas elas saturam uma única variável de grau no adjetivo. 

Além disso, é necessário entender quais dimensões nos verbos e nos nomes podem ser 

graduáveis. Sendo assim, fazemo-nos as seguintes perguntas: i) Qual a operação que 

permite que possamos analisar o uso dessas expressões com verbos e nomes? ii) Quais 

os fatores que condicionam as possibilidades e impossibilidades de combinação dessas 

expressões de grau nos diferentes domínios? iii) As posições sintáticas de alguma forma 

espelham as operações semânticas desses intensificadores? iv) Quais leituras são geradas 

pelo uso desses intensificadores nos diferentes domínios? São essas nossas perguntas de 

pesquisa, que visamos a responder ao longo deste trabalho.  

 No capítulo 1 deste trabalho, apresentamos um panorama geral sobre o Guarani 

Paraguaio, que servirá de apoio para o leitor compreender os dados apresentados ao 

longo do trabalho. Também apresentamos nossa metodologia de pesquisa, tecendo 

breves considerações a respeito do seu impacto sobre a coleta de dados em Semântica 

Formal.  



 

 

 

 No capítulo 2, apresentamos um panorama teórico das análises sintáticas 

propostas para expressões de grau, buscando compreender quais restrições sintáticas 

fornecem elementos para análise semântica dessas expressões. Com base na proposta de 

Neeleman et al (2004), assumimos a distinção entre dois tipos de expressão de grau: 

aquelas que ocupam a posição de núcleo de DegP e aquelas que ocupam a posição de 

adjunto de AP. Essa classificação se dará com base nos critérios de seleção categorial das 

expressões. Enquanto expressões que ocupam a posição de núcleo de DegP (Classe 1) 

selecionam apenas adjetivos, expressões que estão em posição de adjunto poderão se 

combinar com diversas categorias gramaticais (VP, NP, PP, AP). Essa distinção faz 

bastante sentido de ser explicada do ponto de vista sintático, uma vez que a informação 

sobre categorias gramaticais é de natureza sintática e não semântica. A seleção semântica 

podo ocorrer nos casos, por exemplo, em que ‘much’ e ‘many’ selecionam tipos lexicais 

de nomes diferentes (massivos/contáveis). No entanto, ser AP ou ser VP não é uma 

propriedade semântica, mas uma propriedade eminentemente sintática.  

 Com base nessa distinção, analisamos as expressões de grau no Guarani 

Paraguaio, propondo que ‘ite’ ocupa a posição de núcleo de DegP e ‘iterei’ e ‘rasa’ 

ocupam a posição de adjunto. Ainda, com base na proposta de McNabb (2012), 

postulamos uma análise em que ‘rei’ combina-se a ‘ite’ para satisfazer seus critérios de 

seleção categorial, transformando ‘ite’ num adjunto. Essa análise se dará nos moldes do 

que propõe Corver (1997) para a inserção de ‘much’ em contextos em que ‘very’ modifica 

VPs. 

 No capítulo 3, apresentamos os fundamentos semânticos da teoria de escalas, 

analisando a combinação das expressões de grau ‘ite’, ‘iterei’ e ‘rasa’ com adjetivos 

graduáveis. Na primeira seção do capítulo, mostramos que o Guarani Paraguaio 

apresenta os diferentes tipos de adjetivos de acordo com sua escala, a saber: adjetivos 

relativos, adjetivos absolutos de grau máximo e adjetivos absolutos de grau mínimo. 

Mostramos também que os intensificadores de grau do Guarani Paraguaio não 

apresentam restrição sobre o tipo de escala em que operam, diferente de ‘much’, ‘very’ 

e ‘well’, que segundo Kennedy & McNally (2005a), apresentam restrição sobre o tipo de 

escala que operam.  



 

 

 

 Neste terceiro capítulo, propomos uma análise homomórfica entre a sintaxe e a 

semântica para expressões de grau. Em nossa análise, expressões de grau que ocupam a 

posição de núcleo de DegP, irão quantificar a variável de grau do adjetivo. Já adjuntos, 

irão operar sobre a forma positiva do adjetivo, que já tem sua variável de grau 

quantificada pela função pos. Para motivar semanticamente esta análise, mostraremos 

como ‘ite’, analisado como expressão que quantifica a variável de grau do adjetivo, 

maximiza a contribuição da escala do adjetivo, mantendo seus padrões de acarretamento. 

Por outro lado, expressões que ocupam posição de adjunto, irão operar sobre a forma 

positiva do adjetivo, inserindo um parâmetro contextual para a sua interpretação. Como 

resultado, teremos sempre uma leitura relativa do adjetivo, como no caso de ‘iterei’. A 

partir da análise formal proposta, os tipos de combinação possíveis serão resultado do 

sistema. Esperamos que essa análise possa ser aplicável a outras línguas, como o PB e o 

Inglês e apresentamos alguns indícios em direção a isso. No entanto, nosso foco é explicar 

o comportamento das expressões de grau no Guarani Paraguaio. 

 No capítulo 4 nos voltamos para a análise dos casos em que ‘heta’, ‘ite’, ‘iterei’ e 

‘rasa’ operam nos domínios verbal e nominal. Primeiramente, mostramos que ‘heta’ 

combina-se tanto a nomes quanto a verbos, gerando uma leitura análoga à gerada 

‘muito/muitos’ do PB.   

 No domínio nominal, ‘heta’ opera tanto sobre nomes massivos quanto sobre 

nomes contáveis. No domínio verbal, opera sobre todos os tipos de verbo, com exceção 

de verbos estativos. No entanto, as leituras geradas são diferentes: com verbos atividade, 

a leitura é durativa; com verbos achievement, accomplishment e semelfactivos, a leitura 

gerada é iterativa. Argumentaremos que as leituras geradas por ‘heta’ são motivadas por 

propriedades lexicais das expressões sobre as quais operam. Nesse sentido, a atomização 

e não a telicidade (contra Doetjes, 2007 e Yu, 2003) terá papel fundamental: ‘heta’ gerará 

escalas de quantidade quando estiver modificando domínio atomizados. Sobre domínios 

não atomizados, a leitura gerada será de volume (nomes) ou duração (verbos). Tomamos 

como base as teorias de Rothstein (2004; 2007; 2008) para definir qual o processo 

semântico de atomização. Sendo assim, quantificação e intensificação serão duas facetas 

da mesma operação, nos moldes propostos por Guimarães (2007).  



 

 

 

 Em seguida, mostramos que ‘heta’ insere escalas na predicação, que podem ser 

modificadas por ‘ite’, iterei’ e ‘rasa’, explicando assim, as suas coocorrências. Já para os 

casos em que ‘iterei’ e ‘rasa’ coocorrem com predicados verbais, veremos que com ‘iterei’ 

é possível termos uma leitura habitual gnômica ou intensificação, a depender do tipo do 

predicado. Já ‘rasa’, operará apenas sobre predicados estativos. Para explicar este 

comportamento, assumiremos que alguns predicados estativos possuem uma variável de 

grau em seu léxico, resultando em predicados graduáveis. A leitura habitual gnômica de 

‘iterei’ quando este opera sobre verbos eventivos, será fruto de coerção, em que 

predicados eventivos deverão ser interpretados como estativos. Por fim, apresentaremos 

nossas conclusões, bem com consequências da nossa proposta na última parte desta tese.1 

   

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Tomaremos como base a familiaridade do leitor com o modelo de análise semântica proposto em Heim & Kratzer 
(1998).   
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INTRODUÇÃO AO GUARANI PARAGUAIO E À METODOLOGIA DE 

COLETA DE DADOS 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Este capítulo divide-se em duas partes. Primeiro, na seção 1.1, será apresentado 

um panorama geral sobre Guarani Paraguaio, incluindo aspectos fonéticos, fonológicos, 

morfossintáticos e semânticos. Na seção 1.2, serão apresentadas e discutidas a 

metodologia de coleta de dados utilizada e suas implicações para a pesquisa em 

Semântica Formal. 

 

1.1 CARATERÍSTICAS GERAIS DO GUARANI PARAGUAIO 

 

Nesta seção serão apresentados aspectos gerais do Guarani Paraguaio, abordando 

características da sua gramática que sejam relevantes para a compreensão dos dados 

analisados nesta tese. A maior parte dos dados aqui discutidos, bem como suas análises, 

são fruto de pesquisa bibliográfica e de observação indireta. Pretendemos com essa seção 

do capítulo fornecer um panorama geral da língua. Portanto, as informações aqui 

apresentadas não pretendem se constituir como um quadro completo da gramática da 

língua, mas como uma apresentação de aspectos significativos para o entendimento dos 

fenômenos estudados nesta tese. 

 

1.1.1 O Guarani Paraguaio 

  

O Guarani Paraguaio é falado no Paraguai, sendo a segunda língua oficial do país 

desde 1992. É falada como língua nativa por aproximadamente 2 milhões de pessoas, 

principalmente no interior do país, pela população das pequenas cidades e zonas rurais.  
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É uma língua do Tronco-Tupi, família Tupi-Guarani, no grupo de línguas 

Guarani, que inclui o Guarani Nhandeva (Avá), o Guarani Mbyá, o Guarani Kaiowa (no 

Brasil e no Paraguai), o Aché, e o Guarani Ocidental. 

A estrutura oracional do GP é Sujeito-Verbo-Objeto (SVO) para a oração 

principal (Gregores & Suárez, 1967), apesar de outras ordens serem possíveis, a depender 

de contextos gramaticais e pragmáticos (Tonhauser & Colijn, 2010). Trabalharemos aqui 

apenas com sentenças na ordem canônica da língua, que será exemplificada a seguir. 

Tohnhauser (2006) aponta que o bilinguismo no país é em parte um mito. As 

famílias do interior falam majoritariamente o Guarani Paraguaio (doravante, GP) em casa, 

e as crianças aprendem o castelhano quando começam a ir para a escola ou quando se 

mudam para uma cidade maior. Por outro lado, nos centros urbanos, as famílias falam 

apenas o Castelhano, usando apenas uma ou outra expressão do Guarani. Quando vão 

à escola, aprendem o Guarani lá ensinado, que difere do Guarani falado pela população. 

De fato, pude observar ao longo das coletas de dados que o nível de interferência 

do Castelhano na língua varia de região para região, sendo no interior menor do que nas 

cidades maiores. Sobre isso, há uma consciência muito forte nos falantes de que aquele 

não é o Guarani “correto” ou o Guarani “puro”. O que chamam de Guarani puro pode 

tanto se referir ao Guarani falado por gerações mais antigas ou pela população rural, que 

não é bilíngue, quanto ao Guarani ensinado na escola, que é fruto de materiais didáticos 

feitos por estudiosos da língua, e que incluem características não utilizadas pela população 

em geral, como vocabulário antigo ou neologismos.  

Ainda assim, mesmo quando há um nível de interferência grande do Castelhano 

na língua, essa interferência se configura como empréstimos lexicais ou utilização do 

artigo ‘la’, mas sem marca de gênero ou número, mantendo-se a ordem, fonologia e 

padrão de concordância do Guarani. Trataremos de algumas dessas interferências mais 

adiante.  

 

1.1.2 Fonética e Fonologia 

 

 Segundo Krivoshein de Canese & Acosta Alcaraz (2007), a língua Guarani possui 

em torno de 30 fonemas. Tonhauser (2006) apresenta uma tabela adaptada de Velazquez-
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Castillo (1996), em que constam os 30 fonemas. Esta tabela está apresentada a tabela a 

seguir: 

 

 TABELA 1.1 – FONEMAS DO GUARANI PARAGUAIO 

 (Tonhauser, 2006, adaptado de Velazquez-Castillo, 1996, p. 7)2 

CONSOANTES 

 LABIAIS ALVEOLARES PALATAIS VELARES GLOTAIS 

OCLUSIVAS p t  k ’ 

OCLUSIVAS PRÉ-NASAIS mb nd j ng  

NASAIS m n ñ   

FRICATIVAS v s ch g h 

LATERAIS/TEPE  r    

  (l)    

VOGAIS 

 ANTERIORES CENTRAIS POSTERIORES  

ORAIS i y u ALTA 

 e a o BAIXA 

NASAIS ĩ ỹ ũ ALTA 

 ẽ ã õ BAIXA 

 

 Ainda de acordo com Tonhauser (2006), a ordem da sílaba é predominantemente 

CV. Krivoshein de Canese & Acosta Alcaraz (2007) identificam seis padrões diferentes: 

  

(1.1) a. V: y ‘água’ 

 b. VV: o-ĩ ‘existir’ 

  c. CV: ko ‘este’ 

  d. CVV: u-péi ‘depois’ 

                                            
2 Consta aqui apenas a tradução adaptada da tabela de Tonhauser (2006). Nesta tabela, vemos que não há símbolos 
fonéticos, mas letras correspondentes a fonemas, o que pode ser problemático para o entendimento do tema. Uma vez 
que não realizamos uma pesquisa para estabelecer os símbolos fonéticos apropriados, optamos por transcrever a tabela 
tal qual ela foi apresentada. 
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  e. CVVV: jo-kuái ‘ocupar’ 

Adaptado de Krivoshein de Canese & Acosta Alcaraz (2007) 

  

De acordo com os autores, não há sílabas formadas por mais de uma consoante. 

A sílaba acentuada é normalmente a última sílaba da palavra, sendo um elemento 

distintivo, conforme mostram os pares mínimos abaixo: 

 

(1.2) a. ápe ‘aqui’  a’. ape ‘costas’ 

 b. mbói ‘cobra’ b’. mboi ‘despir’ 

 c. ýva ‘manusear’ c’. yva ‘fruta’ 

Adaptado de Krivoshein de Canese & Acosta Alcaraz (2007) 

 

Na escrita, quando a acentuação recai sobre a penúltima sílaba, utiliza-se um 

acento agudo para marcar essa distinção (ex: óga ‘casa’). O sistema de escrita adotado 

pela língua hoje, segundo Krivoshein de Canese & Acosta Alcaraz (2007), é um sistema 

fonético, em que cada fonema corresponde a apenas uma letra. As vogais nasais são 

transcritas com o til / ~ /. A consoante oclusiva glotal é transcrita pela apóstrofe/ ’ /.  

 A nasalidade tende a afetar não somente a sílaba, mas toda a raiz, num processo 

que se chama de harmonia nasal, e afeta alguns afixos, como vemos a seguir: 

 

 (1.3) a. /porã/ →  põrã  

  b. /nda-iporã-i/ →  naipõrãĩ 

  c. /mitã-kuéra/ → mitãnguéra 

 

Em (1.3), vemos que em ‘porã’, a vogal nasal {ã} afeta a nasalidade de {õ}. Ainda, 

a negação, marcada pelo circunfixo ‘nd-raiz-i’, é afetada pela nasalidade da palavra. A 

nasalidade também transforma consoantes surdas em sonoras, como mostra (1.3c). 

Mostraremos mais exemplos da harmonia nasal ao longo deste capítulo. 

 

1.1.3 Morfossintaxe 
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 Nesta seção apresentaremos algumas características morfossintáticas no Guarani 

Paraguaio. Abordaremos aqui a ordem da língua, os padrões de conjugação verbal, as 

vozes e valências verbais e as ordens núcleo-complemento/complemento-núcleo. 

 O Guarani apresenta dois tipos lexicais de predicados: predicados estativos e 

predicados dinâmicos. O padrão de conjunção para esses predicados é diferente, 

correspondendo ao padrão A e B de conjugação. Enquanto predicados estativos ocorrem 

apenas com o padrão B de conjugação, predicados dinâmicos podem ocorrer tanto com 

o padrão A como com o padrão B. Este padrão está exemplificado abaixo: 

 

 TABELA 1.2 – PADRÃO DE CONJUGAÇÃO  

Adaptado de Tonhauser (2006) 

PESSOAS DINÂMICO (A) ESTATIVO (B) 

1S a(i)-  a-japu che- ‘che-japu’ 

1P INCLUSIVA ja(i)- ja-japu ñande- ‘ne-japu’ 

1P EXCLUSIVA ro(i)  ro-japu ore- ‘ñande-japu’ 

2S  e(i)-  e-japu nde ‘ore-japu’ 

2P pe(i)-  pe-japu pende ‘pende-japu’ 

3 o(i)-  o-japu i-/h- ‘i-japu’ 

PREFIXOS 

PORTMANTEAU 

ro(i)-  1/2sg 

po(i)- 1/2pl 

 

  

Na tabela acima, temos o padrão de conjugação dos predicados dinâmicos e 

estativos. Enquanto, os predicados dinâmicos se referem a eventos como “mentir”, 

predicados estativos denotam o estado de “ser mentiroso”. Como vemos, com exceção 

da terceira pessoa, há distinção de número no sistema de conjugação. Há dois morfemas 

portmanteau que são usados quando o agente é a primeira pessoa e o paciente é a 

segunda pessoa, sendo que se faz distinção entre segunda pessoa singular ou plural. O 

fonema /i/, que segue as marcas do conjunto A, refere-se ao que se chama de verbos 
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“airais”. Estes verbos necessitam desse /i/ depois da marca de número-pessoa (Che aitypei 

óga ‘Eu varro/varri a casa’).  

 Existe na língua o que se chama de hierarquia de pessoa, que funciona da seguinte 

maneira. Predicados dinâmicos podem ser intransitivos ou transitivos. O argumento 

agente (A) é marcado pelo conjunto A e o argumento paciente (O), pelo conjunto B e só 

um argumento é marcado no verbo, respeitando a hierarquia de pessoa ‘1>2>3’ e de 

função gramatical A>O.  

 Sendo assim, num predicado transitivo em que haja dois argumentos na terceira 

pessoa, a pessoa marcada no verbo é o agente (1.4). Quando o argumento paciente é de 

primeira pessoa e o argumento sujeito é de terceira pessoa, o verbo concorda com o 

argumento paciente, utilizando a concordância do conjunto B (1.5). Quando a segunda 

pessoa é o argumento A e primeira, o argumento O, então marca-se o argumento O  no 

verbo, seguindo o padrão B(1.6). 

 

 (1.4) Ohecha Juanpe 

  o-hecha Juan-pe 

A3-ver  Juan-em 

‘Ele vê/viu Juan’ 

(Tonhauser, 2006) 

(1.5) Chehecha Juan 

 che-hecha Juan 

 B1-ver  Juan 

 ‘Juan me vê/viu’ 

(Tonhauser, 2006) 

(1.6) Chesu’uta. 

 che-su’u-ta 

 B1-morder-fut 

 ‘Você irá me morder’/ ‘Ele ou ela vai me morder’ 

(Tonhauser, 2006) 
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 Com os predicados estativos, marca-se sempre o argumento único com o conjunto 

B, como mostra o exemplo abaixo:  

 

 (1.7) Chekañe’o 

  che-kañe’o 

  B1-cansado 

  ‘Eu estou/estava cansado’ 

(Tonhauser, 2006) 

 

 A terceira pessoa das predicações estativas é marcada pelo prefico ‘i-/h-‘, comum 

a várias línguas tupi. Esse prefixo também é chamado de prefixo relacional ou atributivo 

(Seki, 1990).  

  

 (1.8) Ikañe’o 

  i-kañe’o 

  3-cansado 

  ‘Ele/ela está/estava cansado’ 

(Tonhauser, 2006) 

 (1.9) Hasẽ 

  H-asẽ 

  3-chorar 

  ‘Ele/ela chora’ 

(Tonhauser, 2006) 

 

 Tanto com predicados dinâmicos quanto com predicados estativos podem ocorrer 

com a negação ‘nda-raiz--i’, a forma causativa ‘mo/mbo’, o morfema de futuro ‘-ta’, e o 

morfema de aspecto perfectivo ‘-ma’. 

 Mithun (1991 apud Tonhauser, 2006) defende que a diferença entre 

predicados dinâmicos e estativos pode ser explicada pela Aktionsart do predicado, 

utilizando os exemplos a seguir: 
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 (1.10)  a. Eventivos: (o)pu’ã ‘levantar’, (o)guata ‘caminhar’; u ‘comer’; (o)hasa 

‘atravessar’; (0)ky ‘chover’; (o)mano ‘morrer’; (oi)ke ‘dormir’. 

  

 b. Estativos: (i)kañe’o ‘cansado’, (iñ)akỹ  ‘molhado’;  (i)pochy ‘bravo’; 

(hi)aju ‘maduro’. 

  

 c. Diferenças: a-karu ‘Eu como/comi’; che-karu ‘Eu sou guloso’ 

      a-ka’u ‘Eu bebo/bebi’; che-ka’u ‘Eu sou/estou bêbado’ 

 Adaptado de Mithun (1991) & Tonhauaser (2006) 

    

 Para a autora, predicados eventivos corresponderiam aos dinâmicos e predicados 

estativos formariam a outra classe. No entanto, Velázquez-Castilho (2002 apud 

Tonhauser, 2006) argumenta que essa relação se dá também em relação ao controle do 

participante. De fato, o sistema de conjugação ultrapassa as fronteiras de Aktionsart. Um 

exemplo disso é o predicado ‘o-vy’a’, que significa “ser ou estar feliz”, mas que segue o 

padrão de conjugação dinâmico. No capítulo 4 desta tese serão apresentados predicados 

que, apesar de seguirem o padrão de conjugação dinâmico, são inerentemente estativos, 

como (oi)ko ‘morar/viver’ e (o)reko ‘ter’, exemplificados abaixo: 

 

 (1.11)a.  Che areko mokõi jagua 

   che a-reko mokõi jagua 

   1s A1-ter dois cachorro 

   ‘Eu tenho dois cachorros’ 

 

 (1.11)b.  Che aiko   Paraguaype 

   che ai-ko  Paraguay-pe 

   1s A1-viver Assunção-em 

   ‘Eu moro/vivo em Assunção’ 
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 Outras questões relacionadas à Aktionsart no Guarani Paraguaio serão 

apresentadas aqui neste capítulo e posteriormente discutidas em maior detalhe no 

capítulo 4. 

 Em relação ao sistema pronominal, o GP apresenta diferentes pronomes pessoais 

para as posições de sujeito e objeto. Abaixo temos uma tabela com tais pronomes: 

 

 TABELA 1.3 – PRONOMES PESSOAIS3  

Adaptado de Krivoshein de Canese & Acosta Alcaraz (2007) 

PESSOAS SUJEITO OBJETO 

1S ‘che’ ‘che’ 

1P INCLUSIVA ‘ñande’ ‘ñande’/ nasal: ‘ñane’ 

1P EXCLUSIVA ‘ore’ ‘ore’ 

2S  ‘nde’ ‘nde’/ nasal: ‘ne’ 

2P ‘peẽ’ ‘pende’/ nasal: ‘pene’ 

3S ‘ha’e’ ‘ichupe’ 

3P ‘ha’ekuéra’ ‘ichupekuéra’ 

 

 Na tabela acima, vemos a sistematização dos pronomes existentes na língua. Em 

relação aos pronomes de primeira e segunda pessoa, só há diferença entre pronomes 

pessoais para sujeito e objeto em relação ao processo de nasalização: pronomes oblíquos 

estariam sujeitos à nasalização quando o verbo possui uma raiz nasal, mas pronomes de 

sujeito, não. Isso pode ser atribuído à relação entre a posição sintática do pronome e o 

processo de nasalização e não necessariamente à existência de diferentes pronomes para 

cada caso. O mesmo não ocorre com os pronomes de terceira pessoa, pois há dois 

pronomes distintos para os dois casos (‘ha’e’/‘ichupe’).  

 Em relação às valências verbais, Tohnhauser (2006), com base em Velázquez-

Castillo (2002), propõe a existência de dois morfemas causativos ‘-mbo’ (caus1) e ‘-uka’ 

                                            
3 A Tabela 1.3 apresenta o sistema pronominal do GP com base nos dados disponíveis na bibliografia. No entanto, 
questionamos haver a existência de um pronome plural para a terceira pessoa, com base em dados apresentados mais 
adiante em que mostramos que possivelmente ‘-kuéra’ corresponda a um coletivizador e não a um morfema de plural. 
Ainda assim, optamos por elaborar a tabela com base nas análises disponíveis, uma vez que desenvolvemos coleta de 
dados relativa a este assunto. 
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(caus2). Enquanto ‘-mbo’ transforma predicados intransitivos em transitivos, ‘-uka’, 

realizado como ‘-ka’ em predicados que terminam em vogal e distransitiviza predicados 

transitivos. Abaixo temos os exemplos: 

 

 (1.12) Juan omokã  ij-ao. 

  Juan o-mbo-kã ij-ao 

  Juan 3-caus1-secar 3.poss-roupa 

  ‘Juan secou sua roupa’  (Literalmente: fez a roupa ficar seca) 

(Frutos, 2011) 

 

 (1.13) Ehechakarõ  cheve  pe tape  ame’ẽta 

  e-hecha-ka-rõ  che-ve  pe tape  a-me’ẽ-ta 

  A2sg-ver-caus2-cond B1sg-para dem caminho A1sg-dar.fut 

 

 ndeve   pirapire 

 nde-ve   pirapire 

  B2sg-ve dinheiro. 

  ‘Se você me mostrar o caminho, eu te dou o dinheiro 

(Tonhauser, 2006) 

 

 Um outro marcardor de valência verbal é ‘-je-’, cujo alomorfe nasal é ‘–ñe-’. Ele 

pode se combinar a predicados intransitivos, transitivos e ditransitivos, como veremos 

abaixo: 

 

 (1.14) domingokue  ojeho tupaope 

domingo-kue  o-je-ho tupa-o-pe 

  domingo-passado 3-je-ir deus-casa-em 

  ‘Domingo passado (me) fui à igreja’ 

 

 (1.15) Ajesu’u 

  A-je-su’u 
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  A1-je-morder 

  ‘Eu fui mordido’ ou ‘Eu me mordi’ 

(Tonhauser, 2006) 

 (1.16) Ha’ekuera mediante aje-juhu   

  Ha’e-kuera mediante a-je-juhu 

  3.pron-kuera através  A1-je-encontrar 

 

  chefogápeguaicha ko’ẽ-ko’ẽre 

  che-fogá-pe-guaicha ko’ẽ-ko’ẽ-re 

B1sg-casa-em-do.tipo manhã-manhã-re 

‘Através deles me encontrei como se estivesse em casa todos os dias’ 

(Tonhauser, 2006) 

   

 Como vemos acima ‘-je’ pode tanto ser tanto um apassivador (1.15) como um 

marcador de voz reflexiva (1.16). No caso da passiva, o argumento suprimido não pode 

ser abertamente realizado: 

 

 (1.17) Juan ojehayhu *Mariape 

Juan o-je-hayhu *Maria-pe 

Juan 3-je—amar *Maria-pe 

‘Juan é amado *pela Maria’ 

(Tonhauser, 2006) 

 

Abaixo, vemos que o morfema causativo ‘-mbo’ pode coocorrer com ‘-je’: 

 

(1.18) Ambojehayhu 

 A-mbo-je-hayhu 

 A1-caus1-je-amar 

 ‘Eu faço/fiz ele/eles serem amados’ 

(Tonhauser, 2006) 
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Por fim, o Guarani Paraguaio também apresenta um morfema para voz recíproca, 

o morfema ‘-jo-’: 

 

(1.19) Ojokuaapa  hikuái 

o-jo-kuaa-pa  hikuái 

 3-recp-saber-todo 3.pl 

 ‘Eles todos se conhecem’ 

    (Tonhauser, 2006) 

  

Na sentença acima, vemos que a reciprocidade é marcada pelo morfema ‘-jo-’. As 

possibilidades de coocorrência desse morfema com outros morfemas que alteram a 

valência verbal ainda precisam ser averiguadas.  

Embora a ordem padrão das sentenças seja SVO, o Guarani Paraguaio apresenta 

a possibilidade de ordens complemento-núcleo em pelo menos dois casos: sintagmas 

adposicionais, mostrados em exemplos anteriores e também em (1.21) e orações relativas 

e subordinadas. O marcador de orações relativas ‘-va’, ocorre em posição final, como 

mostramos a seguir em (1.20): 

  

(1.20) Mitã ndokaruporãiva  ndokakuaái 

 mita ndo-karu-porã-i-va  ndo-kakuaá-i 

 mitã neg-comer-bonito-neg-que neg-crescer-neg 

 ‘Criança que não come bem, não cresce’ 

(Krivoshein de Canese & Acosta Alcaraz, 2007) 

 

(1.21) Okyrõ   ko’ẽro  japyta  ógape 

 O-ky-rõ   ko’ẽro  ja-pyta  óga-pe 

 3-chover-cond  amanhã A1.pl-ficar casa-em 

 ‘Se chover amanhã, ficaremos em casa’ 

  (Tonhauser, 2006) 
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No exemplo em (1.20), temos um caso em que a oração relativa é marcada por ‘-

va’. Vemos também um exemplo em que ocorre a negação, expressa pelo circunfixo 

‘nd(a)..... i’. Já em (1.21), vemos o morfema adposional ‘-pe’, além da marca de 

condicional ‘-rõ’. Todas essas ocorrências estão relacionadas a realizações de núcleos à 

direita do complemento.  

Nesta seção, procuramos mostrar algumas características morfossintáticas do 

Guarani Paraguaio. Na próxima seção, iremos apresentar algumas considerações sobre o 

sintagma nominal da língua.   

  

1.1.4 O sintagma nominal 

 

 Nesta seção, serão discutidas algumas características do sintagma nominal no 

Guarani Paraguaio, entre elas, questões relacionadas aos pronomes demonstrativos, 

numerais, ausência de artigo, uso de ‘la’ como artigo e a marca de número. 

 Nordhoff (2004 apud Tonhauser, 2006) argumenta que não há distinção entre 

verbos e nomes na língua, hipótese contestada por Tonhauser (2006), com base nos 

seguintes dados: 

 

 (1.22) a. peteĩ  kyse /  ko  kyse 

      um   faca  este faca 

     ‘uma faca’   ‘esta faca’ 

   

  b. *peteĩ kañe’o / *ko kañe’o    

      um   cansado este cansado 

 

 Uma vez que predicados equivalentes a predicados estativos não podem ocorrer 

com o numeral ‘peteĩ’ e com o demonstrativo ‘ko’, pode-se dizer que existe a distinção 

entre nomes e verbos na língua.  

 O Guarani Paraguaio não possui artigo definido, podendo o nome nu ocorrer 

tanto em contextos definidos quanto indefinidos: 
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 (1.23) Che  ajogua  jety 

  1s.pron a-jogua  jety 

  Eu  1s-comprar batata 

  ‘Eu comprei batata/uma batata’ 

  Contexto: uma ou mais batatas 

 

 (1.24) Che hai’u  chipa che sy  ojapova.  

  che hai-‘u  chipa che sy o-japo-va 

  1s 1s-comer chip 1s.poss mãe 3-fazer-que 

  ‘Eu como/comi a chipa que a minha mãe faz/fez’ 

  Contexto: uma ou mais chipas 

 

 Vemos acima que o nome nu pode ocorrer tanto em contextos definidos quanto 

indefinidos. Ainda, vemos que ele ocorre em contextos em que a denotação é singular 

ou plural. Por isso, assumimos que o nome nu na língua é neutro para número4.  

Além de não ter marca de definitude, o nome nu também não tem marca de 

plural obrigatória, como mostra (1.23). Existe uma marca considerada de plural ‘-kuéra’ 

(alomorfe nasal: ‘-nguéra’). Os informantes mais velhos preferem que seja utilizado apenas 

para seres humanos e animais próximos, mas no geral, pode-se dizer que é um morfema 

que pode se combinar com todos os tipos de substantivos, embora seja opcional. No 

entanto, ele não se aplica necessariamente a contextos em que se tem mais de um 

indivíduo, mas em contextos em que o predicado se refere a todos os indivíduos de um 

determinado contexto. 

 

 Contexto: Há cinco porcos no chiqueiro. Juan atirou em três deles.  

 (1.25) #Juan ojapi kurekuérape 

  Juan o-japi kure-kuéra-pe 

Juan 3-atirar porco-kuéra-em 

  ‘Juan atirou nos porcos’ 

                                            
4 Mais dados para discutir essa hipótese seriam necessários, mas isso fugiria ao escopo deste trabalho. Deixamos, 
portanto, essa questão a ser investigada em pesquisas futuras.  
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 A sentença acima só pode ser afirmada se Juan atirou em todos os porcos de um 

determinado contexto. A tradução fornecida pelo informante foi: ‘Juan atirou nos porcos 

todos’, sendo a sentença ruim para o contexto acima. Por isso, argumentamos que ‘-kuéra’ 

não é uma marca plural, mas um coletivizador de nomes. Sendo assim, o Guarani 

Paraguaio é uma língua sem marca de número no nome.  

Não há presença de classificadores na língua, e há a distinção massivo contável, 

como mostram os dados abaixo (cf. capítulo 4 para uma análise mais detalhada): 

 

 (1.26)  a. peteĩ  jagua 

     um  cachorro 

 

  b. *peteĩ yvyku’i 

      um  areia 

 

Para contextos indefinidos, os falantes algumas vezes utilizam, além do nome nu, 

o numeral peteĩ ‘um’: 

  

(1.27) Che  ajogua  peteĩ  kuatiañe’ẽ 

  1s.pron a-jogua  peteĩ kuatiañe’ẽ 

  Eu  1s-comprar um livro 

  ‘Eu comprei um livro’ 

  

Já para contextos definidos, pode-se utilizar o pronome demonstrativo: 

 

(1.28) Che  ajogua  ko  kuatiañe’ẽ 

  1s.pron a-jogua  ko kuatiañe’ẽ 

  Eu  1s-comprar este livro 

  ‘Eu comprei este livro’ 
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O sistema de pronomes demonstrativos traz distinções entre distância, número e 

também de presença/ausência, apresentadas a seguir, com dados de Krivoshein de 

Canese & Acosta Alcaraz (2007): 

 

 TABELA 1.4 – PRONOMES DEMONSTRATIVOS  

DEMONSTRATIVOS DE PRESENÇA 

ko este (perto do 

falante) 

ko apyka ‘esta cadeira’ 

pe esse (perto do 

interlocutor) 

pe camisa  ‘essa camisa’ 

amo aquele amo tape ‘aquele caminho’ 

ã, ko’ã estes ko’ã apyka ‘estas cadeiras’ 

umi esses, aqueles umi apyka ‘essas/aquelas cadeiras’ 

DEMONSTRATIVOS DE AUSÊNCIA 

ku esse ku rogakuemi ‘minha ex-casinha’ 

upe esse upe ka’aguy ‘esse monte’ 

ako aquele ako ára ‘aquele dia’ 

aipo aquele aipo pirapire ‘aquele dinheiro’ 

umi esses aqueles umi ypykuéra ‘aqueles nossos antepassados’ 

 

Com base nessas evidências, apesar de não possuir artigo definido, pode-se 

assumir que a língua possui determinantes, que podem ser numerais, pronomes 

demonstrativos ou pronomes possessivos. Além disso, como mostra o sistema de 

pronomes demonstrativos, o DP apresenta marca de número. 

Nas variantes da língua em que a mistura com o Espanhol é mais proeminente, 

há a presença do artigo ‘la’, que funciona como artigo definido, embora não tenha 

distinção nem de número e nem de gênero: 

 

(1.29) Juan ojapi   la kurepe 

  Juan o-japi-ø  la kure-pe  

  Juan 3-atirar-nfut la porco-em 
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  ‘Juan atirou no porco/nos porcos’  (porcos definidos no contexto) 

 

 Com ‘la’, a sentença acima tem apenas a leitura definida, mas não de número 

singular ou de gênero, como há no Espanhol. 

 Por fim, nesta seção, apresentamos algumas características do sintagma nominal 

do Guarani Paraguaio: mostramos que embora não haja artigo definido na língua, há 

outros elementos que se encontram na posição de determinante (numerais e pronomes 

demonstrativos). Também mostramos que há distinção de número no determinante, mas 

não no nome. Ainda, argumentamos brevemente em favor de duas hipóteses: i) ‘-kuéra’ 

não é um morfema de plural, mas um coletivizador; ii) os nomes nus e nomes o artigos 

definito ‘la’ no Guarani Paraguaio são neutros para número. Na próxima seção, 

apresentaremos algumas características do sintagma verbal no Guarani Paraguaio. 

 

 

1.1.5 O sintagma verbal 

 

 Nesta seção serão apresentadas algumas características relacionadas ao sintagma 

verbal do Guarani Paraguaio. Apresentarei principalmente dados relacionado a tempo, 

aspecto gramatical e aspecto lexical, este último, relevante para a construção do capítulo 

4.  

 Em termos de expressão temporal, o Guarani Paraguaio apresenta a distinção 

futuro/não futuro, em que o futuro é representado pelo morfema ‘-ta’, que é átono, e o 

não futuro é representado pelo morfema ø, como vemos nos dados abaixo. 

 

 (1.30)  a. Juan ojapo  tembi’u. 

    Juan o-japo-ø tembi’u. 

    Juan 3-fazer-nfut comida. 

  ‘Juan fez comida/faz comida’ 

  

         b. Juan ojapota  tembi’u. 

  Juan o-japo-ta tembi’u. 
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  Juan 3-fazer-fut comida. 

  ‘Juan vai fazer comida’ 

 

 A sentença em (1.30a) pode ser verdadeira tanto com uma leitura de tempo 

presente, quanto de tempo passado. Já a sentença em (1.30b), é verdadeira apenas para 

contextos em que o evento está depois do momento de enunciação, ou seja, está no 

tempo futuro. Para Tonhauser (2006), a opcionalidade da marca de futuro em contextos 

de interpretação de futuro é indício de que ‘-ta’ não é futuro. Para a autora, o Guarani 

Paraguaio é uma língua sem marca de tempo no verbo e a marca associada ao futuro é 

um marcador modal intencional. Não discutiremos essa hipótese aqui por fugir ao escopo 

deste trabalho. Assumiremos a distinção futuro/não-futuro, que é assumida para as outras 

línguas Tupi (cf. Everett, 2006, e Storto, 2002, para uma análise da distinção na língua 

Karitiana, Tronco Tupi, Família Arikém).  

Os predicados estativos não apresentam cópula nem no tempo não-futuro, nem 

no tempo futuro, como vemos abaixo: 

 

(1.31)a. Pe ao iky’a 

 pe ao i-ky’a 

 dem roup 3-suja 

 ‘Esta roupa está suja’ 

 

                  b. Ko’ẽro pe ao iky’ata 

 Ko’ẽro pe  ao i-ky’a-ta 

 Ko’ẽro dem roupa 3-sujo-fut 

 ‘Amanhã a roupa vai estar suja’ 

 

Como mostram as sentenças acima, há ausência de cópula mesmo em construções 

em que aparece o morfema de futuro, que se agrega aqui ao predicado estativo.  

Em termos de aspecto gramatical, o Guarani Paraguaio apresenta dois 

marcadores: o morfema ‘–ma’ marca o aspecto perfeito e ‘hĩna’ marca o aspecto 

imperfectivo. Vejamos exemplos abaixo: 



Capítulo 1 

 

 

 

Contexto: O sapo pula para um lugar longe para evitar um menino e um cachorro. 

 

(1.32) Ko’ape  cheya akañyma  chuguikuéra 

ko’ape  che-ya a-kañy-ma  chu-gui-kuéra 

 agora  A1-já A1-esconder-perf 3-gui-kuéra 

 ‘Aqui já me escondi deles’ 

      (Tonhauser, 2006) 

 

O morfema ‘-ma’ frequentemente marca o estado resultante do evento, como no 

caso de (1.32), em que o estado resultante é o sapo escondido, mas ‘-ma’ também pode 

marcar o início do evento, como na sentença abaixo:  

 

(1.33) Ojepokyty  kyty ha ojorámane   

 o-je-po-kyty  kyty ha o-jorá-ma-ne   

 3-refle-mão-seco seco e 3-desamarrar-ja-ne 

 

 ra’e hapichápe 

 ra’e hapichá-pe 

 seu colega-a 

 ‘Ele esfregou suas mãos e começou a desamarrar o colega’ 

      (Tonhauser, 2006) 

 

 Na sentença acima, ‘-ma’ é usado para indicar que o evento já se iniciou. A autora 

explica que ‘-ma’ ocorre num grande número de ocorrências que se assemelham mais ao 

significado de ‘já’, do que de uma marca de tempo perfeito, ou de um marcador de 

transição dos estados. Essa questão necessita ainda de maior investigação.   

 O morfema de imperfectivo também apresenta algumas particularidades. Em 

geral, os estados não se combinam com marcadores imperfectivos nas línguas, mas no 

Guarani, eles ocorrem, com duas leituras diferentes: 

 



Capítulo 1 

 

 

(1.34) Yvy hykúe  hĩna kuri5 

 terra molhada hĩna recentemente 

 ‘A terra estava ficando molhada’ 

(Tonhauser, 2006) 

 (1.35) Chepochy hína 

 Che-pochy hĩna 

 B1-chateado hĩna 

 ‘Eu estou chateado’ 

(Tonhauser, 2006) 

 

Acima, vemos que ‘hĩna’ marca tanto uma transição de estado, em (1.34) quanto 

um estado não-transitório como em (1.35). De acordo com Tonhauser, a leitura de (1.35) 

marca uma relevância para o presente, mas o morfema é opcional neste caso. Com 

predicados dinâmicos, ‘hĩna’ marca a progressão do evento: 

 

(1.36) Oike  hĩna hógape 

 oi-ke  hĩna h-oga-pe 

 A3-entrar hĩna 3-casa-pe 

 ‘Ele está entrando em sua casa’ 

      (Tonhauser, 2006) 

 

Acima, este uso de ‘hĩna’ não difere muito do tipo de aspecto imperfectivo que 

ocorre nas línguas. Esses dados mostram a relevância do léxico na interpretação 

aspectual, que será nosso próximo e último tópico nesta seção. 

Tonhauser (2006) argumenta que a distinção entre classes aspectuais lexicais se 

aplica ao Guarani Paraguaio. Para a autora, o aspecto lexical, dividido nos traços de 

telicidade e duratividade, têm papel importante na interpretação temporal das sentenças, 

pois eventos télicos favorecem interpretações perfectivas enquanto eventos atélicos 

favorecem interpretações imperfectivas, embora a autora não assuma que o aspecto 

                                            
5 O advérbio ‘kuri’ parece operar como um localizador temporal, que marca o passado recente (Liuzzi & Kirtchuk, 
1989). Pode ser traduzido como ‘recentemente’, mas essa tradução não estava presente na apresentação original do 
dado (Tonhauser, 2006). 
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lexical seja correlacionado às construções dinâmicas/estativas, definidas no padrão de 

conjução.  

A autora apresenta três testes para comprovar sua hipótese. O primeiro refere-se 

à compatibilidade dos predicados com expressões sinko minuto/hora-pe ‘em cinco 

minutos/horas’ e sinko minuto/hora pukukue ‘por cinco minutos/horas’. Predicados télicos 

devem poder combinar-se apenas com a primeira expressão e predicados atélicos, apenas 

com a segunda. Este teste checa a telicidade (ponto final determinado).  

O segundo teste apresentado refere-se à interpretação das sentenças sem contexto. 

As sentenças eram apresentadas aos informantes e pedia-se uma tradução. Esperava-se 

neste teste que verbos télicos gerassem traduções para o espanhol com a marca perfectiva 

e verbos atélicos com a marca imperfectiva. O terceiro teste postula um tempo de tópico 

“quando eu vi Juan” e checa a tradução de predicados não marcados para esse contexto.  

De 50 expressões analisadas, 38 apresentaram forte correlação entre aspecto 

perfectivo e telicidade nos testes. São elas: 

 

(1.37) Atélicos com interpretação imperfectiva: aguapy ‘eu levanto’, aguata ‘eu 

caminho, avy’a ‘eu estou feliz’, chepochy ‘eu estou chateado’, ayta ‘eu nado’, oky ‘chove’, 

apyta ‘eu fico’, aveve  ‘eu voo’, chekañe’õ ‘eu estou cansado’, cheky’a ‘eu estou sujo’, ake 

‘eu durmo, cherasẽ ‘eu choro’, akirirĩ ‘eu silencio’, ambapu mbaraka ‘eu toco guitarra’, 

ahayhu Juanpe ‘eu amo Juan’, chekirirĩ ‘eu estou quieto’, ha’u cerveza ‘eu bebo cerveja’, 

amba’apo ‘eu trabalho’, ahecha peteĩ ju’i ‘eu vejo um sapo’, aguereko so’o ‘eu tenho 

carne’, ndejapu ‘você é mentiroso’, chetapere ‘eu estou ausente’, iñagekói ‘eu estou 

incomodado’, aĩ upépe ‘eu estou aqui’, cherasỹ ‘eu estou doente’, aikuaa upeva ‘eu sei 

aquilo’, cheruru ‘eu engulo’ 

 

(1.38) Télicos com interpretação perfectiva: chepysyrĩ  ‘eu escorreguei’, ajuka 

Juanpe ‘eu matei Juan’, -mano ‘eu morri’, aguahẽ ‘eu cheguei’, ha’a ‘eu caí’, aike ‘eu 

entrei’, chepyi ‘’, chepyho ‘eu pisei’, cheresarái  ‘eu esqueci’, aikyti pe yvyra ‘eu cortei 

aquela árvore’, cheko’ẽ ‘eu amanheci/acordei’ 

(Tonhauser, 2006, p. 258-259) 
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Acima temos a correlação entre aspecto e telicidade, mas os dados que não 

mostraram essa relação também são importantes para entender o aspecto lexical na 

língua. Vejamos:  

 

 TABELA 1.5 – CORRELAÇÃO ENTRE ASPECTO GRAMATICAL E ASPECTO LEXICAL 

Predicado 

*marca que apenas 2/3 informantes 

deram essa resposta 

telicidade 
contexto 

vazio 

‘quando vi 

Juan’ 

ajapo peteĩ óga 

‘eu fazer uma casa’ 
TEL IMP IMP 

aipe’a ko oveta 

‘eu abrir a janela’ 
TEL IMP* IMP 

ajoka cheespejo 

‘eu quebrar meu espelho’ 
TEL PERF* IMP* 

Cate oñenupã 

‘Cate se bateu’ 
TEL/AT PERF IMP 

aguejy montañagui 

‘eu desci a montanha’ 
TEL/AT PERF IMP 

ajagarra che sombrija 

‘eu pegar meu chapéu’ 
AT IMP* PERF* 

apáy 

‘eu acordar’ 
TEL IMP IMP 

akañy 

‘eu esconder’ 
TEL/AT PERF IMP* 

chepopa’ã 

‘eu ficar com a mão presa’ 
AT PERF* IMP 

che’are 

‘eu ser muito tempo’ 
AT PERF IMP* 

che hu’u 

‘eu tossir’ 
AT IMP PERF 

che atĩa AT IMP* PERF* 
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(Tonhauser, 2006, p. 259) 

 

Nesta tabela, vemos que há correspondência entre predicados télicos e 

interpretação perfectiva e predicados atélicos e interpretação imperfectiva. É interessante 

ainda observar que os predicados marcados como télicos, mas com interpretação 

imperfectiva, correspondem aos predicados que podem ser interpretados como 

accomplishment ou processos a depender do contexto. Accomplishments, além de serem 

télicos, são durativos. Já processos são durativos e atélicos, mas podem ter um ponto final 

estabelecido pelo contexto. Outra questão relevante neste caso é o fato de que, mais uma 

vez, fica evidenciada a não correspondência entre as formas dinâmicas/estativas dos 

predicados e o aspecto lexical, como se pode notar em (1.37) e (1.38). De qualquer forma, 

os dados acima mostram que as propriedades aspectuas lexicais são significativas para no 

Guarani Paraguaio. Isso será relevante para discussão no capítulo 4, que toma a existência 

de classe aspectuais no Guarani Paraguaio como premissa.  

Nesta seção, apresentamos alguns dados para ilustrar as distinções de tempo, 

aspecto gramatical e aspecto lexical no Guarani Paraguaio. Com ela, encerramos nossa 

breve descrição da gramática do GP.  

Não se propõe com essa descrição fazer assunções muito definitivas sobre a língua, 

mas apenas oferecer elementos que podem ajudar o leitor a compreender melhor os 

dados. Boa parte das reflexões apresentadas e discutidas aqui são fruto de pesquisa 

bibliográfica, ou observação indireta. Sendo assim, não nos é possível aprondar essas 

questões. Apresentamos aqui um panorama geral da língua com o intuito de fornecer ao 

leitor uma breve noção de seu funcionamento, focando em aspectos que podem ajudar 

a compreender os dados e análises propostas a seguir, ou a levantar questões sobre eles. 

Outros aspectos relevantes serão apresentados ao longo da tese, sempre que forem 

necessários. 

 

1.2 METODOLOGIA 

 

‘eu espirrar’ 
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 Os dados do Guarani Paraguaio apresentados nesta tese foram coletados em 

trabalhos de campo original. Alguns dados são remanescentes de coletas realizadas 

durante o curso do mestrado, mas a maior parte foi coletada nos trabalhos de campo de 

2012 e 2016. 

 Para proceder à coleta de dados, utilizei como metodologia principal a elicitação 

controlada de sentenças, nos termos propostos por Matthewson (2004). Cada protocolo 

de elicitação foi realizado com pelo menos dois falantes nativos da língua. 

 Em geral, a fase inicial da tradução Espanhol/Guarani dos dados não foi 

necessária. Os protocolos de elicitação foram todos elaborados em Guarani e foram 

aplicados com falantes bilíngues (Guarani/Espanhol). Após a primeira aplicação, 

procedia-se à correção do protocolo para, então, aplicá-lo com os outros falantes.  

 A elicitação controlada foi utilizada de três formas diferentes. Na primeira forma, 

explicava-se um contexto, requisitando que o falante enunciasse uma sentença aplicável 

àquele contexto. Essa é considerada uma tarefa de produção. A segunda forma de 

elicitação dos dados foi a checagem entre contexto e sentença, em que se apresentava 

um contexto em Espanhol, uma sentença em Guarani e se perguntava se aquele contexto 

estava apropriado para aquela sentença. Nesta tarefa, quando a sentença não estava 

apropriada ao contexto, o informante era solicitado a fornecer uma sentença que pudesse 

descrever aquele contexto. A maior parte dos dados coletados para essa pesquisa seguiu 

esse segundo método. O terceiro método utilizado foi a apresentação da sentença em 

Guarani ao falante na sua língua nativa, seguida de um pedido para que o falante 

fornecesse um contexto apropriado para aquela sentença. Essa tarefa é importante para 

identificar o significado padrão da sentença, ou o contexto em que ela é mais informativa.  

 Por fim, utilizou-se também, embora de maneira mais restrita, o método de 

tradução de maneira contrária: a sentença era apresentada em Guarani e pedia-se a 

tradução da sentença para o Espanhol, além de um contexto apropriado para ela. Esse 

método foi importante por duas questões: a primeira é que, no processo de tradução da 

língua nativa (Guarani) para a língua comum (Espanhol), foi possível identificar pistas 

sobre o funcionamento do Guarani. Matthewson (2004) argumenta que a língua utilizada 

para apresentar os contextos não tem influência sobre o funcionamento da língua alvo. 

No entanto, o contrário não é verdadeiro. Ao traduzir os dados para uma língua que não 
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é a sua língua nativa, os informantes apresentam muitos indícios sobre o comportamento 

da língua nativa, pois a língua nativa de um falante influencia a escolha de construções 

utilizadas para traduzi-la. Os testes de Tonhouser (2006) para a relação entre aspecto 

gramatical e aspecto lexical ilustram essa metodologia. 

  A segunda razão, é que, ao apresentar as sentenças em Guarani para checar os 

contextos, é preciso sempre controlar qual o significado padrão para as sentenças. 

Quando procedemos à elicitação com diferentes contextos, é preciso saber claramente 

quais os contextos mais apropriados para a sentença e quais contextos são parte de um 

esforço interpretativo que não traduz as reais condições de verdade da sentença. Por 

exemplo, para a sentença ‘João bebeu muita água’, podemos ter um cenário em que João 

bebeu água várias vezes e a sentença será verdadeira para aquele cenário. No entanto, 

isso não significa que “beber água várias vezes” é um dos significados da sentença. 

Significa apenas que ele não torna a sentença falsa e é possível, que ao beber água muitas 

vezes, se alcance a quantidade de água necessária para que a sentença ‘João bebeu muita 

água’ seja verdadeira. Esse tipo de controle é necessário para não se assumir que uma 

sentença é verdadeira para um contexto em que simplesmente ela não é falsa. Mas, 

apenas a tradução não garante que se chegará às condições de verdade da sentença. 

Conforme propõe Sanchez-Mendes (2014), é também preciso, nas tarefas de elicitação, 

checar os contextos limítrofes. Assim, entre a comparação dos contextos limítrofes e do 

significado padrão, é possível obtermos uma descrição adequada dos dados.  

 Para os dados apresentados no capítulo 2, usou-se principalmente o julgamento 

de aceitabilidade. Como se buscava principalmente a gramaticalidade ou 

agramaticalidade da ordem usada na sentença, não se explorou em detalhe os contextos 

de uso. Para os dados apresentados nos capítulos 3 e 4, usou-se principalmente os 

métodos de elicitação controlada descritos acima. No capítulo 4 também apresentamos 

um protocolo de elicitação em que o contexto e a sentença eram perguntados em relação 

a figuras (julgamento de valor de verdade), que será explicado em detalhe mais adiante.  

 Por fim, procuramos não realizar sessões de coleta de mais de uma hora, sempre 

que possível, especialmente para tarefas de produção. Embora nem sempre seja possível, 

pois o tempo exíguo em campo algumas vezes exige que façamos sessões de coletas mais 
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longas, observou-se que longas coletas tendem a cansar o informante, prejudicando a 

qualidade das informações obtidas.  

 Além desses métodos, foram utilizados textos escritos, gramáticas, dicionários e 

sites para montar os protocolos de elicitação e para garimpar possíveis pistas sobre o 

funcionamento dos fenômenos estudados. Os testes realizados se basearam nos testes 

encontrados na literatura teórica sobre os temas relevantes.   

 

CONCLUSÃO 

 

 Buscou-se neste capítulo inicial fornecer informações ao leitor para acerca da 

língua Guarani e da metodologia de coleta de dados. Este capítulo teve como objetivo 

apenas apresentar um panorama geral, fornecendo ao leitor elementos para a 

compreensão dos capítulos que virão a seguir. 
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       A SINTAXE DAS EXPRESSÕES DE GRAU 

DO GUARANI PARAGUAIO

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo busco apresentar uma análise das expressões de grau do Guarani 

Paraguaio sob uma perspectiva sintática. Mais especificamente, irei analisar e discutir a 

posição na hierarquia sintática ocupada pelos modificadores de grau ‘ite’, ‘iterei’ e ‘rasa’ 

com o objetivo de elucidar fenômenos sintáticos que possam explicar a distribuição 

dessas expressões. No capítulo seguinte, essa análise será considerada para compor a 

proposição de uma análise semântica. 

Essa discussão insere-se num debate mais amplo, que diz respeito ao 

homomorfismo entre semântica e sintaxe. O mapeamento entre a sintaxe e a semântica 

tem sido estudado por diversas áreas, sendo a teoria de papéis temáticos um dos temas 

mais abordados desta questão, como por exemplo em Baker (1988). Tenny (1992;1994) 

também trata da relação de mapeamento entre sintaxe e semântica quando propõe uma 

análise para objetos diretos do ponto de vista do aspecto.  Veremos aqui uma discussão 

sobre essa relação no âmbito das expressões de grau. 

Uma das questões que podem ser levantadas sobre este assunto é se as diferentes 

interpretações semânticas e combinações possíveis entre modificadores são espelho da 

posição sintática que ocupam. Nesse sentido, procurarei investigar se é possível explicar 

a semântica dos modificadores de grau, abordada nos capítulos seguintes, pela sua 

distribuição sintática, que será analisada a partir dos testes propostos por Neeleman et al. 

(2004) e de acordo com as análises de McNabb (2012) e Corver (1997). 

Para Neeleman et al. (2004) a simplificação de um componente na gramática não 

acarreta necessariamente a simplificação de outro componente. Segundo os autores, uma 

simplificação na relação sintaxe-semântica pode requerer complicações inaceitáveis na 

sintaxe. Ao mesmo tempo, ao se tentar propor uma estrutura sintática idêntica à 
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semântica, como ocorreu com a Semântica Gerativa, gera-se a necessidade de complicar 

o componente transformacional. Com isso os autores em questão justificam a ausência 

de correspondência entre sintaxe e semântica em sua análise. Neste capítulo adotamos a 

análise sintática desses autores para as expressões de grau, em que algumas delas ocupam 

a posição de adjuntos de AP e outras ocupam a posição de núcleo funcional de DegP. 

No entanto, proporemos no capítulo seguinte uma análise semântica dessas expressões 

de grau que complementa e, em certa medida, espelha a análise sintática proposta aqui. 

Isto quer dizer que os tipos semânticos atribuídos a cada um dos modificadores de grau 

levarão em conta o seu comportamento sintático. As análises serão complementares no 

sentido de que apenas a distribuição sintática desses modificadores não é suficiente para 

explicar as possibilidades e impossibilidades de coocorrência das expressões de grau 

estudadas.  

O fenômeno principal sobre o qual pretendemos nos debruçar nesta tese é a 

coocorrência dos modificadores de grau ‘ite’, ‘iterei’ e ‘rasa’, como mostram os dados a 

seguir: 

 

 (2.1) a. Juan iporãite. 

   Juan i-porã-ite  

   Juan 3-bonito-ite 

   ‘Juan é bem bonito’ 

  b. Juan iporã  ite-rei  

       Juan i-porã  ite-rei   

       Juan 3-bonito ite-rei 

      ‘Juan é muito bonito’ 

  c. Juan iporã  rasa 

       Juan i-porã  rasa 

       Juan 3-bonito rasa 

      ‘Juan é demasiadamente bonito’ 

  d. Juan iporã  ite-rei  rasa 

       Juan i-porã  ite-rei   rasa 

       Juan 3-bonito ite-rei  rasa 
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      ‘Juan é muito demasiadamente bonito’ 

 

 Em (2.1a-c) temos exemplos da ocorrência isolada das expressões de grau ‘ite’, 

‘iterei’ e ‘rasa’. Já em (2.1d), temos um exemplo da coocorrência de ‘iterei’ e ‘rasa’. 

Embora tenham um significado similar – intensificar o grau da propriedade pelo adjetivo, 

que neste caso é beleza, ‘ite’ pode coocorrer com ‘rasa’, mas não com ‘iterei’, com 

mostram os dados em (2.2): 

 

 (2.2) a. Juan iporãite rasa 

       Juan i-porã-ite rasa 

       Juan 3-bonito-ite rasa 

      ‘Juan é muito demasiadamente bonito’ 

  b. *Juan iporãite iterei 

   Juan i-porã-ite iterei 

   Juan 3-bonito-ite iterei 

   ‘Juan é muito muitíssimo bonito’ 

   

 Como vemos em (2.2), ‘ite’ não coocorre com ‘iterei’, mas apenas com ‘rasa’. Em 

especial, neste capítulo, procuramos explicar as questões sintáticas envolvidas nessa 

coocorrência e nas suas restrições. Parte dessa coocorrência pode ser explicada por 

fenômenos sintáticos e parte dela será explicada no capítulo seguinte, por questões 

semânticas.  

 Dado que na literatura são atribuídas diferentes posições sintáticas para esse tipo 

de expressão – especificadores de AP, modificadores de AP, núcleo de uma projeção 

funcional DegP – procuramos investigar a natureza do comportamento sintático dessas 

expressões, para verificar se questões sintáticas podem determinar suas possibilidades de 

coocorrência.  

Na segunda seção deste capítulo, apresentamos uma discussão teórica sobre as 

posições atribuídas para expressões de grau, utilizando autores que representam as 

referências centrais para tratar do tema. Apresentamos a teoria de Bresnan (1973), que 

propõe um sistema indireto para as expressões de grau. As expressões de grau são 
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tratadas como especificadores de QP, que por sua vez é um especificador de AP. Em 

seguida, apresentamos brevemente a teoria de Jackendoff (1977), que trata todas as 

expressões de grau como especificadores de AP, num sistema direto (uniforme), sem a 

intermediação de um QP. Corver (1977) propõe um sistema também indireto, em que 

QP intermedeia a relação entre DegP e AP, mas neste caso, QP e DegP fazem parte da 

projeção estendida de AP. Apresentamos, então, a teoria de Neeleman et al. (2004), 

assumida neste capítulo, que trata algumas expressões de grau como modificadores de 

AP e outras como núcleos funcionais que tomam AP como complemento. Por fim, 

apresentaremos as análises de McNabb (2012) para expressões de grau do Hebraico, do 

Árabe e do Coreano em que o autor argumenta haver processos sintáticos que transforma 

expressões de grau que são núcleos de DegP em expressões de grau que funcionam como 

adjunto. Esses dados serão utilizados para fazer um paralelo com os dados do Guarani 

Paraguaio. 

Na terceira seção deste capítulo, será apresentada em maior detalhe a distribuição 

sintática dos modificadores de grau ‘ite’, ‘iterei’ e ‘rasa’. Nesta seção buscamos explicitar 

os testes aplicados a sentenças com esses modificadores, evidenciando características 

específicas de seu comportamento sintático. A partir da análise proposta em Neeleman 

et al. (2004), mostraremos que ‘ite’ se comporta como núcleo funcional da projeção 

estendida de AP e que ‘iterei’ e ‘rasa’ comportam-se como adjuntos. Ainda, com base na 

evidência de que ‘iterei’ e ‘rasa’ não ocorrem na forma atributiva do adjetivo, propomos 

que esses modificadores não são adjuntos de AP, mas de VP. Além disso, argumentamos 

que a formação de ‘iterei’ pelos morfemas ‘ite’ e ‘rei’ corresponde ao mesmo fenômeno 

pelo qual ‘very’ necessita de ‘much’ em contextos em que não modifica AP. Sendo assim, 

‘very’ estaria para ‘ite’ assim como ‘very much’ estaria para ‘iterei’, sendo evidências de 

um mesmo fenômeno. 

Ainda, a partir da aplicação dos testes propostos em Neeleman et al. (2004), 

propomos uma discussão que relativiza a validade destes testes em análises 

translinguísticas. Consideramos que, apesar de oferecerem indícios do comportamento 

de expressões de grau, o único critério que pode ser considerado universalmente é a 

existência de seleção categorial dos núcleos de projeções funcionais, sendo as outras 

evidências apenas auxiliares.  
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Por fim, na quarta seção do capítulo, apresentaremos as conclusões e 

discorreremos sobre as implicações da proposta desta análise. Consideraremos uma 

análise em ‘iterei’ é polimórfico, ou seja, formado por ‘ite’ + ‘rei’. Sendo assim, explicamos 

a agramaticalidade de (2.2b). Pelo fato de ‘ite’ ser o único modificador que se comporta 

como núcleo de DegP, buscaremos propor uma análise semântica homomórfica em 

relação à sintaxe, que propõe que modificadores que ocorrem em núcleo de DegP são 

responsáveis por quantificar a variável de grau do adjetivo enquanto modificadores 

apenas manipulam o parâmetro contextual segundo o qual são avaliados, análise 

apresentada no capítulo 3 desta tese.  

 

2.1 ALGUMAS ANÁLISES SINTÁTICAS PARA EXPRESSÕES DE GRAU 

 

Na literatura, há três tipos de análise sobre a posição sintática de expressões de 

grau, que estão identificadas em McNabb (2012). A primeira classifica expressões de grau 

como modificadores ou especificadores de AP, como a que se pode encontrar em 

Bresnan (1973) e Jackendoff (1977). A segunda classifica-as como núcleos de uma 

projeção funcional DegP, e é adotada por Abney (1967), Corver (1997), Kennedy (1997), 

Kennedy & McNally (2005b). A terceira, assume uma análise mista, postulando a 

existência dessas duas possibilidades, como vemos em Neeleman et al. (2004). Neste 

trabalho, assumiremos a terceira proposta. A seguir, apresentaremos as diferenças entre 

essas análises.  

 

2.1.1 Bresnan (1973) 

 

Bresnan (1973) analisa a sintaxe das construções comparativas incluindo as 

comparativas formadas com expressões de grau do Inglês. Em sua análise, a autora 

dividide-as em três grupos, conforme expomos a seguir: 

  

i) expressões como as ‘como’, too ‘demais’, that  ‘tão’, so ‘tão’, e o morfema 

comparativo de superioridade –er  são caracterizadas como determinantes;  
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ii) expressões como little ‘pouco (nomes incontáveis)’, few  ‘pouco (nomes 

contáveis)’, much ‘muito (nomes incontáveis)’, many ‘muito (nomes 

contáveis)’ são quantificadores; 

iii) expressões comparativas de quantidade como less ‘menos’ e more ‘mais’ 

são classificadas como uma fusão morfológica entre o morfema 

comparativo –er e um quantificador, sendo less resultado de –er + little  e 

more, resultado de –er + much/many.  

 

Os dois primeiros grupos ocupam uma posição sintática diferente cada. O terceiro 

grupo seria uma fusão morfológica do primeiro com o segundo. A autora propõe que 

toda construção comparativa tem um sintagma quantificacional subjacente, que ocupa a 

posição de especificador de AP. Por sua vez, esse sintagma quantificacional possui uma 

expressão de grau como seu especificador, originando uma estrutura similar a (2.3): 

 

(2.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Essa estrutura corresponde ao que Corver (1997) chama de sistema de grau 

indireto, uma vez que há um sintagma quantificacional que intermedeia a relação entre 

o sintagma adjetival e o sintagma de grau.  

 AP 
       ei 
 QP  A’ 
       ru         4  
    DegP       Q’      adjetivo 
        g              g 
   Deg’          Q  
      |               | 

   Deg       much 
      |           little  
    as         many 
    how      enough 
    too        few 
    that 
    so  
    -er                                                                                                   

                                                                     (McNabb, 2012, p. 13) 
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Como vimos, para Bresnan (1973), um quantificador ou um partitivo está 

subjacente em todas as construções comparativas. Assim, as estruturas abaixo seriam 

equivalentes: 

 

 (2.4) a. She has more independence.6 

     ‘Ela tem mais independência.’ 

  A’. [[-er much]] independence 

  b.  She is happier. 

      ‘Ela está mais feliz’ 

  b’. [[-er much]] happy 

(Bresnan, 1973, p. 276) 

 

  No exemplo acima, então, haveria um ‘much’ subjacente à construção 

comparativa. Apesar disso, a autora mesmo aponta que essa análise em princípio pode 

parecer estranha, uma vez que nos dados abaixo ‘much’ não pode coocorrer com ‘too’. 

 

 (2.5) a. They think she has too much independence. 

     ‘Eles pensa que ela tem independência demais.’ 

  b. *They think she is too much happy. 

    ‘Eles pensam que ela está feliz demais.’ 

(Bresnan, 1973, p. 276) 

 

 Assumindo uma análise transformacional, Bresnan avalia que essa diferença está 

apenas na estrutura superficial, mas que em algum passo da derivação na estrutura 

profunda, as sentenças em (2.5a-b) são equivalentes.  

 Para argumentar em favor da hipótese de que ‘more’ é a uma realização de ‘-er + 

many/much’ e que ‘less’ é uma realização de ‘-er + little’, apresenta-se o paradigma abaixo: 

  

 (2.6) a. as much bread 

                                            
6 Sendo o Inglês uma língua de estrutura sintática e morfológica bastante conhecida, as glosas conterão apenas uma 
tradução aproximada para o Português Brasileiro. Sempre que essa tradução não for suficiente para explicitar os 
aspectos sintático-morfológicos de uma expressão, a sentença será seguida de uma explicação acerca de sua estrutura.  
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  b. too much bread 

  c. that much bread 

  d. so much bread 

  e. –er much bread [=more] 

(Bresnan, 1973, p. 277) 

 (2.7) a. as many people 

  b. too many people 

  c. that many people 

  d. so many people 

  e. –er many people [=more]       

     (Bresnan, 1973, p. 277) 

 (2.8) a. as little bread 

  b. too little bread 

  c. that little bread 

  d. so little bread 

  e. –er little bread [=less] 

(Bresnan, 1973, p. 277) 

 (2.9) a. as few people 

  b. too few people 

  c. that few people 

  d. so few people 

  e. –er few people [=fewer] 

(Bresnan, 1973, p. 277) 

 

 Assim, assumindo o paradigma de combinações possíveis entre quantificadores e 

expressões de grau, para justificá-lo seria necessário assumir que ‘more’ e ‘less’ são 

expressões morfologicamente complexas, pois as expressões ‘muchier bread’, ‘manier 

people’ e ‘littler bread’ não existem no Inglês. A primeira estrutura proposta para essas 

expressões é a seguinte: 
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(2.10)  QP 

wo 

         Det      Q 

      

{
 
 

 
 
𝑎𝑠
𝑡𝑜𝑜
𝑡ℎ𝑎𝑡
𝑠𝑜
−𝑒𝑟}

 
 

 
 

             {

𝑚𝑢𝑐ℎ
𝑚𝑎𝑛𝑦
𝑙𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒
𝑓𝑒𝑤

} 

(Bresnan, 1973, p. 277) 

 

Na estrutura acima, as expressões de grau são geradas como determinantes 

especificadores de QP, enquanto os quantificadores são núcleos de QP. Note-se que, 

apesar de a literatura mais recente tratar expressões como ‘too’ como Deg, como se 

observa em Abney (1983), Kennedy (1997), Corver (1997), Neeleman et al. (2004), 

McNabb (2012), entre outros, Bresnan utiliza originalmente o rótulo Det, pois trata tais 

expressões como determinantes de QP’s. No entanto, essa distinção não é relevante aqui.  

Propõe-se, então, uma regra para dar conta das mudanças morfológicas de ‘more’, 

‘less’ e ‘fewer’, formadas da combinação entre determinante e quantificador, como mostra 

(2.11)7: 

 

(2.11) a. [-er + much] → more 

  b. [-er + many] → more  

  c. [-er + little] → less  

  d. [-er + few] → fewer  

  

Essa proposta para ‘more’ e ‘less’ explicaria a agramaticalidade das construções 

em (2.12) pelo fato de que ‘more’ e ‘less’ já seriam resultado da combinação de um 

determinante e um quantificador: 

 

 (2.12) a. *as more 

  b. *too more 

                                            
7 Veremos no capítulo 4 que o Guarani Paraguaio fornece evidência empírica para essa análise.  
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  c. *that more 

  d. *so more 

  e. *as less 

  f. *too less 

  g. *that less 

  h. *so less 

 

Um outro problema apresentado pela autora para essa proposta é o fato de que 

‘more’ pode aparecer na estrutura superficial em sentenças em que ‘much’ não pode, 

como vemos em (2.13): 

 

 (2.13)  a. Mary is more / so (*much) intelligent. 

     ‘Mary é mais / tão inteligente.’ 

  b. Mary speaks more / so (*much) congently. 

     ‘Mary fala mais / tão convincentemente.’ 

(Bresnan, 1973, p. 278) 

   

 Nas sentenças acima, ‘so’ modifica um adjetivo (2.13a) e um advérbio (2.13b), 

‘much’ não ocorrer. Para resolver essa questão, a autora postula uma regra que diz que 

toda vez que ‘much’ preceder AP ou AdvP, sistematizada abaixo: 

 

 (2.14) Apagamento de ‘much’ 

  Much → ɸ / [... _________A]AP 

  Onde A(P) = (Sintagma) Adjetival ou Adverbial  

 

 Para exemplificar a regra (2.13) de apagamento de ‘much’, temos o exemplo em 

(2.15): 

  

 (2.15) a. *as much tall → as tall 

      ‘tão alto’ 

  b. I drank as much milk ↛ *I drank as milk 
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     ‘Eu bebi tanto leite’  

  c. I ate as much ↛ *I ate as 

     ‘Eu comi tanto’ 

 

 Em (2.15), portanto, quando a construção comparativa acompanha um adjetivo, 

haverá apagamento de ‘much’, como em (2.15a), mas como em (2.15b-c) temos 

respectivamente um VP e um NP/DP, ‘much’ não é apagado. Dessa maneira, explicam-

se os dados em (2.16), em que ‘much’ não ocorre com as expressões de grau: 

 

‘ (2.16) a. as (*much) happy 

 b. how (*much) happy 

 c. that (*much) happy 

 d. too (*much) happy 

 e. so (*much) happy        

 (McNabb, 2012, p. 13) 

 

 Nas construções acima em (2.16), temos, portanto, um quantificador ‘much’ 

subjacente, que foi apagado pela regra em (2.14). Corver (1997), conforme ressaltam 

Neeleman et al. (2004), aponta que por essa mesma razão, quando precede ‘so’, ‘much’ 

deve estar presente, como no dado em (2.17), o que corrobora da ideia de um ‘much’ 

subjacente: 

 

 (2.17)  John is very fond of Mary. In fact, he is too *(much) so. 

  ‘John é muito apaixonado por Mary. Na verdade, ele é muito assim.’ 

(Neeleman et al. 2004, p. 1) 

 

No exemplo acima, ‘much’ não é pronunciado antes de ‘fond’, que é um adjetivo, 

mas precisa ser pronunciado antes de ‘so’. Isso ocorre porque ‘so’ é uma proforma 

inespecificada categorialmente, podendo substituir expressões nominais, preposicionais e 

verbais, como mostram os exemplos abaixo: 
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(2.18) a. John loves Mary, and Peter does so too.  

    ‘John ama Mary e Peter também’.  

b. John is still very much on drugs, but he is less so than when he was a 

teenager. 

   ‘John ainda está muito em drogas, mas está menos assim do que quando 

era adolescente.’  

c. John is a real gentleman – he has always been so. 

   ‘João é um verdadeiro cavalheiro – ele sempre foi assim. 

(Neeleman et al. 2004, p. 1) 

 

Em (2.18), temos, respectivamente, casos de ‘so’ substituindo a expressão verbal 

‘loves Mary’, a expressão preposicional ‘on drugs’ e a expressão nominal ‘real gentleman’. 

Isso mostra que ‘so’ não possui as propriedades categoriais de um AP, mas é 

inespecificado categorialmente. Em (2.17), como ‘too’ não está precedendo AP, mas um 

item inespecificado, a inserção de ‘much’ torna-se obrigatória. Isso serve como evidência 

para supor que há um ‘much’ nulo em ‘too much fond of Mary’, que é deletado pela 

regra dada em (2.14). Ou seja, ‘much’ deverá ser inserido quando expressões de grau 

precedem predicados, nomes, expressões preposicionais ou adjetivos, mas será deletado 

apenas quando preceder um adjetivo.  

Decorre também da análise de Bresnan (1973), conforme apontam Corver (1997) 

e Neeleman et al. (2005) que ‘much’ não pode preceder ‘so’ quando há ocorrência de 

‘more’ ou ‘less’, como podemos ver em (2.19): 

 

(2.19) a. The weather was hot in Cairo. Indeed, it was very *(much) so. 

‘O tempo estava quente no Cairo. Na verdade, estava muito.’ 

 b. John is very fond of Mary. Maybe he is as *(much) so as Bill. 

‘John é muito apaixonado por Maria. Talvez ele seja tão assim quanto Bill.’ 

c. Of all the careless people, no one is more (*much) so than Bill. 

‘De todas as pessoas descuidadas, nenhuma é mais assim que Bill.’ 

d. The police searched the big room carefully, but the small room less 

(*much) so. 
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‘A polícia vasculhou o quarto grande cuidadosamente, mas o quarto 

pequeno muito menos assim.’ 

e. John is good at mathematics. He seems enough (*much) so to enter our 

graduate program. 

‘John é bom em matemática. Ele parece assim o bastante para entrar em 

nosso programa de pós-graduação.  

(Neeleman et al. 2004, p. 1) 

 

É preciso observar que a agramaticalidade dos dados acima em que ‘much’ não 

ocorre com ‘more’ e ‘less’ se dá porque estes são quantificadores formados da fusão de 

um morfema comparativo ‘-er’ e de um quantificador, significando que a posição de 

quantificador já está ocupada. Mas a agramaticalidade de (2.19e), em que ‘much’ precede 

‘enough’ precisa supor que existe um morfema de grau nulo que se combina a ‘enough’ 

para explicar porque ‘much’ não pode aparecer nesta sentença. Mais adiante, veremos 

que a solução de Corver (1997) capta as mesmas generalizações sem precisar lançar mão 

de uma operação de fusão morfossintática ou de um morfema nulo de grau.  

Resumindo, temos em Bresnan (1973) um importante passo para a teoria que é a 

diferenciação entre tipos de expressões de grau, que irá se mostrar relevante em análises 

posteriores, ainda que com alterações. Nesta análise pode-se observar vestígios de uma 

proposta que posteriormente levará à classificação de expressões de grau em duas 

categorias diferentes. 

 

2.1.2 Jackendoff (1977)  

 

Jackendoff (1977) analisa as expressões de grau como núcleos de uma projeção 

DegP que ocupa a posição de especificador de AP. Nesta análise, no entanto, todas as 

expressões de grau ocupam essa mesma posição, não havendo diferença entre as duas 

classes (Det/Q), presente em Bresnan (1973). Além disso, Jackendoff não postula a 

existência de um ‘much’ subjacente em predicações de grau com adjetivos ou em que as 

expressões ‘more’ e ‘less’ sejam morfossintaticamente complexas. 
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As diferentes distribuições das expressões de grau e a possibilidade de 

combinação com ‘much’ em diversos contextos serão explicados a partir da seleção do 

especificador. Adjetivos irão selecionar DegP como especificador, enquanto que outras 

expressões irão selecionar QP. Por sua vez, QP tem a possibilidade de selecionar um 

especificador DegP.  

Assim, ‘much’ será requerido para intermediar ‘so’ e uma expressão de grau 

(Deg), como no exemplo em (2.17), porque ‘so’ não é um sintagma adjetival. Dessa 

maneira, sendo ‘so’ um XP, precisa selecionar primeiro um quantificador como seu 

especificador, para que esse quantificador selecione DegP como seu especificador. Por 

isso, sentenças sem ‘much’ precedendo serão gramaticais.  Como AP’s selecionam apenas 

DegP como especificador, sentenças em que aparecem um quantificador precedendo AP 

serão agramaticais, como é o caso dos predicados em (2.6).  

Resumindo, Jackendoff (1977) adota um sistema uniforme (direto) para a 

predicação de grau com adjetivos, mas segue um sistema indireto (com intermediação de 

QP) para predicações de grau com outras categorias lexicais.  

Um argumento, utilizado por Corver (1997b), para rebater a proposta de 

Jackendoff (1977) baseia-se na coocorrência de mais de um modificador de grau em 

sentenças como (2.20): 

  

 (2.20) Fred was [so utterly confused that he fell off his podium]. 

  ‘Fred estava tão absolutamente confuso que caiu do pódio.’  

(Cover, 1997b, p. 293) 

 

 Na sentença acima, há o uso de dois modificadores de grau: ‘so’ e ‘utterly’. Na 

teoria X-barra, esses dois modificadores não poderiam ocupar a posição de Spec de AP, 

pois há apenas uma posição de Spec disponível. Logo, a alternativa para Jackendoff 

(1977) seria inserir um deles como núcleo de DegP e outro como Spec de DegP, como 

ilustra o exemplo abaixo: 
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 (2.21)   

 

  

 

 

 

 

No exemplo acima, ‘so’ ocupa a posição de especificador de DegP enquanto 

‘utterly’ ocupa a posição de núcleo de DegP.   

Neeleman et al. (2004) questionam a solução de Jackendoff (1977) com base nos 

desenvolvimentos recentes da sintaxe gerativa. Na proposta de Jackendoff, são as 

categorias lexicais que selecionam as expressões de grau como especificadores. No 

entanto, adjetivos ocorrem livremente com expressões de grau, mas algumas expressões 

de grau só podem ocorrer com adjetivos, indicando que na realidade são elas que têm 

propriedades selecionais. Dessa maneira, se essas expressões de grau realmente 

selecionam categorias específicas, não poderiam ser especificadores, que não têm 

propriedades de c-seleção, mas devem ser projeções funcionais que tomam AP como 

complemento. Essa crítica segue a linha de Corver (1997), que propõe que as expressões 

de grau fazem parte da Projeção Estendida de AP.  

 

2.1.3 Corver (1997) 

 

Corver (1997) propõe um sistema de análise indireto, tal qual Bresnan (1973). A 

principal diferença entre as análises é que Corver procura adaptar a proposta de Bresnan 

para um paradigma em que as categorias funcionais selecionam as categorias lexicais. 

Note-se que em Bresnan, AP, que é uma categoria lexical, toma as categorias funcionais 

Q e Deg como especificadores. No entanto, em Corver, é a categoria funcional Deg que 

seleciona a categoria lexical A. Essa discussão insere-se num debate maior acerca da 

Hipótese do Núcleo Funcional (Functional Head Hypothesis) em oposição à Hipótese do 

Núcleo Lexical, discutida em Grimshaw (1991), discutido adiante. 

              DegP 
    wo 
  Spec                    Deg’ 
      |                ru 
    so   Deg            AP 
                          |            |  
  utterly      confused  
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 Como vimos, Jackendoff (1977), propõe que DegP se origina na posição de 

especificador de AP. Esta análise seguia o modelo em que determinantes figuravam em 

posição de Spec de NP e advérbios em posição de Spec de VP. Ou seja, categorias 

funcionais atuavam como especificadores de categorias lexicais. 

 Corver (1997) propõe uma análise alinhada à proposta de Abney (1987), em que 

categorias funcionais projetam categorias lexicais. A diferença entre essa análise e uma 

em que as categorias funcionais figuram em posição de Spec pode ser representada da 

seguinte maneira: 

  

 (2.22) a.   

 

 

 

 

 

  b.  

 

 

 

 

 Em (2.22a), temos a estrutura que representa a proposta da Hipótese de Núcleo 

Lexical, em que LP é um sintagma lexical, FP é um sintagma funcional e XP é 

complemento de LP. Em (2.22b), temos a estrutura proposta dentro da Hipótese de 

Núcleo Funcional, assumida por Corver, em que LP é complemento de FP.  Dentro da 

perspectiva dos adjetivos e dos sintagmas de grau, assumindo então as duas possibilidades 

mostradas em (2.22), temos as seguintes estruturas: 

 

 (2.23) a. [AP [DegP Spec [Deg’ Deg]] [A’ A XP]] (Hipótese de Núcleo Lexical) 

  b. [DegP Spec [Deg’ Deg [AP A XP]]] (Hipótese de Núcleo Funcional) 

 

 LP 
     ru 
   FP  L’ 
     ru 
    L         XP
  
 

 FP 
     ru 
   Spec  F’ 
     ru 
    F         LP 
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 Em (2.23a), o DegP ocupa a posição de especificador do adjetivo e em (2.21b), 

AP é complemento de Deg. Corver, seguindo Abney (1987), opta pela segunda proposta 

por dois motivos. O primeiro se refere a uma simetria transcategorial. Se projeções 

funcionais tomam categorias lexicais como complemento nos casos de DP – NP e IP – 

VP, em que DP e IP são categorias funcionais, é possível esperar que também uma 

projeção funcional DegP tome como complemento o adjetivo. Vejamos a comparação 

entre essas projeções abaixo: 

 

 (2.24)

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Como podemos observar, a projeção estendida de AP espelha a projeção 

estendida de IP e NP. Isso também fornece alguns elementos que serão úteis para a 

análise de Corver (1997), como veremos a seguir com o caso de much-support – inserção 

de ‘much’ em um núcleo que não pode permanecer lexicalmente vazio, a espelho do 

que ocorre com do-support para o domínio verbal.  

  Corver (1997) também distingue dois tipos de morfemas de grau: uns com um 

sabor quantificacional, como ‘more’, ‘less’ e ‘enough’, e outros como expressões de grau 

propriamente ditas como ‘how’ e ‘so’. Dessa maneira, a relação entre adjetivo e o 

a.        IP 
    ru 
  Infl            TP 
   ru 
           T             VP 
 

 

b.        DP 
      ru 
  D             NumP 
   ru 
          Num         NP 
 

 

c.     DegP 
    ru 
  Deg           QP 
   ru 
             Q             AP 
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sintagma de grau é também mediada por um quantificador. Essa distinção é uma 

reformulação da proposta de Bresnan (1973); ao invés de especificadores, Deg e Q são 

núcleos na Projeção Estendida de AP. Nesse sentido, é também o que Corver classifica 

como de sistema indireto.  

 Além disso Corver (1997), ao contrário de Bresnan (1973), assume que as 

expressões ‘more’ e ‘less’ são itens lexicais simples e não estruturas morfologicamente 

complexas. Essas palavras são geradas em Q, assim como ‘enough’, enquanto expressões 

como ‘to’, ‘as’, ‘very’ e ‘how’ são geradas em Deg, como vemos em (2.16): 

 

(2.25)   

 

     

  

  

  

  

  

 

 

As expressões que ocupam a posição de Deg são classificadas como Classe 1. As 

expressões que ocupam a posição de Q são classificadas como Classe 2. Para explicar a 

diferença entre os dois tipos de expressão de grau, Corver (1997) vale-se dos testes com 

o pronome ‘so’ e das possibilidades de ocorrência de ‘much’. Na análise do autor, quando 

temos uma expressão de grau de Classe 1, A sobe para posição Q, que não pode ficar 

vazia (2.26a). Para legitimar uma representação na Forma Lógica, Q deve estar 

lexicalmente preenchido no curso da derivação. Este é um movimento de núcleo para 

núcleo, legitimado pela Gramática Universal. Quando temos uma expressão de grau de 

Classe 2, essa expressão ocupa a posição Q e Deg permanece nulo (2.26b). Essas duas 

maneiras estão representadas a seguir: 

              DegP 
    wo 
  Deg                     QP 
      g               ru 
Classe 1           Q            AP 
   too                  g 
   as             Classe 2 
   very          more 
   how          less 
              enough 

                 (McNabb, 2012, p. 19) 
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 (2.26)  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Como vimos, a proforma ‘so’ substitui AP, VP ou PP, portanto, não tem uma 

especificação categorial. No entanto, não pode subir para a posição Q. Assim, dado que 

a posição Q não pode permanecer vazia, insere-se o adjetivo dummy ‘much’, em que 

“dummy’’ se refere ao fato de ‘much’ ser lexicalmente vazio. Essa inserção só será feita 

caso A não possa se mover para Q, uma vez que o movimento de A para Q é considerado 

mais econômico. Dessa maneira a inserção de ‘much’ acontece apenas como último 

recurso (Last Resort), por ser menos econômica do que o alçamento de A para Q.8 Assim, 

há três maneiras possíveis de preencher Q: com expressão de grau de Classe 2, com o 

adjetivo e com ‘much’. As duas primeiras estão expressas em (2.26) e a terceira em (2.27): 

 

 (2.27) a. John is smart, but Bill is [as *(much) so]. 

  ‘John é esperto, mas Bill é tanto quanto.’ 

                                            
8 Essa operação é baseada no que Chomsky (1991) chama de do-support, um recurso de inserção de ‘do’, que se dá 
na projeção estendida do VP, em que ‘do’ é inserido como um verbo lexicalmente nulo. 

a.    Expressão de grau de Classe 1 (‘too’, ‘as’, ‘very’, ‘how’) – alçamento 
de A para Q 
 

        DegP 
    ru 
  Deg           QP 
     |    ru 
 very    Q             AP 
              |                 | 

       intelligenti        ti            
 

 

b. Expressão de grau de Classe 2 (‘more’, ‘less’, ‘enough’) – Deg 
permanece nulo 
 

        DegP 
    ru 
  Deg           QP 
     |    ru 
    ø     Q             AP 
              |                 | 

            more     intelligent            
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  b.  

  

 

 

 

 

  

 Como vemos em (2.27b), ‘much’ é inserido antes de ‘so’ para ocupar a posição 

de Q, uma vez que ‘so’, sendo um XP, não pode ser alçado para Q. Esse é um “último 

recurso” para preencher essa posição, uma vez que essa é a opção menos econômica 

dentro do modelo, assumindo as noções de economia dadas em Chomsky (1991; 1993), 

em que a inserção lexical é mais custosa do que um movimento de alçamento. 

 Essa análise explica a agramaticalidade das construções em (2.28): 

 

 (2.28) a. *John is [DegP Deg so [QP Q much [AP A intelligent]]]. 

  b. *John is [DegP Deg ø [QP Q more much [AP A intelligent]]] 

 

 Em (2.28a), ‘much’ torna a sentença agramatical porque a opção mais econômica 

é o alçamento do adjetivo para Q, não havendo necessidade da inserção de ‘much’ para 

satisfazer a exigência da posição Q estar preenchida. Em (2.28b), a agramaticalidade 

explica-se pelo fato de ‘more’ ser gerado em Q, não havendo lugar ou necessidade para 

inserção de ‘much’. 

 Neeleman et al. (2004) consideram um problema da análise de Corver (1997)  que 

ela seja obrigada a estipular que ‘so’ pode substituir AP ou DegP, mas não possa substituir 

QP, como mostram os exemplos abaixo: 

 

 (2.29) a. John is very fond of Mary. In fact, he is [DegP too [QP *(much) [XP so]]]. 

  b. John is [DegP too [QP fond [AP tA of Mary]]] and Bill is [XP so] too. 

 

        DegP 
    ru 
  Deg           QP 
     |    ru 
    as      Q            AP 
               |                | 

           much         so   
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 Em (2.29a), vemos que ‘so’ pode substituir AP, assim como em (2.29b) podemos 

ver que ‘so’ substitui DegP. Os autores argumentam ainda que há evidências de que ‘so’ 

pode substituir QP, como mostra (2.30): 

 

 (2.30) John is [QP more [AP intelligent than Bill]], and Mary is [XP so] too. 

 

 No dado acima, vemos que ‘more intelligent than Bill’, que é um QP, pode ser 

substituído por ‘so’. Esse dado mostra que a estipulação de que ‘so’ não pode ocupar a 

posição de Q, basilar na proposta de Corver (1997), é problemática. Para dar conta deste 

caso, Corver (1997) propõe que ‘so’ pode substituir AP, DegP e QP, mas QP não pode 

estar dominado por DegP.  

  

2.1.4 Neeleman et al. (2004) 

 

 A análise de Neeleman et al. (2004) opta por uma proposta mista, em que 

expressões de grau podem estar em núcleo de DegP, sendo DegP uma projeção funcional 

que seleciona AP, ou ainda podem ser apenas adjunto de AP. Estabelece-se, então, em 

conformidade com análises anteriores, duas categorias de expressões de grau: Classe 1, 

que ocupa a posição de núcleo de DegP, e Classe 2, que ocupa a posição de adjunto de 

AP. A estrutura proposta para essas construções é a seguinte:   

 

 (2.31)  

 

 

 

   

A estrutura proposta em (2.31), nos termos de Corver (1997) seria considerada 

um sistema direto, pois não há um quantificador (Q) intermediando a relação entre o 

adjetivo (A) e a expressão de grau (Deg). Nesse sentido, a análise é similar a Jackendoff 

(1977). No entanto, os autores assumem a ideia de Abney (1987) e Cover (1997) de que 

Deg pode ser o núcleo de uma projeção funcional. A inovação desta análise consiste na 

a.   DegP   b.      XP 
ty           ty 

         Deg       AP                     DegP      XP 
         Classe 1        Classe 2  
              (Neeleman et al. 2004, p. 4) 
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caracterização de algumas expressões de grau como adjuntos de AP e também de outras 

categorias como VP, DP e PP, representados em (2.31b) por XP. 

 Para fornecer base empírica para sua análise, Neeleman et al (2004) utilizam 

alguns testes que checam a diferença de comportamento entre os dois tipos de expressão, 

que podem ser resumidas da seguinte maneira:  (i) apenas expressões de Classe-2 se 

concatenam com expressões preposicionais (PP), verbais (VP) e nominais (NP) sem a 

inserção de ‘much’; (ii) apenas expressões de Classe-2 podem ter estrutura interna, ou 

seja, que são formadas por mais de uma palavra; (iii) expressões de Classe-1 precisam 

preceder AP em Inglês, Classe-2 pode suceder AP; (iv) apenas expressões de Classe-2 

aparecem sem um predicado graduável; (v) expressões de Classe-1 não podem ser 

topicalizadas, mas de Classe-2 podem; (vi) expressões de Classe-1 bloqueiam a 

topicalização do predicado graduável, mas de classe-2 não. Os testes que atestam esses 

parâmetros de funcionamentos serão apresentados a seguir. 

 O primeiro argumento utilizado para motivar a classificação das expressões de 

grau em duas categorias baseia-se na teoria de Grimshaw (1991), que postula que todos 

os núcleos numa projeção estendida devem ter exigência de combinação de traços 

categoriais. Um núcleo funcional, neste caso DegP, seleciona um complemento de uma 

categoria específica. Por outro lado, modificadores formam suas próprias projeções 

estendidas e se ligam mais livremente a qualquer categoria sintática. Assim, faz-se a 

previsão de que núcleos de DegP (Classe 1) selecionam apenas AP como complemento 

enquanto expressões de Classe 2 combinam-se livremente com outras categorias além de 

AP. Nos exemplos abaixo vemos que tanto expressões de grau Classe 1 e de Classe 2 se 

combinam com AP formando sentenças gramaticais.  

 

 CLASSE 1 

 (2.32)  a. He is [DegP too [AP famous]] to leave town. 

  ‘Ele é famoso demais para deixar a cidade.’ 

  b. The door is [DegP very [AP red]]. 

  ‘A porta está muito vermelha.’ 

  c. He is [DegP as [AP intelligent]] as Bill. 

  ‘Ele é tão inteligente quanto Bill.’ 
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  d. I wonder [DegP how [AP rich]] he really is t. 

  ‘Imagino o quão rico ele realmente é.’ 

  e. I didn’t know he was [DegP that [AP impatient]]. 

  ‘Eu não sabia que ele era tão impaciente.’ 

  

 CLASSE 2 

 (2.33)  a. He is [AP more [AP famous]] than I thought. 

  ‘Ele é mais famoso do que eu pensava.’ 

  b. His paper is [AP less [AP interesting]] than I thought. 

  ‘O artigo dele é mais interessante do que eu pensei.’ 

  c. He is [AP [AP funny] enough] to be my buddy.  

  ‘Ele era engraçado o suficiente para ser meu companheiro.’ 

  d. He is [AP a little [AP impatient]]. 

  ‘Ele é um pouco impaciente’. 

  e. He is [AP a good deal [AP indebted to his colleagues]]. 

  ‘Ele está um tanto quanto em dívida com seus colegas.’ 

(Neeleman et al., 2004, p. 6) 

 

 Nos exemplos acima, vemos que os autores incluem as expressões ‘a good deal’ 

(2.33e) e ‘a little’ (2.33d) no inventário de expressões de Classe 2 e também ‘that’ (2.32d) 

e ‘how’ (2.32e), em sua forma interrogativa, entre as expressões de Classe 1. Conforme a 

previsão, ambas as categorias podem se combinar a AP. No entanto, os exemplos a seguir 

mostram uma significativa diferença: 

  

  CLASSE 1 – sem ‘much’9 

  (2.34) a. *He [DegP too [VP likes venison]] for his own good. 

   ‘Ele gosta demais de carne de veado para seu próprio bem.’ 

   b. *He [DegP very [VP loves Mary]] indeed. 

   ‘Ele ama muito Mary realmente.’    

   c. *He [DegP as [VP lives like a typical Hollywood celebrity]] as Robin W. 

                                            
9 Os exemplos agramaticais serão traduzidos de acordo com o significado pretendido para a sentença.  
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   ‘Ele vive como celebridades típicas de Hollywood tanto quanto Robin W.’ 

   d. *I wonder how he [DegP t [VP really expects to be nominated]. 

   ‘Imagino quanto ele realmente espera ser nomeado.’   

   e. *I didn’t realize he [DegP that [VP enjoyed opera]]. 

   ‘Eu não percebi que ele gostava tanto de ópera.’ 

  

  CLASSE 1 – com ‘much’ 

  (2.35) a. He [VP [VP likes venison] [DegP too [AP much]]] for his own good. 

   ‘Ele gosta demais de veado para seu próprio bem.’ 

   b. He [VP [VP loves Mary] [DegP very [AP much]]] indeed. 

   ‘Ele ama muito Mary realmente.’  

  c. He [VP [VP lives like a typical Hollywood celebrity] [DegP as [AP much]]]  

  as Robin W. 

‘Ele vive como de celebridades típicas de Hollywood tanto quanto Robin 

W.’ 

   d. I wonder [VP [DegP how [AP much]] he [VP [VP really expects to be  

  nominated] t]. 

   ‘Imagino quanto ele realmente espera ser nomeado.’  

   e. I didn’t realize he [VP [VP enjoyed opera] [DegP that [AP much]]]. 

   ‘Eu não percebi que ele gostava tanto de ópera.’ 

 (Neeleman et al., 2004, p. 7) 

 

 

  Como vemos em (2.34), expressões de Classe 1 não se combinam livremente com 

VP’s. Para tornar as sentenças gramaticais, é necessário que haja a inserção de ‘much’, 

como mostram os exemplos em (2.35). Já as expressões de Classe 2, mostram um padrão 

diferente, exemplificado abaixo: 

   

  CLASSE 2 

  (2.36) a. He [VP [VP likes venison] more (*much)] than his family does. 

   ‘Ele gosta de carne de veado mais do que sua família’. 
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   b. He [VP [VP lives like a celebrity] less (*much)] than he would like to. 

   ‘Ele vive como uma celebridade menos do que gostaria.’    

   c. He [VP [VP loves Mary] enough (*much)] to marry her. 

   ‘Ele ama Maria o suficiente para casar com ela.’ 

 d. Peter [VP [VP enjoys reading] a little (*much)]; his brother does not enjoy 

it at all. 

   ‘Peter gosta um pouco de ler; seu irmão não gosta nada.’ 

   e. He [VP [VP loves Mary] a good deal (*much)]. 

   ‘Ele ama Mary um bom tanto.’ 

        (Neeleman et al., 2004, p. 8) 

 

  Em (2.36) vemos que ‘much’ torna as sentenças agramaticais, uma vez que as 

expressões de grau acima podem se combinar com VP’s. A agramaticalidade da inserção 

de ‘much’ deve-se ao fato de que essa opção é menos econômica, uma vez que expressões 

de Classe 2 não possuem critérios de c-seleção e podem se combinar com qualquer 

categoria. Além de VP’s, itens de Classe 2 também se combinam a PP’s e NP’s sem a 

necessidade de inserção de ‘much’. Itens de Classe 1 requerem a inserção de ‘much’ para 

se tornarem gramaticais. Vejamos: 

 

  CLASSE 1 

  (2.37)  a. He is [PP [DegP too [AP *(much)]] [PP under scrutiny]] to be elected at this 

  time. 

   ‘Ele está sob vigilância demais para ser eleito neste momento.’ 

   b. He is [PP [DegP very [AP *(much)]] [PP on drugs]] indeed. 

   ‘Ele é está muito viciado realmente.’ 

   c. He is [PP [DegP as [AP *(much)]] [PP in the running]] as anyone I know. 

   ‘Ele está tão na disputa quanto qualquer um que eu conheço.’ 

   d. I wonder [PP [DegP how [AP *(much)]] [PP into syntax]] he really is t. 

   ‘Imagino quanto em sintaxe ele realmente está.’ 

   e. I didn’t realize that he was [PP [DegP that [AP *(much)]] [PP over the limit]]. 

   ‘Eu não sabia que ele era tão além dos limites.’ 
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 CLASSE 2 

 (2.38)  a. He is [PP more (*much) [PP on drugs]] than any of his friends. 

  ‘Ele é mais viciado que qualquer um de seus amigos.’ 

   b. He is [PP less (*much) [PP like his father]] than he used to be. 

   ‘Ele é menos como seu pai do que costumava ser.’ 

c. This candidate was not [PP enough (*much) [PP in the running]] to stand 

a decent chance. 

 ‘Este candidato não está na disputa o suficiente para ter uma chance 

decente.’ 

   d. His 59oga59.5959 was [PP a little (*much) [PP over the top]]. 

   ‘O comportamento dele estava acima do normal.’ 

  e. He was [PP a good deal (*much) [PP over the limit]]. 

  ‘Ele estava um tanto quanto além dos limites.’  

        (Neeleman et al., 2004, p. 7) 

 

 Os sintagmas preposicionais do Inglês citados em (2.37-38) são graduáveis e por 

isso podem ser modificados por expressões de grau. No entanto, nos exemplos em (2.37), 

a inserção de ‘much’ é obrigatória, ao contrário do que ocorre em (2.38). A explicação 

para este fato é a mesma que se aplica ao caso dos VP’s: itens de Classe 1 possuem 

propriedades de seleção de complemento que forçam a inserção do adjetivo dummy 

‘much’. Por fim, apresentamos os testes que comprovam que expressões de grau exibem 

o mesmo padrão de comportamento em relação a DP’s, ilustrados em (2.39-40). 

 

  CLASSE 1 

  (2.39) a. He is [DP [DegP too [AP *(much)]] [DP a scientist]] to care about such  

  problems. 

   ‘Ele é um cientista demais para se importar com tais problemas.’ 

   b. It’s [DP [DegP very [AP *(much)]] [DP time for coffee]] now. 

   ‘É mesmo hora do café agora.’ 
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   c. He is [DP [DegP as [AP *(much)]] [DP a typical Hollywood celebrity]] as  

  Robin W. 

   ‘Ele é tanto uma típica celebridade de Hollywood quanto Robin W..’ 

   d. I wonder [DP [DegP how [AP *(much)]] [DP the village idiot]] he is generally 

  considered t. 

   ‘Imagino quanto o idiota da vila ele geralmente é considerado.’ 

   e. [DP [DegP That [AP *(much)]] [DP the village idiot]], I never thought John 

   was. 

   ‘Tanto o idiota da vila eu nunca pensei que John fosse.’ 

 

  CLASSE 2 

  (2.40)  a. He is [DP more (*much) [DP a theoretical linguist]] than a psychologist. 

   ‘Ele é mais um linguista teórico do que um psicólogo.’ 

 b. This is [DP less (*much) [DP a typical Italian opera]] than most of 

Puccini’s. 

   ‘Isso é menos uma ópera italiana típica do que muitas de Puccini.’ 

   c. He is [DP [DP man] enough (*much)]] for Sue. 

   ‘Ele é homem o suficiente para Sue.’ 

d. Always [DP a little (*much) [DP the village idiot]], John was never taken 

very seriously. 

   ‘Sempre um pouco o idiota da vila, John nunca foi levado a sério’. 

(Neeleman et al., 2004, p. 7) 

           

 Nos exemplos acima, vemos que o padrão se repete quando se trata de DP’s. 

Modificadores de Classe 2 dispensam a inserção de ‘much’ enquanto itens de Classe 1, 

ao se combinarem com DP’s tornam a inserção de ‘much’ obrigatória. Um fato que deve 

ser observado em relação aos DP’s aqui listados é que, dos exemplos acima, apenas os 

DP’s em (2.39a-b) e (2.40c) não estão acompanhados de adjetivos. Além disso, todos os 

DP’s estão em posição predicativa. Isso porque, segundo os autores, por questões 

semânticas o DP deve ser graduável e essas são ocorrências possíveis em que DP’s têm 

uma interpretação graduável. 
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 Resumindo, os testes dessa seção mostraram que expressões de Classe 1 

combinam-se apenas a AP, necessitando da inserção de ‘much’, que é um adjetivo 

dummy, para se combinar a outras categorias como PP’s, DP’s e VP’s. Isso se deve a 

exigências de c-seleção: núcleos funcionais selecionam categorias lexicais específicas. Já 

expressões de Classe 2 combinam-se livremente com todas as categorias, pois são 

modificadores e por isso não têm critérios de c-seleção. A inserção de ‘much’ torna essas 

predicações agramaticais, pois esta é uma opção menos econômica para a gramática.  

 O segundo parâmetro usado para avaliar as expressões de grau é a possibilidade 

de apresentarem estrutura interna.  Núcleos de projeções funcionais não podem ter 

estrutura interna, enquanto modificadores podem. Neeleman et al. (2004) apresentam 

então os dados que comprovam essa previsão. Como vimos, todos os itens de grau de 

Classe 1 são formados por apenas uma palavra (ex: ‘how’, ‘as’, ‘too’, ‘very’, ‘that’). Já os 

itens de grau de Classe 2, podem ter estrutura interna, como é o caso de ‘a good deal’ e 

‘a little’, que possuem estrutura de DP. Além disso são citados ‘a bit’, ‘somewhat’ e ‘above 

average’, que também são expressões de grau de Classe 2 que têm estrutura interna.  

 O terceiro parâmetro se refere à posição dos itens de grau. Em Inglês, os núcleos 

funcionais devem necessariamente preceder os núcleos lexicais. No entanto, 

modificadores podem tanto preceder quanto suceder os sintagmas modificados. Sendo 

assim, a previsão é que itens de Classe 1 necessariamente tenham que preceder AP 

enquanto itens de Classe 2 possam variar de posição. Vejamos os exemplos a seguir: 

 

 CLASSE 1 

 (2.41) a. *John is fond of Mary too for his own good. 

  ‘John é apaixonado demais por Mary para seu próprio bem.’ 

  b. *John is indebted to his colleagues as as Bill. 

  ‘John está endividado com seus colegas tanto quanto Bill.’ 

  c. *John is unreliable very for a priest. 

  ‘John não é muito confiável para um padre.’ 

  d. *I wonder intelligent how John really is. 

  ‘Imagino quão inteligente John realmente é.’ 

  e. *I didn’t know John was rich that. 
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  ‘Não sabia que John era rico assim.’ 

    (Neeleman et al., 2004, p. 10) 

 

 Como vimos em (2.40), a alteração da ordem das expressões de Classe 1 é 

impossível, tornando as sentenças agramaticais. No entanto, em (2.42) vemos que algumas 

expressões de Classe 2 devem estar antes (2.42d) e outras depois de AP (2.42c). Ainda, 

outras permitem as duas posições, como os exemplos em (2.42a,b,e): 

 

 CLASSE 2 

 (2.42) a. More fond of Mary than Bill, only John can claim to be. 

   ‘Mais apaixonado por Mary que Bill, apenas John pode dizer que é.’ 

  A’. Fond of Mary more than Bill, only John can claim to be. 

  ‘Apaixonado por Mary mais que Bill, apenas John pode dizer que é.’ 

  b. Less proud of his achievements than Bill, only John is. 

  ‘Menos orgulhoso de suas conquistas que Bill, apenas John é.’ 

  B’. Proud of his achievements less than Bill, only John is. 

  ‘Orgulhoso de suas conquistas menos que Bill, apenas John é.’ 

  c. ??Enough reliable to be a priest, only John is. 

  ‘O suficiente confiável para ser padre, apenas John é.’ 

  C’. Reliable enough to be a priest, only John is. 

  ‘Confiável o suficiente para ser padre, apenas John é.’ 

  d. A little mad about his children, John certainly is. 

  ‘Um pouco louco por seus filhos, John certamente é.’ 

  D’. ??Mad about his children a little, John certainly is. 

  ‘Louco por seus filhos um pouco, John certamente é.’ 

  e. John – a good deal indebted to his colleagues – was being overpolite. 

‘John – um tanto em débito com seus colegas – estava sendo educado 

demais.’ 

  E’. John – indebted to his colleagues a good deal – was being overpolite. 

‘John – em débito com seus colegas um tanto – estava sendo educado 

demais.’ 
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(Neeleman et al., 2004, p. 11) 

 

 Nos testes acima vemos que ‘more’ (2.33a), ‘less’ (2.33b) e ‘a good deal’ (2.33e) 

permitem as duas posições, antes e depois de AP. A expressão de grau ‘enough’ (2.33c) 

só pode ocorrer depois de AP enquanto, ‘a little’ (2.33d) deve estar antes de AP. Vale 

observar que este teste não nos diz nada sobre a expressão ‘a little’, uma vez que a posição 

fixa desta expressão é a mesma das expressões de grau de Classe 1. Se em uma língua, 

todas as expressões de grau comportam-se com ‘a little’, não será possível distinguir as 

duas classes por este teste. É exatamente o que ocorre em Guarani Paraguaio, como 

veremos mais adiante. 

 O quarto parâmetro usado para avaliar a diferença entre as classes de expressões 

de grau é a possibilidade de ocorrência sem o adjetivo. Núcleos funcionais c-selecionam 

itens lexicais específicos como complemento. No caso dos núcleos funcionais de grau, 

selecionam AP’s. Logo, não se espera que ocorram sem o adjetivo. Modificadores, por 

sua vez, são projeções máximas e podem aparecer isoladas nas sentenças. Logo, 

modificadores de grau de Classe 2 devem poder aparecer sem adjetivos. Essa previsão se 

confirma pelos testes mostrados abaixo: 

 

 CLASSE 1 

 (2.43) a. *Too is inadvisable. 

  ‘Demais é desaconselhável.’ 

  b. *Very might be offensive. 

  ‘Muito pode ser ofensivo.’ 

  c. *Half as would be acceptable. 

  ‘Metade assim seria aceitável.’ 

  d. *How would be acceptable? 

  ‘Quanto seria aceitável?’ 

  e. *That would be horrible. 

  ‘Tanto seria horrível.’ 

 

 CLASSE 2 
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 (2.44) a. More is not always better. 

  ‘Mais nem sempre é melhor.’ 

  b. In fact, less is more. 

  ‘Na verdade, mais é menos.’ 

  c. Enough is enough. 

  ‘Suficiente é suficiente.’ 

  d. A little is enough. 

  ‘Um pouco é suficiente.’ 

  e. But a good deal is better. 

  ‘Mas um bom tanto é melhor.’ 

(Neeleman et al., 2004, p. 12) 

 

 Conforme a previsão, os exemplos acima mostram que itens de Classe 2, mas não 

os de Classe 1 podem ocorrer de forma livre, sem adjetivos. Um dado adicional é que 

quando modificadores de Classe 1 estão acompanhados de ‘much’, eles podem ocorrer 

sem a presença do adjetivo, como vemos abaixo: 

  

 CLASSE 1 – com ‘much’ 

 (2.45) a. Too much/in a higher degree is inadvisable. 

  ‘Demais é desaconselhável.’ 

  b. Very much/in a high degree might be offensive. 

  ‘Muito pode ser ofensivo.’ 

  c. Half as much/in the same degree would be acceptable. 

  ‘Metade disso seria aceitável.’ 

  d. How much/to what extent would be acceptable? 

  ‘Quanto seria aceitável?’ 

  e. That much/to such a degree would be horrible. 

  ‘Tanto seria horrível.’ 

(Neeleman et al., 2004, p. 12) 
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 A explicação para os dados em (2.45) é que ‘much’ ocupa a posição do adjetivo 

na projeção, satisfazendo os critérios de c-seleção dos itens de Classe 1 exemplificados. 

Resumindo, com os testes em (2.43-45) pudemos observar então que apenas itens de 

Classe 2 podem ocorrer sem o adjetivo.   

 O quinto e o sexto parâmetros tratam da topicalização da expressão de grau e da 

extração do adjetivo para a posição de tópico, respectivamente. Núcleos funcionais não 

podem ser extraídos de seus complementos de acordo com Abney (1987). Isso prevê que 

expressões de grau de Classe 1 não podem ser topicalizadas e nem o adjetivo que as 

acompanha. Neeleman et al. (2004) utilizam os exemplos do Holandês, apresentados em 

Corver (1997): 

 

 (2.46) a. Ik acht  hem  [DegP  te  [AP afhankelijk  van  zijn   

      Eu  acho    ele  demais  dependente de  seu  

 

   vader]]  om een eigen  zaak   te beginnen. 

  Pai   para     um próprio negócio começar 

‘Eu acho ele dependente demais de seu pai para começar seu próprio 

negócio’ 

 

  b.*Te   acht  ik  hem  [DegP t  [AP afhankelijk  van ijn  

      Demais  acho  eu ele          t  dependente  de seu 

 

   vader]]  om  een  eigen   zaak   te beginnen. 

  Pai  para  um próprio  negócio  começar. 

‘Demais eu acho ele dependente de seu pai para começar seu próprio 

negócio.’ 

   

 

 (2.47) a. Ik  acht  hem  [AP  minder  [AP  afhankelijk  van alcohol]]  

      Eu acho ele   menos   dependente de  álcool      
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  dan van andere drugs. 

  do-que  de outras drogas 

  ‘Eu considero ele menos dependente de álcool do que de outras drogas.’ 

 

  b. ? Minder acht  ik  hem  [AP t    [AP  afhankelijkvan  

         Menos acho eu ele        t dependente de 

   

  alcohol]]  dan  van  andere drugs. 

  álcool  do-que de outras drogas 

  ‘Menos eu considero ele dependente de álcool do que de outras drogas.’ 

 

 Os exemplos acima mostram que a topicalização da expressão de grau de Classe 

1 te ‘demais’ torna a sentença agramatical. A topicalização de minder ‘menos’ gera 

estranhamento, mas é aceitável, de acordo com Corver (1997). Vejamos agora os 

exemplos em que o adjetivo é topicalizado: 

 

(2.48)  a. *Intelligent  is  hij  [DegP te  [AP t]] om  enigszins                        

inteligente é            ele  demais        t para mais-ou-menos

   

  te functioneren.  

  normalmente funcionar 

  ‘Inteligente ele é demais para funcionar normalmente.’ 

 

  b. Intelligent  is  hij  [AP minder  [AP t]] dan de   

     Inteligente é ele         menos        t do-que  o 

   

  gemiddelde Dutchman. 

  médio  holandês 

  ‘Inteligente ele é menos do que o holandês médio.’  
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 Conforme prevê a análise de Neeleman et al. (2004), a topicalização do adjetivo 

é possível em (2.48b), com uma expressão de grau de Classe 2, mas não é possível em 

(2.48a), em que a expressão de grau é de Classe 1. O resumo do comportamento dessas 

expressões de grau está apresentado abaixo, na Tabela 2.1. 

 

 TABELA 2.1 – PARÂMETROS EM NEELEMAN ET AL. (2004) 

PARÂMETROS 

(Neeleman et al. 

2004) 

 

CLASSE 1 

(‘too’, ‘very’, ‘as’, 

‘that’, ‘how’) 

 

 

CLASSE 2 

(‘less’, ‘more’, 

‘enough’, ‘a good 

deal’, ‘a little’ ) 

Modifica AP ✓ ✓ 

Modifica VP Inserção de ‘much’ ✓ 

Modifica NP Inserção de ‘much’ ✓ 

Modifica PP Inserção de ‘much’  ✓ 

Estrutura interna * 
Apenas: ‘a little’ e ‘a 

good deal’  

Ocorrência livre * ✓ 

Necessariamente 

Antecede AP 
✓ Apenas: ‘enough’ 

Topicalização de 

item de grau 
* 

✓ 

Dados do Holandês 

Topicalização de 

adjetivo 
* 

✓ 

Dados do Holandês 

  

 Apresentamos nesta parte do capítulo os parâmetros utilizados por Neeleman et 

al. (2004) para classificar as expressões de grau em duas categorias: núcleo de uma 

projeção de grau ou adjuntos de AP, NP, PP ou VP. Na próxima seção, apresentaremos 

a análise de McNabb (2012) para dados do Inglês, Hebraico, Árabe e Coreano, em que, 

adotando a Morfologia Distribuída como aporte teórico, propõe que todas as expressões 
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de grau são lexicalmente núcleos de Deg, mas que operações sintáticas e morfológicas 

criam a classe dos adjuntos. 

 

2.1.5 McNabb (2012) 

 

 A análise proposta por McNabb (2012), produção mais recente, até onde se sabe, 

sobre a categoria sintática das expressões de grau, incorpora elementos das análises de 

Bresnan (1973), Jackendoff (1977), Corver (1997) e Neeleman et al. (2004). Para o autor, 

expressões de grau são geradas como núcleo de uma projeção de grau. Nesse sentido, 

temos uma análise uniforme das expressões de grau, assim como em Jackendoff. No 

entanto, para o autor, operações sintáticas e morfológicas, como reduplicação ou a 

inserção de ‘much’, tornam algumas expressões adjuntos. Nesse sentido, temos a inserção 

de ‘much’ como um motivador para uma análise em que esses elementos pertençam a 

categorias distintas, como em Corver (1997), mas essa categoria não é de quantificador 

na projeção estendida de AP, mas um adjunto, como em Neeleman et al. (2004). Nessa 

análise, portanto, as diferenças de comportamento sintático não são reflexo da categoria 

sintática da expressão de grau, mas são consequência de processos morfossintáticos sobre 

a expressão. Para tanto, McNabb adota o panorama teórico da Morfologia Distribuída 

em que a morfologia é construída na derivação sintática.  

 McNabb (2012) analisa principalmente dados do Inglês, do Hebraico, do Árabe 

e do Coreano com o intuito de mostrar que as expressões de grau manifestam 

comportamentos diferentes entre as línguas. Em Hebraico e Árabe as expressões de grau 

são analisadas todas como adjuntos, como mostram os testes em relação à coordenação 

de expressões. Em Coreano, o processo de reduplicação do [adjetivo + o intensificador 

‘–ti’] para gerar a leitura de intensidade será analisado como evidência de um processo 

sintático que gera um adjunto a partir de um núcleo de DegP. 

 Os modificadores de grau analisados em Hebraico e Árabe são, principalmente, 

‘meʔod’ e ‘ktiir’, intensificador de grau que aparece nas duas línguas respectivamente e 

que podem ser equivalentes a ‘muito’ ou ‘very’, em termos semânticos. O teste realizado 

por McNabb (2012) é o da posição em relação ao adjetivo.  O intensificador ‘meʔod’ 
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pode preceder ou suceder o adjetivo, como mostram os exemplos abaixo, e pode ocorrer 

tanto em posição atributiva como em posição predicativa10: 

 

 Posição atributiva – Hebraico (meʔod)   

 (2.49) a. hɑ-dirɑ  hɑ-meʔod  ktɑnɑ 

      o-apartamento o-muito pequeno 

      ‘o apartamento muito pequeno’ 

 

b. hɑ-dirɑ  hɑ-ktɑnɑ  meʔod   

     o-apartamento  o-pequeno muito  

    ‘o apartamento muito pequeno’ 

(McNabb, 2012, p. 38) 

 

 Posição Predicativa – Hebraico (meʔod)   

 (2.50) a. dɑnɑ meʔod  mefursemet   

     dana  very  famous.fs 

     ‘Dana is very famous’ 

 

  b. dɑnɑ mefursemet  meʔod   

     dana  famous.fs very   

     ‘Dana is very famous’ 

(McNabb, 2012, p. 35) 

 

 Nos exemplos acima, o intensificador ‘meʔod’ pode aparecer tanto em posição 

atributiva (2.49) quanto em posição predicativa (2.50). Além disso, a relação de ordem 

em relação a AP é variável, sendo que este intensificador pode tanto preceder (2.49-50a) 

quanto suceder AP (2.49-50b). Como vimos em Neeleman et al. (2004), a posição livre 

em relação a AP é uma das características dos modificadores de Classe 2, que são 

                                            
10 O autor não forneceu exemplos do intensificador ‘ktiir’ do Árabe para descrever a posição do intensificador em 
relação a AP. Mas os dados fornecidos em relação à conjunção de AP’s nos indicam que o comportamento é o mesmo.  
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adjuntos de AP. Para argumentar que em Hebraico e em Árabe os intensificadores são 

adjuntos, hipótese defendida pelo autor, são utilizados testes com a coordenação de APs. 

 Tanto o Hebraico quanto o Árabe apresentam concordância de definitude do 

nome com o adjetivo ou com a expressão de grau. Como vimos em (2.49), a marca de 

definitude ‘hɑ’ pode aparecer afixada ao adjetivo, como em (2.49b), ou afixada na 

expressão de grau, como em (2.49a). Vejamos agora os dados do Árabe em relação a 

este comportamento. 

 

 (2.51) a. ɪš-šɑʔɑ  ɪẓ-ẓɣirɑ  ktiir 

     o-apartamento o-pequeno muito 

    ‘o apartamento muito pequeno’ 

 

  b. ɪš-šɑʔɑ  ɪl-ktiir    ẓɣirɑ 

     o-apartamento o-muito pequeno 

    ‘o apartamento muito pequeno’ 

(McNabb, 2012, p. 39-39) 

 

 Como mostram as sentenças em (2.51), em Hebraico a marca de concordância da 

definitude pode ocorrer tanto no adjetivo quanto no modificador, a depender de qual 

está adjacente ao nome. Há nessas línguas uma estreita relação entre a marca de 

definitude a as expressões de grau a depender de que ordem linear apresentam na 

sentença. A ordem influencia na relação de escopo dos adjetivos, sendo possíveis quatro 

tipos de combinação diferentes. A primeira configuração possível é quando a expressão 

de grau sucede imediatamente os adjetivos coordenados. Nesta ordem, os dois adjetivos 

devem apresentar concordância de definitude e há duas leituras possíveis para as 

expressões de grau: i) leitura de escopo estreito e ii) leitura de escopo largo. Vejamos: 

 

  

Hebraico  

(2.52) a. hɑ-dirɑ  hɑ-ktɑnɑ   ve-*(hɑ-)yekɑrɑ meʔod   

     o-apartamento  o-pequeno  e-o-caro  muito  
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    Leituras: i) ‘o apartamento (pequeno e (muito caro))’ 

    ii) ‘o apartamento (muito (pequeno e caro)) 

  

Árabe 

  b. ɪš-šɑʔɑ  ɪẓ-ẓɣirɑ  w-*(ɪl-)ɣɑɑlyɑ ktiir    

     o-apartamento o-pequeno e-o-caro  muito 

     Leituras: i) ‘o apartamento (pequeno e (muito caro))’ 

    ii) ‘o apartamento (muito (pequeno e caro)) 

(McNabb, 2012, p. 39) 

 

 Os dados acima mostram que quando a expressão de grau sucede os adjetivos 

coordenados, ela pode ter escopo apenas sobre o adjetivo imediatamente à sua esquerda 

(escopo estreito) ou sobre a coordenação de adjetivos (escopo largo). No entanto, a marca 

de definitude é obrigatória nos dois adjetivos. Em (2.53), abaixo, apresentamos a segunda 

possibilidade de posição da expressão de grau com adjetivos coordenados e as leituras 

dela derivadas.  

 

 Hebraico 

(2.53) a. hɑ-dirɑ  hɑ-ktɑnɑ   ve-*(hɑ-)meʔod yekɑrɑ   

     o-apartamento  o-pequeno  e-o-muito  caro  

    Leitura: i) ‘o apartamento (pequeno e (muito caro))’ 

   

Árabe 

  b. ɪš-šɑʔɑ  ɪẓ-ẓɣirɑ  w-*(ɪl-)ktiir ɣɑɑlyɑ      

    o-apartamento o-pequeno e-o-muito caro 

     Leitura: i) ‘o apartamento (pequeno e (muito caro))’ 

(McNabb, 2012, p. 39) 

 

 Na configuração acima, em que a expressão de grau precede o segundo adjetivo 

da coordenação, é ela que deve receber a marca de definitude. Neste caso, a única leitura 

possível é a de escopo estreito em que a expressão de grau pode apenas modificar o 
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adjetivo que precede. Na terceira configuração possível, apenas a expressão de grau 

recebe a marca de definitude, como vemos em (2.54): 

 

Hebraico 

(2.54) a. hɑ-dirɑ  hɑ-meʔod  ktɑnɑ   ve-yekɑrɑ   

     o-apartamento  o-muito pequeno e-caro  

    Leitura: i) ‘o apartamento (muito (pequeno e caro))’ 

   

Árabe 

  b. ɪš-šɑʔɑ  ɪẓ- ktiir  ẓɣirɑ   w-ɣɑɑlyɑ      

    o-apartamento o-muito pequeno e-caro 

     Leitura: i) ‘o apartamento (muito (pequeno e caro))’ 

(McNabb, 2012, p. 40) 

 

 Nas sentenças acima, há também somente uma leitura possível, em que a 

expressão de grau intensifica os dois adjetivos. Por fim, temos a última configuração em 

que apenas a expressão de grau e o segundo adjetivo recebem a marca de definitude, 

ilustrados em (2.55): 

 

Hebraico 

(2.55) a. hɑ-dirɑ  hɑ-meʔod  ktɑnɑ   ve-hɑ-yekɑrɑ   

     o-apartamento  o-muito pequeno e-o-caro  

    Leitura: i) ‘o apartamento ((muito pequeno) e caro)’ 

   

Árabe 

  b. ɪš-šɑʔɑ  ɪl-ktiir  ẓɣirɑ   w- ɪl-ɣɑɑlyɑ     

      o-apartamento o-muito pequeno e-o-caro 

     Leitura: i) ‘o apartamento ((muito pequeno) e caro)’ 

(McNabb, 2012, p. 40) 
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 Essa última possibilidade de ordem e marcação definitude mostrada em (2.55) 

também possui uma única leitura: a de que o intensificador modifica apenas o adjetivo a 

ele adjacente.  

 Para explicar as diferenças de leitura entre as possibilidades acima, McNabb 

(2012) recorre à Morfologia Distribuída. Na Morfologia Distribuída, não há um léxico 

central. As categorias, os traços sintáticos e as informações fonológicas e semânticas estão 

distribuídos pela gramática e são construídos por ela. Sendo assim, a sentença em sua 

forma superficial é resultado da interação entre traços sintáticos, morfológicos e 

semânticos, alguns inerentes aos itens lexicais e outros construídos ao longo da sintaxe 

ou de operações na forma fonética (PF) (Halle & Marantz, 1993 apud McNabb 2012). 

Nesta perspectiva, as raízes precisam ser categorizadas por um categorizador, que é o 

núcleo de uma projeção funcional na sintaxe, pois não possuem informação sobre 

categoria, por exemplo. Sendo assim, a sintaxe manipula diferentes traços 

morfossintáticos que não possuem uma forma morfofonológica, que será atribuída apenas 

em PF, no que se chama de “Inserção de vocabulário”. Então, a estrutura é linearizada, 

mas as informações de hierarquia dos constituintes ainda estão acessíveis para operações 

posteriores. Após a linearização, pode ocorrer o que se chama de Deslocamento Local, 

que é a mudança de ordem entre dois nós terminais quando há condições de 

precedência.  

 Na análise de McNabb (2012), os intensificadores de grau ‘ktiir’ e ‘meʔod’ são 

analisados como adjuntos. Nesse sentido, as diferentes leituras geradas pelas sentenças 

apresentadas serão atribuídas à posição que o intensificador se adjunge. Um DP simples, 

com a presença de um adjetivo e um intensificador teria a estrutura abaixo: 
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(2.56) 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

(McNabb, 2012, p. 49) 

 

 Na representação acima, temos um exemplo do que propõe o autor para as 

expressões ‘ktiir’ e ‘meʔod’ como adjuntos de AP. O NP se move para checar o traço de 

definitude em Spec, DP. A ordem após a inserção vocabular e a linearização está expressa 

em (2.57a), enquanto a ordem final, depois da aplicação do deslocamento local está em 

(2.57b): 

 

 (2.57) Depois de Inserção Vocabular e Linearização 

a. [DP dirɑ * hɑ [nP meʔod * yekɑrɑ * hɑ]] 

Depois de deslocamento local 

  b. [DP hɑ-dirɑ [nP hɑ-meʔod-yekɑrɑ ]] 

 

 Dessa maneira, ‘meʔod’ neste caso recebe a marca de concordância de definitude 

e modifica o AP ‘yekɑrɑ’. Nos casos de coordenação, McNabb assume uma estrutura 

ternária para a conjunção. Para sentença em (2.52), repetida aqui em (2.58a), a estrutura 

proposta é a seguinte: 

 

 (2.58) a. hɑ-dirɑ  hɑ-ktɑnɑ  ve-*(hɑ-)yekɑrɑ meʔod   

     o-apartamento  o-pequeno e-o-caro  muito  

  DP 
          qp 
       NP         D’ 
    5             qp 
     dirɑ      D            nP 
                 g             wo 
              [DEF: +]           AP             n’ 
                  ru       ru 
                                    Deg(P)       AP   [DEF:____]          NP 
         g             5                          4 
    meʔod        yekɑrɑ                                        t  
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     Leituras: ‘o apartamento (muito (pequeno e caro)) 

  b.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(McNabb, 2012, p. 52) 

 

  

Em (2.58b), temos o intensificador de grau adjungido acima da coordenação de 

APs. Como a coordenação de APs está adjacente ao marcador de definitude DEF, após 

o deslocamento local, ambos os adjetivos exibirão concordância. A segunda leitura para 

a sentença em (2.58a), repetida aqui em (2.59a), emerge da adjunção mais baixa do 

intensificador de grau, que se adjungirá ao segundo AP da conjunção apenas, como 

mostra a estrutura abaixo: 

 

(2.59)  a. hɑ-dirɑ  hɑ-ktɑnɑ  ve-*(hɑ-)yekɑrɑ meʔod   

  o-apartamento  o-pequeno e-o-caro  muito  

  Leitura: ‘o apartamento (pequeno e (muito caro))’ 
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 b.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

(McNabb, 2012, p. 53) 

 

 Na estrutura acima, temos portanto o intensificador modificando apenas o 

segundo AP da coordenação ‘yekɑrɑ’. Para a segunda possibilidade de configuração, 

mostrada em (2.53a), não é apresentada uma estrutura. Uma vez que a leitura das 

sentenças em (2.53) é similar à segunda leitura das sentenças em (2.52), podemos assumir 

que o intensificador também se adjunge ao AP ‘yekɑrɑ’. No entanto, resta explicar 

porque sentenças com diferentes ordens apresentam a mesma leitura e mesma estrutura. 

Poderíamos atribuir essa questão ao fato de que ‘meʔod’ pode tanto preceder quanto 

suceder o adjetivo que modifica, podendo aparecer em duas posições diferentes sem 

gerar diferentes leituras. No caso de (2.52), em que a leitura é ‘[o apartamento pequeno 

e [muito caro]], ‘meʔod’ sucede o adjetivo que modifica; já no caso de (2.53), com a 

mesma leitura, ‘meʔod’ precede o adjetivo e acaba recebendo a marca de definitude. 

Neste caso, a questão seria como essas formas são linearizadas. No entanto, esse problema 

não altera a análise principal de que é a posição da adjunção do intensificador de grau 

que determina os diferentes tipos de leitura gerados e acarreta nos diferentes padrões de 

concordância da marca de definitude. Passemos agora para a sentença em (2.54), repetida 

aqui em (2.60a), cuja estrutura corresponde a (2.60b):       

 

(2.60) a. hɑ-dirɑ  hɑ-meʔod  ktɑnɑ   ve-yekɑrɑ   
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     o-apartamento  o-muito pequeno e-caro  

      Leitura: ‘o apartamento (muito (pequeno e caro))’ 

  b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (McNabb, 2012, p. 55) 

 

Como vemos na estrutura acima, quando o intensificador ‘meʔod’ acima da 

conjunção de APs, precedendo-a e C-comandando-a, temos a sentença em (2.60a). Isso 

ocorre porque neste caso, é o intensificador que receberá a marca de concordância, pois 

é ele que está adjacente ao marcador de definitude. Por fim, temos a estrutura em (2.61b), 

correspondente às sentenças em (2.55). 

 

(2.61) a.  hɑ-dirɑ  hɑ-meʔod  ktɑnɑ   ve-hɑ-yekɑrɑ   

     o-apartamento  o-muito pequeno e-o-caro  

    Leitura: ‘o apartamento ((muito pequeno) e caro)’ 

  b.  
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(McNabb, 2012, p. 56) 

 

 Conforme explicita a estrutura em (2.61b), temos o intensificador ‘meʔod’ 

adjungido ao primeiro AP da conjunção. Neste caso, tanto o intensificador quando o 

segundo AP recebem a marca de definitude pois estes estão no mesmo nível hierárquico 

na sentença. Dessa forma, concluímos a apresentação das estruturas sintáticas 

correspondentes a cada uma das sentenças apresentadas por McNabb (2012). Com essa 

análie, o autor mostra que a adjunção é a hipótese mais plausível para o tratamento dos 

intensificadores de grau ‘ktiir’ do Árabe e ‘meʔod’ do Hebraico.  O fenômeno é explicado 

através da posição à qual se adjunge a expressão de grau combinada a regras de 

deslocamento pós-sintático. 

McNabb (2012), para propor uma análise para o Hebraico e para o Árabe 

consistente com as análises para o intensificador ‘very’ do inglês, apresenta uma discussão 

sobre a diferença entre o ‘much’ lexical e o dummy ‘much’. Recuperando a análise de 

Corver (1997), o autor assume a existência da diferença entre um ‘much’ lexical, que 

aparece em (2.62), que seria uma expressão adjetival que se realizaria em [Spec, DegP] 

ou [Spec, QP] a depender da expressão de grau que modifica. O ‘much’ lexical teria um 

sabor quantificacional. Podemos ver algumas de suas realizações abaixo: 

 

(2.62) a. How much do you like him? 

    ‘O quanto você gosta dele?’ 

 b. It seems too much. 

    ‘Parece muito.’ 

(Corver, 1997, p. 148) 

 

 De acordo com Corver (1997), nas sentenças acima estamos diante de um ‘much’ 

lexical pois eles são necessários para compreender a informação da sentença. Nestes 

casos, sua função é predicativa e funciona como modificadora de VP. Para McNabb 

(2012), seria ideal unificar a análise entre o ‘much’ lexical e o ‘much’ quantificador, que 

aparece no exemplo abaixo: 
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 (2.63) Much bread was brought to the table. 

  ‘Muito pão foi trazido à mesa.’ 

  

Já o ‘much’ sem conteúdo lexical, não possui informação semântica, e é utilizado 

para satisfazer a seleção categorial de ‘very’, conforme mostramos na seção 2.1.3 deste 

capítulo. Através da comparação entre os dados do Inglês com os dados do Árabe e do 

Hebraico, McNabb conclui que as línguas lexicalizam de diferentes maneiras suas 

expressões de grau. Os intensificadores ‘meʔod’ do Hebraico e ‘ktiir’ do Árabe seriam 

palavras correspondentes tanto a ‘very’ quanto a ‘very much’, pois podem ocorrer em 

ambos os contextos: 

 

(2.64) a. hɑ-mesibɑ hɑytɑ  (meʔod) tovɑ (meʔod) 

    a-festa estava.SF  (muito)  boa (muito) 

 a’. ɪl-hɑflɑ kɑɑnɑt  (ktiir)  mnihɑ (ktiir) 

    a-festa estava.SF (muito)  boa (muito) 

 a’’. The party was very good. 

      ‘A festa estava muito boa.’ 

  

 b. (meʔod) neheneti me-hɑ-mesibɑ (meʔod) 

      (muito) gostei  de-a-festa (muito) 

  b’. nbɑṣɑṭṭ (ktiir)  bi-l-hɑflɑ (ktiir) 

       gostei (muito) em-a-festa (muito) 

b’’. I very much enjoyed the party. 

      ‘Gostei muito da festa.’ 

(Adaptado de McNabb, 2012, p. 63) 

 

Para o autor, o que as sentenças acima mostram é que as línguas condensam 

funções de diferentes maneiras nos itens lexicais. Vemos que tanto ‘meʔod’ quanto ‘ktiir’ 

ocorrem em sentenças em que ‘very’ e ‘very much’ estão em distribuição complementar. 

Ainda, o que propõe é que ‘much’, quando inserido, torna Deg um adjunto. Da mesma 

forma, ‘meʔod’ e ‘ktiir’ seriam Degs, tal qual ‘very’, mas se tornariam adjuntos pela 
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inserção de um dummy ‘much’ sem conteúdo fonológico. Dessa maneira, o autor procura 

unificar as análises para o Hebraico, o Inglês e o Árabe. Sendo assim, seguindo a proposta 

de Neeleman et al. (2004), ‘much’ seria responsável por tornar uma expressão de Classe 

1, uma expressão de Classe 2.  

Por fim, são apresentados os dados do Coreano, em que a reduplicação do 

adjetivo teria função semelhante à da inserção de ‘much’, ou seja, transformar um Deg 

em adjunto. O Coreano utiliza duas estratégias para expressar intensificação. A primeira 

é similar ao Inglês, com a utilização de um intensificador que precede o adjetivo; a 

segunda repete o adjetivo e marca a primeira ocorrência com o intensificador ‘-ti’, como 

mostram os dados abaixo: 

 

(2.65) a. cha-ti cha-ta 

    frio-muito frio-DC 

    ‘(algo) é muito frio’ 

 b. cha-ti chan  son 

     frio-muito frio mão 

    ‘(uma) mão muito fria’ 

  

Como vemos acima, a reduplicação do adjetivo + o intensificador ‘-ti’ geram a 

leitura de intensidade. Vemos também que essa forma pode ocorrer tanto em posição 

atributiva, como em (2.65b) quando na forma predicativa (2.65a). No entanto, apenas 

adjetivos “curtos”, com menos de 4 sílabas podem ser modificados com a reduplicação; 

com adjetivos longos, a única forma aceita é o uso do intensificador apenas, como mostra 

(2.66): 

 

(2.66) a. *usukkwangsulep-ti usukkwangsulep cis 

   ridículo-muito ridículo  comportamento 

  ‘(um)  comportamento ridículo’  

 

 b. aju/daedanhi/maeu/sangdanghi usukkwangsulep cis 

               muito          ridículo           comportamento 
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     ‘(um) comportamento ridículo’ 

 

Logo, conforme explicitam os exemplos acima, há critérios morfossintáticos que 

regulam a ocorrência da reduplicação como estratégia para a intensificação. Com 

adjetivos de mais de quatro sílabas, a língua utiliza outros intensificadores como ‘aju’, 

‘daedanhi’, ‘maeu’ e ‘sangdanghi’. Esses intensificadores são analisados como adjuntos à 

esquerda de AP, já que o Coreano é uma língua de núcleo final, como mostra (2.67): 

 

(2.67)   

  

 

  

 

Dessa forma, resta entender como é a realização sintática da reduplicação. O autor 

discute duas hipóteses: i) reduplicação motivada por processos sintáticos, que ocorre para 

satisfazer os critérios de seleção do intensificador de grau, que surge como uma cópia do 

adjetivo; ii) reduplicação motivada por questões morfofonológicas, em que há apenas 

uma cópia do adjetivo. O autor opta pela segunda explicação principalmente porque há 

a possibilidade de inserir morfemas entre o item reduplicado, como vemos abaixo: 

 

(2.68) motun  umyo-ta cha-ti-do-cha-ta 

 todos bebidas-nom frio-muito-também-frio-dc 

 ‘Todas as bebidas também estão muito geladas’ 

 

Conforme mostra (2.68), o morfema ‘do’ pode ser inserido entre a reduplicação 

do adjetivo com o intensificador. Se fosse o caso de uma simples reduplicação 

morfofonológica, nenhum material poderia interceder o output dos elementos da 

reduplicação. Isso mostra que uma análise em a reduplicação é fenômeno morfossintático 

parece se aplicar melhor ao caso, em que há a cópia do adjetivo. Dessa forma, McNabb 

(2012) assume para os dados do Coreano que o fenômeno da reduplicação do adjetivo é 

paralelo à inserção de um ‘much’. Em sua análise, o adjetivo é copiado no lugar em que 
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aparecia um ‘much’ para satisfazer os critérios de seleção categorial de Deg, tornando a 

expressão [Deg + adjetivo reduplicado] um adjunto, paralelo a ‘very much’.  

Em suma, conforme apresentamos nesta seção do capítulo, para McNabb (2012), 

todas as expressões de grau seriam Deg, mas operações morfossintáticas fariam com que 

se realizassem como adjunto. No caso do Hebraico e o Árabe, essa operação seria a 

inserção de um dummy ‘much’ nulo. No Coreano, seria a reduplicação do adjetivo. Na 

próxima seção apresentaremos uma análise das expressões de grau do Guarani 

Paraguaio. Em nossa análise, o Guarani apresenta uma forma vozeada de dummy ‘much’ 

que seria, tal qual propõe McNabb (2012), uma operação responsável por tornar um Deg 

um adjunto.  

Na próxima seção também aplicaremos os testes propostos por Neeleman et al. 

(2004) aos dados do Guarani Paraguaio, discutindo os resultados e aplicabilidade dos 

testes para esta língua.  

 

2.2 SINTAXE DAS EXPRESSÕES DE GRAU NO GUARANI PARAGUAIO 

  

 Nesta seção apresentarei uma análise das expressões de grau do Guarani 

Paraguaio, tomando como ponto de partida os dados e teorias apresentados nas seções 

anteriores deste capítulo. O objetivo desta seção é, portanto, discutir a aplicação dos testes 

que diferenciam expressões de grau de Classe 1 e Classe 2 aos dados do Guarani 

Paraguaio. 

 As expressões de grau do Guarani analisadas aqui serão ‘ite’, ‘iterei’ e ‘rasa’. Sua 

distribuição sintática será exemplificada e analisada a seguir. A partida dos testes, 

propomos que ‘ite’ comporta-se como núcleo de DegP, enquanto ‘iterei’ e ‘rasa’ 

comportam-se como adjuntos. No entanto, os adjuntos não serão de AP, mas de VP, uma 

vez que só ocorrem quando o adjetivo está em posição predicativa. 

 

 

2.2.1 ‘-ite’ 
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 O morfema ‘ite’, que tem significado parecido com ‘muito’ e ‘very’, é responsável 

por expressar a intensificação de uma propriedade dada por um adjetivo. Em nossa 

análise, trataremos ‘ite’ como um morfema de grau que ocupa a posição de núcleo da 

projeção funcional DegP, assim como ‘very’. Nesta seção apresentaremos evidências de 

suas possibilidades de ocorrência, relação de ordem, baseando-nos nos testes de 

Neeleman et al. (2004) para justificar essa análise.  

O morfema de grau ‘ite’ ocorre apenas como uma forma presa, sufixada à 

expressão intensificada. Vejamos o exemplo a seguir: 

 

 (2.69) Juan iporãite. 

  Juan i-porã-ite  

  Juan 3-bonito-ite 

  ‘Juan é muito bonito’ 

  

 Como vemos em (2.69), o morfema ‘ite’ aparece depois do adjetivo. Sabemos que 

é uma forma presa, pois nada pode intervir entre o adjetivo e ‘ite’, como mostra a 

agramaticalidade da sentença abaixo: 

 

 (2.70) *Juan iporã  avei  ite 

  Juan i-porã  avei  ite 

  Juan 3-bonito também ite 

  Leitura pretendida: ‘Juan também é bonito’ 

   

 Sendo ‘ite’ uma forma presa, sua distribuição é bastante restrita. Além da 

ocorrência atestada em (2.69), com adjetivo, temos também a possibilidade de ocorrência 

com advérbios de tempo e intensidade11, conforme mostra (2.71): 

 

 (2.71) a.  Juan  háime(te)  omano.  

                                            
11 Os aspectos semânticos dessas expressões serão melhor explicitados e analisados em capítulos seguintes. Neste 
capítulo, trataremos apenas da questão sintática do problema, procurando observar os critérios de seleção das 
expressões e baseando-nos apenas nos critérios de gramaticalidade x agramaticalidade, sem uma análise mais detida 
dos aspectos semânticos envolvidos na aceitabilidade da sentença.  
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   Juan háime-ite o-mano-Ø.  

          Juan quase-ite 3-morrer-Nfut 

                ‘Juan muito-quase morreu’ 

  b.  Juan  háime(tete)   omano.  

                Juan háime-ite-ite  o-mano-Ø.  

                Juan quase-ite-ite  3-morrer-Nfut 

                  ‘Juan muito-muito-quase morreu’ 

 

 (2.72)  Juan  omba’apo   heta(ite) 

  Juan o-mba’apo-Ø  heta-ite 

  Juan trabalhou-Nfut  heta-ite 

  ‘Juan trabalhou muitíssimo’ 

 

 (2.73)  Juan omba’apo   tapia(ite) 

  Juan o-mba’apo-Ø  tapia-ite 

  Juan trabalhou-Nfut  sempre-ite 

  ‘Juan trabalhou sempre/continuamente’ 

 

 Os exemplos acima ilustram os casos em que ‘ite’ pode ser usado como um 

modificador de advérbios; os parênteses em ‘ite’ indicam que as sentenças sem ‘ite’ 

também são gramaticais. A diferença entre a forma com ‘ite’ é que a expressão é 

intensificada. Na sentença (2.71a), ‘ite’ modifica o advérbio háime ‘quase’. Essa sentença 

significa que foi por muito pouco que o evento não ocorreu. Em (2.71b), há a 

reduplicação de ‘ite’, cujo resultado é uma intensificação ainda maior da propriedade 

denotada pelo advérbio. Neste caso, o significado é que faltou realmente muito pouco 

para que o evento se realizasse. Em (2.72), ‘ite’ se combina com o advérbio ‘heta’. ‘Heta’ 

é um advérbio de quantidade, que gera leituras de duração e repetição de eventos na 

língua – como podemos ver, ele pode ser modificado por um intensificador de grau (cf. 

capítulo 4 para uma análise completa de ‘heta’). Em (2.73) temos um advérbio de 

tempo/intensidade na língua, ‘tapia’, que pode ser traduzido como ‘sempre’ ou 

‘continuamente’. Este advérbio também permite a modificação por ‘ite’. 
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 Apesar de poder modificar advérbios, ‘ite’ apresenta restrições em relação a VP’s. 

Vejamos o exemplo abaixo: 

 

 (2.74)  *Juan  omba’apoite 

  Juan o-mba’apo-Ø-ite 

  Juan trabalhou-nfut-ite 

  ‘Juan trabalhou muito’ 

 

 Como vemos, ‘ite’ não é adverbial pois não pode modificar VP’s diretamente, 

tornando-se agramatical na sentença acima em que modifica do verbo –mba’apo 

‘trabalhar’. No caso abaixo, é possível que ‘ite’ modifique VP’s, mas a leitura obtida é 

estativa: 

 

 (2.75)  Juan  omanoite. 

  Juan o-mano-Ø-ite 

  Juan 3-morto-nfut-ite. 

  Leitura estativa: Juan está muito morto/bem morto – OK  

  Leitura eventiva: Juan morreu muito – RUIM 

 

 A leitura obrigatória para o dado acima mostra que neste caso, o verbo é 

interpretado como correspondente ao adjetivo ‘morto’, apesar da morfologia de 

conjugação usada não ser o morfema ‘i’ predicativo, mas o morfema ‘o’, usado como 

marca de terceira pessoa de verbos ativos. Pode-se tratar então de uma forma participial 

do verbo. No entanto, não encontramos outras evidências de formas participiais que 

comprovam essa hipótese. De qualquer forma, fica evidenciado que ‘ite’ não opera sobre 

VPs a menos que haja uma dimensão estativa a ser modificada12. Essas questões serão 

melhor discutidas nos capítulos seguintes.  

 Em relação a DPs, quando ‘ite’ não pode aparecer com nomes, como vemos no 

dado abaixo: 

                                            
12 Conforme apontamos no capítulo 1, este dado nos mostra que o significado estativo não está unicamente associado 
ao padrão de conjugação estativo, na distinção dinâmico x estativo.  
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 (2.76) a. *Juan mbo’eharaite 

         Juan  mbo’eharaite 

         Juan professor-ite 

    b. Juan  mbo’ehara teete 

        Juan    mbo’ehara ite-ite 

           Juan professor verdadeiro 

        ‘Juan é um verdadeiro professor’ 

 

 Nos exemplos acima, quando ‘ite’ modifica o nome mbo’ehara ‘professor’, é 

preciso que haja a reduplicação de ‘ite’, como mostra (2.76b), já que o morfema ‘ite’ não 

se combina diretamente com o DPs. A leitura que melhor descreve a sentença é a de que 

Juan é um professor de verdade, alguém que possui todas as características de um bom 

professor, ou um professor prototípico. Neste caso, poderíamos considerar aqui que a 

reduplicação de ‘ite’ possa ser equivalente à reduplicação do adjetivo em Coreano, 

descrita por McNabb (2012), em que o adjetivo é reduplicado para satisfazer os critérios 

de seleção do intensificador ‘-ti’, funcionando com um dummy ‘much’. Aqui, o que 

ocorre é a reduplicação do ‘ite’, gerando o adjunto ‘teete’, que seria um intensificador de 

DPs. Se assumimos essa hipótese, reforçamos a ideia de que ‘ite’ é mesmo um núcleo de 

DegP e que possui critérios de seleção categorial que precisam ser satisfeitos, tal qual 

‘very’ ou ‘-ti’. Esta hipótese é corroborada pelo fato de não haver uma motivação 

semântica ou fonológica para a reduplicação, uma vez que ‘teete’ não significa uma 

intensificação de ‘ite’. No entanto, conforme vimos no Coreano, a reduplicação do 

adjetivo aceita que haja outros morfemas entre o adjetivo reduplicado, o que não é caso 

de ‘teete’. Desta forma, este argumento não poderia afastar a possibilidade de essa ser 

uma reduplicação por razões morfofológicas. No entanto, de fato não há evidências para 

a motivação morfonológica da reduplicação de ‘ite’ neste caso, o que nos faz assumir que 

a análise proposta por McNabb (2012) para o Coreano pareça ser cabível aqui.  

 Há ainda duas questões pertinentes em relação a essa reduplicação: i) ela é 

agramatical com adjetivos; ii) ela não carrega o que poderíamos assumir como morfema 
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atributivo ‘i-’. A primeira questão está exemplificada a seguir, em que ‘teete’ torna a 

sentença agramatical: 

 

 (2.77) *Juan iporã  teete. 

   Juan i-porã  teete.  

  Juan 3-bonito ite-ite 

  ‘Juan é verdadeiramente bonito’ 

 

 A agramaticalidade de (2.77) seria explicada pelo fato de que a reduplicação de 

‘ite’ modificando o adjetivo não seria necessária, uma vez que o adjetivo porã ‘bonito’ 

satisfaria os critérios de seleção categorial de ‘ite’. Sendo assim, pelo Princípio de 

Economia, seria uma alternativa menos econômica para o sistema.  

 A segunda questão é a ausência de /i/‘ em ‘teete’. É importante notar que mesmo 

na modificação de adjetivos, o fonema /i/ é elidido em alguns casos. Um deles é no caso 

do adjetivo porã ‘bonito’ e o outro com o adjetivo ‘karape’, como vemos abaixo: 

 

 (2.78) a. Juan  iporãnte. 

     Juan  i-porã-ite 

     Juan  3-bonito-ite 

     ‘Juan é muito bonito.’ 

  b. Juan  ikarapete 

      Juan  i-karape-ite 

      Juan  3-baixo-ite 

      ‘Juan é muito baixo’ 

 

 Nos exemplos acima, vemos que o fonema /i/ não aparece em ‘ite’. Nestes casos, 

não há critérios semânticos ou morfossintáticos que justifiquem sua ausência, uma vez 

que não há diferenças entre essas sentenças e outras em que aparece a forma ‘ite’. 

Assumiremos aqui que as razões para o apagamento de /i/ serão de cunho fonológico, 

tanto nos casos em (2.78), como na reduplicação ‘teete’ e deixaremos a sistematização 

dessas razões fonológicas para pesquisas futuras. É importante lembrar que não 
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assumimos aqui qualquer relação entre o fonema /i/ e o morfema que marca a 

concordância com a terceira pessoa ‘i-’ dos adjetivos, também chamados de forma 

estativas dos verbos.  

 Portanto, apresentamos aqui dados que mostram que ‘ite’ não é gramatical com 

DPs, analisando um processo de reduplicação possivelmente relacionado com essa 

impossibilidade. Já com PPs, não há nenhum dado disponível, indicando que a 

construção não é gramatical na língua. 

 Resumindo, vimos que em relação ao primeiro parâmetro apresentado por 

Neeleman et al. (2004), ‘ite’ parece ter um status indefinido. Apresenta a possibilidade de 

se combinar a APs e AdvPs, que talvez sejam uma mesma categoria, mas não se combina 

a VPs ou PPs. Isso aponta na direção de que APs e AdvPs são uma mesma classe. Além 

disso, quando se combina a DP (2.45), ocorre a reduplicação, o que classificamos como 

um fenômeno análogo à inserção de ‘much’. Nesse sentido, podemos classificar ‘ite’ como 

uma expressão de grau de Classe 1. Vejamos agora os outros parâmetros, referentes à 

ordem, posição na sentença e estrutura interna.  

 O segundo parâmetro se refere à existência de estrutura interna em itens de Classe 

2. Sendo ‘ite’ um sufixo, não há nenhuma estrutura interna, colocando-o no paradigma 

das expressões de grau de Classe 1.  

 O terceiro parâmetro refere-se à posição dos itens de grau em relação a AP. Em 

Inglês, a posição das expressões de grau de Classe 1 é sempre antes de AP e varia para 

itens de Classe 2. Em Inglês, a ordem dominante da língua é Núcleo-Complemento e por 

isso o núcleo de uma projeção funcional de grau deve vir antes de seu AP complemento. 

Uma vez que o Guarani Paraguaio apresenta em sua estrutura a possibilidade de ordem 

Complemento-Núcleo aplicada a PPs e a sentenças subordinadas, por exemplo, como 

vimos no capítulo 1, assumimos aqui a ocorrência de ‘ite’ após AP indica que o mesmo 

ocorre no caso das projeções adjetivais. Dessa maneira, a ordem atribuída a essas 

projeções é a seguinte: 
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 (2.79)

  

 

 

 

 

 A estrutura em (2.79) mostra a análise que propomos para as projeções de grau 

do Guarani Paraguaio. Ela justifica também porque consideramos ‘ite’ uma expressão de 

grau de Classe 1. Se assumirmos que a ordem esperada para núcleo das projeções de 

grau seja a posposição, ‘ite’ encaixa-se nesse paradigma. 

 O quarto paradigma refere-se à possibilidade de o item de grau aparecer sem o 

predicado graduável, o que o classificaria como item de Classe 2. Mais uma vez, sendo 

uma forma presa, haverá sempre a necessidade de ocorrência de ‘ite’ com o predicado 

graduável e nunca sozinho na sentença, uma vez que ‘ite’ não ocorre de forma livre. 

Dessa forma, comporta-se também como item de Classe 1.  

 Por fim, temos o quinto e o sexto parâmetro que se refere à possibilidade de 

topicalização do item de grau ou adjetivo. Se o item de grau ou o adjetivo podem ser 

topicalizados, então trata-se de uma expressão de grau de Classe 2. Conforme ocorre com 

outros testes, o fato de ‘ite’ ser uma forma presa irá impedir qualquer um desses 

comportamentos, conforme vemos abaixo: 

 

 (2.80)  *Ite Juan ipochy. 

   Ite Juan i-pochy 

   ITE Juan 3-chateado 

   ‘Muito Juan está chateado’g 

 

 (2.81)  *Ipochy Juan ite 

   I-pochy Juan ite 

   3-chateado Juan ITE 

               ‘Chateado Juan está muito’  

 DegP 
       ru 
     AP           Deg 
       |    |  

      A              ite 
       | 

    porã    
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 Os exemplos acima atestam então a previsão de que, por ser uma forma presa, 

‘ite’ não poderá ser extraído para a posição de tópico, nem permitirá que o adjetivo seja 

extraído. Isso segue o padrão de comportamento das expressões de grau de Classe 1.  

 O fato de ‘ite’ não ser uma forma livre obviamente aponta na direção da 

impossibilidade de variação de ordem e posição na sentença, que dizem respeito aos 

parâmetros acima analisados. Isso aponta na direção de que expressões de grau que são 

formas presas são geradas em núcleo de DegP necessariamente. Poderíamos assumir essa 

mesma análise para o sufixo ‘-íssimo’ do PB, que também só ocorre com adjetivos e 

advérbios, ou ainda para o morfema comparativo do Inglês ‘-er’, conforme propõe 

Bresnan (1973). Vejamos os dados do PB: 

 

 (2.82) a. João é lindíssimo. – AP 

  b. João ganhou o prêmio merecedíssimamente. AdvP 

  c. Maria é gatíssima. AP 

 

 (2.83) a. *João é professoríssimo.  – DP 

  b. *João correuzíssimo. – VP  

  c. *João é de venetíssima – PP 

  d. *João é um gatíssimo. – DP  

 

 Nos exemplos acima, mostramos que a forma intensificadora ‘-íssimo’ no PB 

atende aos critérios de seleção categorial dos núcleos de DegP, ou seja, não se combina 

a VP, PP ou DP. Nesse sentido, expandindo a análise proposta por Neeleman et al. (2004) 

a partir dos testes de comportamento sintático, poderíamos assumir que todas as 

expressões de grau que se realizam como formas presas são, na verdade, núcleos de 

DegP. Nessa categoria também estaria o morfema ‘-ti’ do Coreano, o que seria consistente 

com a análise de McNabb (2012). No entanto, para sustentar essa hipótese, seria 

necessária uma investigação mais aprofundada com dados provenientes de outras línguas.  

 Em suma, ‘ite’ apresenta os comportamentos sintáticos de itens de grau de Classe 

1, conforme resume o quadro abaixo: 
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 TABELA 2.2 TESTES PARA ‘ITE’ 

PARÂMETROS  

(Neeleman et al. 

2004) 

 

CLASSE 1 

(‘too’, ‘very’, ‘as’, 

‘that’, ‘how’) 

 

 

CLASSE 2 

(‘less’, ‘more’, 

‘enough’, ‘a good 

deal’, ‘a little’) 

 

 

‘ITE’ 

Combina-se a AP ✓ ✓ ✓ 

Combina-se a VP Inserção de ‘much’ ✓ * 

Combina-se a NP Inserção de ‘much’ ✓ * 

Combina-se a PP Inserção de ‘much’  ✓ * 

Estrutura interna Não possui ✓ Não possui 

Ocorrência livre * ✓ * 

Posição fixa em 

relação a AP 
✓ Variável ✓ 

Topicalização de 

item de grau 
* ✓ * 

Topicalização de 

adjetivo 
* ✓ * 

 

 A Tabela 2.2 compara o comportamento das expressões de grau analisadas em 

Neeleman et al. (2004) com o comportamento de ‘ite’. Como vemos, ‘ite’ comporta-se 

como uma expressão de grau de Classe 1. Conforme discutido nessa seção do capítulo, 

muito desse comportamento deve-se ao fato de ‘ite’ ser um sufixo, o que limita suas 

possibilidades de aparecer em outras posições na sentença.  

 Uma das questões que merecem ser melhor investigadas é a possível generalização 

de que expressões de grau que são sufixos devem sempre ocupar a posição de núcleo de 

DegP, dado que tende a exibir os comportamentos prototípicos de expressões de grau 

de Classe 1. Uma das previsões dessa generalização é que sufixos de grau não irão 
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coocorrer, uma vez que há apenas uma posição de núcleo disponível. No máximo, 

poderia haver apenas mais um sufixo, que ocuparia a posição de especificador de DegP. 

Essa é uma hipótese que merece ser testada em um trabalho translinguístico a ser 

realizado. 

 É possível ainda, que esses sufixos integrem uma outra categoria de itens de grau, 

mostrando comportamentos prototípicos que os diferenciem dos itens de grau de Classe 

1. Por falta de evidências conhecidas que comprovem essa segunda hipótese, optamos 

por analisar ‘ite’ como uma expressão de grau de Classe 1. 

 

2.2.2 ‘iterei’ 

  

 Nesta seção apresento uma análise para a expressão de grau ‘iterei’, do Guarani, 

analisando-a com um adjunto de AP. Essa expressão de grau ‘iterei’ é usada em Guarani 

também para expressar uma intensificação. Uma vez que ela é composta do morfema {-

ite} e do morfema {rei}, pode-se perguntar se, na verdade, deve-se analisar o morfema 

‘rei’ e classificá-lo como independente de ‘ite’. Discutiremos aqui algumas hipóteses para 

o tratamento de ‘iterei’, assumindo uma análise em que ‘rei’ funciona como dummy 

‘much’, satisfazendo os critérios de seleção de ‘-ite’ e transformando a expressão em um 

adjunto.  

 A distribuição de ‘iterei’ é mais livre do que a distribuição de ‘ite’, já que este não 

pode ocorrer com VPs enquanto aquele pode. A análise proposta aqui busca mostrar 

que ‘iterei’ comporta-se como uma expressão de Classe 2, muito embora não se encaixe 

perfeitamente nos parâmetros estabelecidos para expressões de grau de Classe 2 

mostrados na Tabela 2.1. 

 Vamos então à explanação dos dados com ‘iterei’. A ocorrência mais comum de 

‘iterei’ é com adjetivos, como nos mostra o exemplo em (2.84): 

 

 (2.84) Pe óga iporã  iterei    

  Pe óga  i-porã  ite-rei   

  DEM casa  3-bonito ite-rei  

  ‘Esta casa é muito bonita’ 
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 Na sentença acima, temos uma ocorrência de ‘iterei’ com AP, mostrando que 

‘iterei’ também atua como um intensificador de grau. A modificação de AP por si só não 

oferece um critério para a classificação das expressões de grau, uma vez que tanto 

expressões de Classe 1 como de Classe 2 podem se combinar a adjetivos. Em (2.85a) 

vemos um exemplo em que ‘iterei’ combina-se a VP e em (2.85b) vemos que ‘iterei’ 

combina-se à expressão adverbial ‘heta’: 

 

 (2.85) a. Juan  omba’apo   iterei 

     Juan  o-mba’apo-Ø  iterei 

     Juan  3-trabalhar-Nfut iterei 

    ‘Juan trabalha muito’ 

 

 b. Juan  omba’apo   heta iterei 

     Juan o-mba’apo-Ø  heta iterei 

    Juan trabalhou-Nfut  heta iterei 

   ‘Juan trabalha muito muito’ 

 

 Estes exemplos mostram que ‘iterei’ pode se combinar com VPs e AdvPs, 

funcionando como um advérbio de intensidade. Isso mostra que o comportamento de 

‘iterei’ é análogo neste quesito ao comportamento de itens de Classe 2, uma vez que itens 

de Classe 1 não se combinam a VPs. Neste ponto é que podemos levantar a questão de 

‘rei’ ser um equivalente a ‘much’ no Guarani Paraguaio, pois torna possível que ‘ite’ 

modifique VPs. A analogia está exemplificada abaixo: 

 

 (2.86) a. *John likes Mary very. 

   ‘John gosta de Maria muito.’ 

  b.  John likes Mary very much. 

   ‘John gosta da Maria muito.’ 

 

 (2.87)  a. *Juan ohayhuite  Maria. 
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       Juan o-hayhu-Ø-ite  Maria. 

       Juan 3-ama-Nfut-ite Maria 

       ‘Juan ama muito Maria.’ 

 

  b.  Juan ohayhu Maria  iterei. 

       Juan o-hayhu-Ø Maria iterei. 

       Juan 3-ama-Nfut Maria iterei 

       ‘Juan ama muito Maria.’ 

 

 Nos exemplos acima, tanto ‘much’ para o Inglês quanto ‘rei’ para o Guarani 

tornam possível a intensificação do VP ‘amar Maria’. Isso poderia sugerir que se trata de 

fenômenos idênticos. Sendo ‘much’ um adjetivo, tanto para Corver (1997) quanto para 

Neeleman et al (2004), o fato de ‘rei’ também ser um adjetivo da língua, como mostra 

(2.88), seria um indício adicional para esta hipótese: 

  

 (2.88) a. Kuatia rei  niko péva 

      Kuatia rei niko pé-va 

      Papel REI ENF     Dem-que 

      ‘Papel sem importância esse’  

   

  b.  Juan omba’apo  rei. 

    Juan o-mba’apo-Ø  rei 

    Juan 3-trabalhar-Nfut grátis 

   ‘Juan trabalhou de graça’ 

 

 Em (2.88), ‘rei’ funciona como um adjetivo atributivo, em que significa ‘sem 

importância’ ou ‘de graça’. Outros sentidos atribuídos ao adjetivo ‘rei’, segundo o 

dicionário Ñe’ê Ryru Mercosul, onde encontramos o dado acima, são ‘grátis’, ‘em vão, 

‘inutilmente’ e ‘insignificante’. É possível argumentar que ‘rei’ como adjetivo teria uma 

conteúdo lexical e que o fato deste conteúdo não ser relacionado a um intensificador, 

não é um problema, uma vez que a semântica de ‘rei’, em ‘iterei’, seria vácua, assim como 
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a de dummy ‘much’.  Sendo assim, não há obrigatoriedade de ‘rei’ lexical ser equivalente 

ao ‘much’ lexical, que é um adjetivo quantificacional.  

 No entanto, o dado em (2.84) revela um argumento contrário a essa hipótese. 

Como vimos na seção 2.2 deste capítulo, a inserção de ‘much’ é usada como último 

recurso para ocupar a posição de A, quando não está preenchida e um núcleo de DegP 

está operando sobre um VP, por exemplo. Dessa maneira, quando há um adjetivo na 

sentença, ‘much’ nunca é inserido, como mostra (2.16), repetido aqui em (2.89): 

 

(2.89) a. as (*much) happy 

 b. how (*much) happy 

 c. that (*much) happy 

 d. too (*much) happy 

 e. so (*much) happy     

  

 Por ser uma operação mais custosa, ela não ocorre a menos que seja necessária. 

Sendo assim, um contra-argumento em relação à proposta de ‘rei’ ser um equivalente 

dummy ‘much’ seria o fato de poder entrar em predicações com adjetivos, como ocorre 

em (2.84), uma vez que a posição de adjetivo já está preenchida e esta não é a forma mais 

econômica de derivar a intensificação. Vimos em Corver (1997) que ‘much’ nunca é 

inserido quando um Deg toma um AP como complemento. Para rebater este argumento, 

utilizaremos evidências de que ‘iterei’ é na verdade um adjunto de VP e não de AP, 

conforme mostraremos mais adiante.  

 Resta ainda mostrar que ‘rei’ não é um morfema de grau independente, e sim 

lexicalmente vácuo. Assumimos essa análise baseando-nos no fato de que ‘rei’ não ocorre 

isoladamente como um intensificador de grau, como atestam os exemplos em (2.90): 

 

 (2.90) a. *Pe óga iporãrei    

      Pe óga  i-porã-rei   

      DEM casa  3-bonito-rei  

      ‘Esta casa é muito bonita’ 
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  b. *Juan omba’aporei 

         Juan o-mba’apo-Ø-rei 

         Juan trabalhou-Nfut-rei 

        ‘Juan trabalhou muito’ 

 

 Podemos observar também que ‘rei’ não se combina com outras expressões de 

grau, com exceção de ‘ite’, como mostram os exemplos a seguir: 

  

 (2.91) a. *Juan iporã   rasarei. 

     Juan i-porã  rasa-rei      

    Juan 3-bonito rasa-rei 

   ‘Juan é demasiadamente bonito’ 

   

  b. *Juan  omba’apo  hetarei 

         Juan o-mba’apo-Ø  heta-rei 

         Juan 3-trabalhar-Nfut heta-rei 

        ‘Juan trabalhou muitíssimo’ 

 

 Pelo fato de ‘rei’ não se combinar individualmente a APs, VPs ou AdvPs como 

atestam (2.90-91), como outros morfemas de grau, trataremos aqui ‘rei’ como um adjetivo 

semanticamente vácuo. Dessa maneira, concluímos que ‘rei’ não é um modificador de 

grau, mas combina-se com ‘ite’ na sintaxe para gerar um intensificador adjunto, similar a 

‘very much’, do Inglês, ‘meʔod’ do Hebraico ou ‘ktiir’, do Árabe.  

 Vimos que ‘iterei’ combina-se a VPs e APs, o que leva a crer que é uma expressão 

de grau de classe 2. Um outro argumento a favor da análise de ‘iterei’ como item de 

Classe 2 seria a sua estrutura interna, formada dos morfemas ‘ite’ e ‘rei’, conforme 

argumentamos ao longo desta seção. 

 Em relação aos outros parâmetros, ‘iterei’ parece seguir o comportamento de 

expressões de grau de Classe 1, pois não se combina a PPs ou DPs, não pode ser 

topicalizado, não permite a topicalização do adjetivo, não ocorre sem a presença de um 

predicado graduável e ocorre apenas posposto a AP ou VP, assim como ‘ite’.  
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 ‘Iterei’ e DP’s 

 (2.92) *Juan mbo’ehara iterei 

    Juan mboe’hara iterei 

    Juan professor iterei 

  ‘Juan é um verdadeiro professor’ 

  

 Ocorrência sem expressão graduável 

 (2.93) *Juan há’e iterei  chéve  guarã 

    Juan há’e iterei chéve guarã 

    Juan é muito mim para 

  ‘Juan é muito para mim’ 

  

 Variação de posição em relação a AP 

 (2.94) *Pe óga iterei iporã   

  Pe óga  iterei i-porã   

  Dem casa  iterei 3-bonito  

  ‘Esta casa é muitíssimo bonita’ 

 

 Topicalização do item de grau 

 (2.95) *Iterei  pe óga iporã   

    Iterei  pe óga  i-porã  

    Iterei  Dem casa  3-bonito  

  ‘Esta casa é muitíssimo bonita’ 

 

 Topicalização do adjetivo 

 (2.96) *Iporã  pe óga iterei    

  I-porã  pe óga  iterei   

  3-bonito DEM casa  iterei  

  ‘Esta casa é muitíssimo bonita’ 

 



Capítulo 2 – 

 

 

 Os testes de (2.92-96) mostram que estes comportamentos esperados para uma 

expressão de grau de Classe 2 não ocorrem com ‘iterei’. No entanto, é preciso analisar 

cuidadosamente estes testes antes de concluir que ele não é um item de Classe 2, já que 

a característica principal dessa classe é a possibilidade de combinação com outros tipos 

de categorias lexicais além de AP. Discutiremos estes testes a seguir. 

 Abaixo temos a tabela que resume o comportamento ‘iterei’: 

 

 TABELA 2.3 TESTES PARA ‘ITEREI’ 

PARÂMETROS  

(Neeleman et al. 

2004) 

 

CLASSE 1 

(‘too’, ‘very’, ‘as’, 

‘that’, ‘how’) 

 

 

CLASSE 2 

(‘less’, ‘more’, 

‘enough’, ‘a good 

deal’, ‘a little’) 

 

 

‘ITEREI’ 

Combina-se a AP ✓ ✓ ✓ 

Combina-se a VP Inserção de ‘much’ ✓ ✓ 

Combina-se a NP Inserção de ‘much’ ✓ * 

Combina-se a PP Inserção de ‘much’  ✓ * 

Estrutura interna Não possui ✓ ✓ 

Ocorrência livre * ✓ * 

Necessariamente 

sucede AP 
✓ Variável ✓ 

Topicalização de 

item de grau 
* ✓ * 

Topicalização de 

adjetivo 
* ✓ * 

 

 Em primeiro lugar, o teste com PPs para o Inglês usa expressões idiomáticas da 

língua, mas que têm um sentido adjetival: ‘on drugs’ significa ‘viciado em drogas’; ‘under 

scrutiny’ significa ‘vigiado’; ‘in the running’ significa ‘competitivo’; ‘into syntax’ significa 
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‘envolvido com sintaxe; ‘over the limit’ significa ‘exaltado’. Percebemos todas essas 

expressões têm um valor idiomático, pois elas não correspondem ao seu significado 

literal. Nestes casos eles seriam modificadores de DPs, tal qual adjetivos. É possível que 

o Guarani Paraguaio tenha tais expressões idiomáticas formadas por PPs, mas com valor 

adjetival, no entanto, ao longo dos trabalhos de pesquisa não consegui encontrar alguma. 

É possível também que a língua não forme expressões idiomáticas com PPs, mas isso 

seria uma questão não relacionada ao comportamento das expressões de grau.  

 Em relação à possibilidade de combinação com DPs, é possível notar que 

Neeleman et al. (2004) utilizam DPs em posição predicativa, alguns inclusive 

acompanhados por adjetivos (‘the village idiot’, ‘a tipical Hollywood celebrity’, 

‘theoretical linguist’, ‘typical Italian’). Isso pode estar associado ao fato de que as 

expressões de grau de Classe 2 na verdade modificam o PredP ou o adjetivo associado a 

NP, ao invés do NP diretamente. Além disso, vimos que em relação ao DP, o Guarani 

Paraguaio utiliza a estratégia da reduplicação para expressar intensidade. Portanto, ‘teete’ 

e ‘iterei’ estariam em distribuição complementar: enquanto ‘teete’ intensifica DPs, ‘iterei’ 

intensifica VPs ou PredPs. Por isso, este teste também merece reconsideração como um 

critério universal/translinguístico, além de um questionamento sobre sua própria 

aplicabilidade ao Inglês. 

 No que diz respeito à posição do item de grau em relação ao adjetivo, os testes 

que mostram itens de grau de Classe 2 que ocorrem tanto após quanto antes de AP 

(‘more’, ‘less’, ‘a good deal’), fornecem uma evidência de que estes pertencem realmente 

a uma classe diferente dos itens de Classe 1, que em Inglês devem preceder AP. No 

entanto, ‘a little’ só pode ocorre antes de AP e mesmo assim é considerado um item de 

Classe 2. Ainda, ‘enough’ só é permitido após AP. Nesse sentido, podemos argumentar 

que a posição do item de grau em relação ao predicado graduável obedece a fatores 

idiossincráticos que não são uniformes. Isso indica que, ainda que ‘iterei’ não possa variar 

de posição, pode ser considerado um item de Classe 2. 

 Por fim, em relação aos testes de topicalização, não está claro o estatuto das 

expressões do Inglês estudadas por Neeleman et al (2004), uma vez que os autores 

apresentam apenas dados do Holandês, discutidos na seção 2.1.4 deste capítulo, que pode 

simplesmente apresentar outros fatores sintáticos que determinam as possibilidades de 
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topicalização em cada caso. Sendo assim, a topicalização que ocorre nesta língua pode 

não se aplicar a outras, como o próprio Inglês ou o Guarani Paraguaio.  

 Em suma, consideraremos aqui que os testes apresentados em Neeleman et al 

(2004), embora forneçam uma alternativa de investigação, não se constituem como um 

parâmetro universal que possa ser aplicado translinguisticamente. Apesar disso, com base 

nas evidências da inserção de ‘much’ em Inglês, assumiremos aqui as estruturas propostas 

pelos autores. Para motivar a existência das duas classes de modificadores no Guarani 

Paraguaio, utilizaremos a restrição em relação a VPs e o fato de ‘ite’ aparecer como uma 

forma presa, enquanto ‘iterei’ aparece como uma forma livre. No entanto, propomos 

ainda uma diferença: enquanto ‘ite’ é um núcleo de projeção funcional de grau (DegP), 

conforme propõe-se para expressões de grau de Classe 1, ‘iterei’ será realizado sempre 

como um adjunto de VP, ainda que tenhamos um AP na posição predicativa. Como 

argumento para essa análise, utilizamos o fato de que apenas adjetivos em posição 

predicativa podem ser modificados por ‘iterei’, enquanto ‘ite’ modifica tanto adjetivos em 

posição atributiva quanto adjetivos em posição predicativa. Vejamos os exemplos abaixo: 

 

 (2.97) a. Ajuhu peteĩ noticia vaiete13 

    A-juhu peteĩ noticia vai-ete 

     1S-trazer uma notícia feio-ite 

     ‘Trago uma notícia muito ruim.’ 

   

  b. ??Ajuhu peteĩ noticia vai eterei 

      A-juhu peteĩ noticia vai eterei 

     1S-trazer uma notícia feio iterei 

     ‘Trago uma notícia muito ruim.’ 

 

  c. Ajuhu peteĩ noticia ivai etereiva 

     A-juhu- peteĩ noticia i-vai eterei-va 

     1S-trazer uma notícia 3-feio muito-que 

                                            
13 Por questões fonológicas, quando uma expressão modificada por ‘ite’ ou ‘iterei’ termina em /i/, utiliza-se os alofones 
‘ete’ ou ‘eterei’. 
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     ‘Trago uma notícia que é muito ruim.’ 

 

 O exemplo em (2.97a) mostra que ‘ite’ pode ocorrer com a forma atributiva do 

adjetivo, enquanto (2.97b) mostra que ‘iterei’ torna-se não-aceitável com essa forma do 

adjetivo. A forma preferida é (2.97c), em que o adjetivo aparece na sua forma predicativa 

numa sentença subordinada, marcada pelo complementizador ‘-va’. 

 Assim, concluímos que ‘iterei’ não pode ser adjunto de AP, uma vez que não 

pode modificar adjetivos atributivos. Propomos então a seguinte classificação para ‘iterei’: 

 

 (2.98)

  

 

  

  Em (2.98), baseando-me na posição de outros adjuntos de VP’s como ‘heta’, 

assumo que ‘iterei’ é um adjunto de VP que se realiza à direita do predicado. 

 Concluindo, apresentamos aqui a distribuição de ‘iterei’, que se adjunge sempre 

a VP. Argumentamos que ‘rei’ pode ser considerado um adjetivo dummy assim como 

‘much’. Propusemos que, na realidade, ‘iterei’ combina-se apenas a VPs, pois não pode 

aparecer em construções com adjetivos atributivos. O fato de ‘iterei’ não se adjungir a AP 

diretamente, explica por que podemos ver ‘iterei’ em sentenças com adjetivos em posição 

predicativa: uma vez que a adjunção está em VP, isso exigiria a inserção de ‘rei’ para 

satisfazer os critérios de C-seleção de ‘ite’. Ainda, discutimos uma relativização da 

universalidade dos testes propostos por Neeleman et al. (2004) como forma de rebater a 

necessidade de que uma expressão de grau se encaixe em todos os parâmetros propostos 

para que seja considerada uma expressão de grau que se realiza como adjunto. A partir 

das teorias discutidas na primeira parte deste capítulo, assumimos que a universalidade 

em relação às expressões de grau se baseia na diferença entre critérios de seleção 

categorial das expressões de Classe 1, que fazem parte da projeção estendida de AP. 

Neste caso, não poderíamos assumir que DegP faz parte da projeção estendida de VP 

por ausência de evidências neste sentido. Para tanto, seria necessário que houvesse 

expressões de grau que selecionassem exclusivamente VPs e ainda que houvesse um 

   VP   
ty 

          VP        DegP        
                 Classe 2  
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fenômeno análogo à inserção de ‘much’ quando expressões de grau que selecionassem 

exclusivamente VP se combinassem a outros tipos de categoria, demonstrando 

nitidamente que modificadores de grau de VP possuem critérios de seleção categorial. 

Classicamente, a projeção estendida de VP está associada a informações de tempo, 

aspecto e modo, não estando DegP entre os elementos desta projeção. Assumimos 

também aqui, então, a partir das análises mostradas em Corver (1997), Neeleman et al. 

(2004) e McNabb (2012) que a ausência de seleção categorial para expressões de grau de 

Classe 2 é evidência de que se realizam como adjuntos, pois adjuntos não possuem 

critérios de C-seleção. Além disso, mostramos nesta seção que o Guarani, assim como o 

Inglês, utiliza-se da inserção de um adjetivo vácuo para satisfazer os critérios selecionais 

de Deg, tornando a expressão um adjunto. Isso pode ser considerado, a partir da 

comparação com os dados Inglês e do Coreano, que oferecem evidências morfológicas 

deste fenômeno, um forte indício de que se trata de um aspecto universal da gramática. 

Assim, ‘ite’ estaria para ‘very’ do Inglês, assim como ‘iterei’ estaria para ‘very much’. 

Nesse sentido, os dados do Guarani dão evidências para contribuir que corroboram as 

análises apresentadas para os modificadores de grau de outras línguas, principalmente do 

Inglês. 

 

2.2.3. ‘rasa’ 

 

 Nesta seção analisaremos a expressão de grau ‘rasa’, que, como as outras 

expressões, também atua sobre predicados graduáveis. A tradução oferecida pelos 

informantes para ‘rasa’ é ‘demasiado/demais’, porque essa partícula carrega um sentido 

não apenas de intensificação, mas também de excesso de uma propriedade. As 

características semânticas dessa expressão de grau serão abordadas nos capítulos 

seguintes. Neste capítulo nos limitaremos a tratar de sua distribuição sintática. 

 A expressão ‘rasa’ ocorre com APs, sempre posposta, conforme mostram os 

exemplos abaixo: 

 

 (2.99) a. Juan imbarete rasa 

      Juan i-mbarete rasa 
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      Juan 3-forte  rasa 

     ‘Juan é demasiadamente forte.’ 

 

  b. *Juan rasa  imbarete  

      Juan rasa  i-mbarete 

      Juan rasa 3-forte  

     ‘Juan é demasiadamente forte.’ 

 

 Além da restrição de ordem, ‘rasa’ também não pode ocorrer em posição 

atributiva, assim como ‘iterei’, como observamos abaixo, em (2.100):   

 

 (2.100)  *Pe mitã  porã rasa omano 

   Pe mitã  porã rasa o-mano-Ø 

   Dem criança  bonita demais 3-morrer-Nfut 

   ‘Aquela criança bonita demais morreu’ 

    

 A expressão de grau ‘rasa’ combina-se a APs, como mostram os exemplos acima, 

mas não se combina a VPs, como mostra o exemplo a seguir14. 

 

 (2.101)  Juan omba’apo  rasa 

   Juan o-mba’apo-Ø  rasa 

   Juan 3-trabalhar-Nfut rasa 

   ‘Juan trabalha demasiadamente.’ 

 

 Ainda, ‘rasa’ pode se combinar o advérbio ‘heta’, assim como as outras expressões 

de grau do Guarani: 

 

 (2.102)  Juan omba’apo  heta rasa 

                                            
14 Conforme veremos nos capítulos seguintes, ‘rasa’ possui alguns critérios semânticos que condicionam a sua 
combinação a VPs. As únicas leituras permitidas aqui são a leitura habitual e leitura de intensidade (esforço). De 
qualquer maneira, para análise proposta neste capítulo, os critérios semânticos não são relevantes, uma vez que se ‘rasa’ 
se combina a alguns VPs, isso já é indício de que não estamos diante de uma expressão que apresenta seleção categorial.  
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   Juan o-mba’apo-Ø  heta rasa 

   Juan 3-trabalhar-Nfut heta rasa 

   ‘Juan trabalha/trabalhou muito demasiadamente.’ 

 

 Por fim, vemos que é possível a combinação de ‘rasa’ com ‘iterei’, e com ‘ite’: 

 

 (2.103) a. Pe óga ijeheja  iterei   rasa 

       Pe óga i-jeheja  iterei   rasa 

       Dem casa 3-descuidado iterei  rasa 

      ‘Esta casa está muito demasiadamente descuidada.’ 

 

  b.  Pe óga ijehejaite   rasa 

         Pe  óga i-jeheja-ite  rasa 

        Dem casa 3-descuidado-ite rasa 

        ‘Esta casa está muito demasiadamente descuidada.’ 

 

 Os exemplos acima mostram que ‘rasa’ pode coocorrer com ‘iterei’, como mostra 

(2.103a), e também pode coocorrer com ‘ite’, como atesta (2.103b). Abaixo podemos ver 

que é possível também combinar ‘heta’, ‘iterei’ e ‘rasa’: 

 

 (2.104)  Juan o-mba’apo  heta iterei rasa 

   Juan o-mba’apo-Ø  heta iterei rasa 

   Juan 3-trabalhar-Nfut heta iterei rasa 

   ‘Juan correu muito muito demasiadamente.’ 

 

 No entanto, assim como ‘iterei’, ‘rasa’ também não se combina a NPs, como 

mostra o dado abaixo: 

  

 (2.105) *Juan mbo’ehara rasa 

    Juan professor rasa 

   ‘Juan é professor demais’ 



Capítulo 2 – 

 

 

 

 Nesse sentido, em relação ao primeiro parâmetro analisada em Neeleman et al. 

(2004), ‘rasa’ comporta-se como uma expressão de Classe 2, uma vez que se combina a 

VPs, ainda que não se combine a NPs. Novamente, nenhum dado com PPs foi 

encontrado que possa ilustrar esse comportamento. 

 Em relação ao segundo parâmetro, ‘rasa’ não apresenta estrutura interna. No 

entanto, conforme vimos, ainda que apresentar estrutura interna seja motivo para 

classificar uma expressão de grau como de Classe 2, o fato de não haver estrutura interna 

não significa que ela não é de Classe 2. A expressão de grau ‘many’ também não possui 

estrutura interna e é considerada de Classe 2 em Neeleman et al. (2004). 

 O dado em (2.99) ilustra o comportamento de ‘rasa’ quanto ao terceiro parâmetro 

analisado, que diz respeito ao fato de uma expressão de grau poder ocorrer livremente, 

sem a presença de uma expressão graduável, quanto ao quarto parâmetro, que trata da 

posição em relação a AP. Assim como ‘iterei’, ‘rasa’ não ocorre sem uma expressão 

graduável e quando modifica APs, necessariamente deve sucedê-lo. No entanto, o dado 

(2.104) mostra que ‘rasa’ não precisa estar adjacente a uma expressão graduável, o que a 

classificaria como uma expressão de Classe 2.   

 Apesar da ordem ‘ite’ + ‘rasa’ não ser possível, ‘ite’ pode suceder ‘rasa’, como 

mostra o dado abaixo, coletado de um texto escrito na internet15 e posteriormente 

checado com um informante. Por fim, no dado em (2.106) temos uma evidência de que 

‘rasa’ pode ser topicalizado, o que também o classificaria como expressão de grau de 

Classe 216. No entanto, AP não pode ser extraído quando modificado por ‘rasa’, conforme 

atesta (2.107): 

 

 (2.106) Rasaite  che rohayhúre. 

  Rasa-ite che ro-hayhu-re 

  rasa-ite  eu 2S-amar-re 

  ‘Eu te amo muito’ 

 (2.107) *Iporã  Juan rasa 

                                            
15 Fonte: http://wwwgustavortigoza.blogspot.com.br/2010/02/rosa.html - acessado em 05-05-2014 
16 Um dos informantes aceitou as sentenças em que ‘rasa’ estava topicalizado com ou sem a presença de ‘ite’. O papel 
de ‘ite’ nessa topicalização ainda merece maior investigação e análise.  

http://wwwgustavortigoza.blogspot.com.br/2010/02/rosa.html
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  I-porã  Juan rasa 

  3-bonito Juan rasa 

  ‘Juan é bonito demais’ 

 

 Dessa maneira, apresentamos a seguinte tabela para sistematizar o 

comportamento sintático de ‘rasa’ na língua: 

 

 TABELA 2.4 TESTES PARA ‘RASA’ 

PARÂMETROS  

(Neeleman et al. 

2004) 

 

CLASSE 1 

(‘too’, ‘very’, ‘as’, 

‘that’, ‘how’) 

 

 

CLASSE 2 

(‘less’, ‘more’, 

‘enough’, ‘a good 

deal’, ‘a little’) 

 

 

‘RASA’ 

Combina-se a AP ✓ ✓ ✓ 

Combina-se a VP Inserção de ‘much’ ✓ ✓ 

Combina-se a NP Inserção de ‘much’ ✓ * 

Combina-se a PP Inserção de ‘much’  ✓ * 

Estrutura interna Não possui ✓ Não possui 

Ocorrência livre * ✓ * 

Necessariamente 

sucede AP 
✓ Variável Não 

Topicalização de 

item de grau 
* ✓ ✓ 

Topicalização de 

adjetivo 
* ✓ * 

 

 Com base nos dados apresentados aqui, analisaremos ‘rasa’ como uma expressão 

de grau de Classe 2. O primeiro – e mais definitivo – argumento é a possibilidade de 

ocorrência com VPs, como atesta o exemplo em (2.99). O segundo argumento para 
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caracterizar ‘rasa’ como uma expressão de Classe 2 é que ela não precisa estar adjacente 

ao predicado graduável, como mostram (2.102-104), indicando que não pode estar 

ocupando a posição de núcleo de DegP.  Por fim, o fato de poder ser topicalizado, como 

mostra (2.106), mostra definitivamente que ‘rasa’ ocorre como adjunto. Uma vez que não 

ocorre em posição atributiva, também assumimos aqui que ‘rasa’ é um adjunto de VP ou 

PredP e não um adjunto de AP. 

  

CONCLUSÃO 

  

 Neste capítulo procuramos investigar o fenômeno da coocorrência das expressões 

de grau em Guarani Paraguaio do ponto de vista sintático. Uma vez que o significado 

dessas expressões parece ser bastante parecido – todas intensificam o grau de uma 

expressão graduável – é preciso investigar sua distribuição para depreender aspectos de 

seu significado. Essa análise será levada em consideração no capítulo seguinte.  

 Na primeira seção do capítulo, apresentamos um resumo dos tratamentos teóricos 

existentes para as expressões de grau. Assumimos aqui a proposta mista de Neeleman et 

al. (2004) de que as expressões de grau se distribuem em categorias distintas, podendo 

ser adjuntos de AP/VP (Classe 2) ou núcleo da projeção funcional do adjetivo, DegP 

(Classe 1). Também, junto com McNabb (2012), assumimos que as línguas se utilizam de 

processos morfossintáticos diferentes para satisfazer os critérios de seleção categorial de 

Deg, utilizando fenômenos análogos à inserção de ‘much’ para transformar Degs em 

adjuntos.  

 A partir de testes, mostramos que ‘ite’ comporta-se como uma expressão de Classe 

1, enquanto ‘iterei’ e ‘rasa’ comportam-se como expressões de Classe 2. Além disso, 

discutimos a suposta universalidade dos parâmetros adotados em Neeleman et al. (2004), 

afirmando que as evidências que devem ser levadas em conta para uma análise 

translinguística dizem respeito exclusivamente aos critérios de seleção categorial das 

expressões de grau e dos mecanismos que as línguas utilizam para satisfazê-los, que 

variam de língua para língua  A partir dos testes propostos, também pudemos ter uma 

ideia mais clara das possibilidades de coocorrência dessas expressões. 
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 Segundo nossa análise, a previsão é que duas expressões de Classe 1 não possam 

coocorrer, uma vez que só há uma posição de núcleo de DegP disponível e que categorias 

funcionais não são recursivas. Explicamos também porque ‘iterei’ e ‘rasa’ podem 

coocorrer. Uma vez que essas expressões se comportam como adjuntos, a possibilidade 

de recursividade é infinita, pois não há um limite para o número de adjuntos que podem 

ocorrer numa sentença. Por outro lado, se ‘iterei’ deriva de ‘ite’, fica explicada também 

a impossibilidade de coocorrência entre ‘ite’ e ‘iterei’.  

 Além disso, explicamos porque ‘ite’ coocorre com ‘rasa’. Sendo ‘ite’ um núcleo 

de uma projeção funcional e ‘rasa’ um adjunto, não há impossibilidade sintática nesta 

combinação. Conforme afirmam Neeleman et al. (2004), itens de Classe 1 podem 

coocorrer com itens de Classe 2.  

 Ainda, é necessário explicar porque o advérbio ‘heta’ pode coocorrer com essas 

expressões de grau. Nossa hipótese de investigação é que alguns advérbios, assim como 

adjetivos tenham uma variável de grau em sua denotação, permitindo a modificação por 

expressões de grau. Isso também será tratado nos próximos capítulos.  

 Por fim, apresentamos aqui evidências linguísticas em comparação com dados de 

outras línguas, contribuindo para uma investigação translinguística a respeito do 

comportamento sintático das expressões de grau. Nesse sentido, o Guarani Paraguaio 

mostra-se uma língua importante nas investigações sobre o tema, por apresentar um 

fenômeno análogo à inserção de ‘much’ do Inglês, essencial para o desenvolvimento da 

teoria sintática sobre expressões de grau, que corrobora com evidências morfológicas as 

análises anteriores.  

 



 

 

Capítulo 3

 

A SEMÂNTICA DOS ADJETIVOS E DAS EXPRESSÕES 

DE GRAU DO GUARANI PARAGUAIO

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 No capítulo anterior, foram apresentadas algumas considerações sobre a sintaxe 

dos modificadores de grau, seguidas de uma análise e discussão do comportamento de 

três expressões de grau do Guarani Paraguaio: ‘ite’, ‘iterei’ e ‘rasa’. Neste capítulo, essas 

expressões serão analisadas do ponto de vista semântico, com enfoque na semântica de 

adjetivos graduáveis, que serão tratados na seção 3.1 deste capítulo, e das expressões de 

grau, abordados na seção 3.2.  O objetivo deste capítulo é propor uma análise semântica 

das expressões de grau do Guarani Paraguaio estudadas aqui, levando em consideração 

os aspectos da sua interação com os tipos de adjetivos graduáveis e com outras expressões 

de grau.  

  

3.1 SEMÂNTICA DOS ADJETIVOS GRADUÁVEIS 

 

 Nesta seção do texto trataremos da semântica dos adjetivos graduáveis, 

recuperando as análises de Kennedy (1999), Kennedy & McNally (2005a;b) e Kennedy 

(2007). Temos como objetivo apresentar uma análise dos adjetivos segundo a Semântica 

Escalar, e também motivar essa análise através de evidências linguísticas. Mostraremos 

que a diferenças entre os tipos de escala se aplicam ao Guarani Paraguaio através de 

testes com a negação.  

 

3.1.1 O que é um adjetivo graduável? 

 

 Nesta seção iremos apresentar e motivar uma análise escalar baseada nas teorias 

de Kennedy (1999b), reformulada por Kennedy & McNally (2005a) e Kennedy (2007). 
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Em especial, trataremos da propriedade da vagueza dos adjetivos e sua implicação nos 

tipos de escalas denotados por eles. Discutiremos também a sua formalização e assunção 

de assumir uma variável de grau na entrada lexical do adjetivo. Em nossa análise, essa 

assunção terá implicações na distribuição dos modificadores de grau tratados na seção 

3.2 deste capítulo. 

 Uma das propriedades que distinguem os adjetivos é a vagueza. Na sentença 

abaixo, o que conta como ‘gorda’, varia de acordo com o contexto: 

 

(3.1) Maria é gorda. 

 

A sentença acima pode ser verdadeira ou falsa a depender do contexto segundo 

o qual a avaliamos. Vamos supor que Maria tenha 1,75m de altura e pese 60 quilos. Neste 

caso, Maria não é gorda se seguirmos um parâmetro geral do que é uma pessoa gorda. 

Mas se estivermos pensando que Maria é uma modelo e estivermos comparando Maria 

ao padrão de outras modelos, então a sentença ‘Maria é gorda’ poderia ser verdadeira. 

Por isso, o contexto linguístico é crucial para a avaliação de adjetivos graduáveis. Para o 

adjetivo ‘gorda’, em (3.1), é preciso estabelecer um parâmetro do que é considerado 

‘gorda’ e esse parâmetro varia de acordo com o contexto. Os contextos podem estar 

explícitos ou implícitos, por ser possível termos a sentença ‘Maria é gorda para uma 

modelo’ ou ‘Maria é gorda para uma criança’.  

 Kennedy (1999) propõe um teste que exemplifica esse comportamento: 

 

 (3.2) a. A bolsa Louis Vuitton da Maria foi barata. 

  b. A bolsa de camelô da Joana não foi barata. 

  ≠> A bolsa da Maria foi mais barata que a bolsa da Joana. 

 

 O teste em (3.2) mostra que, já que o parâmetro para avaliação do que é ‘barato’ 

muda, não se pode deduzir que a bolsa da Maria foi mais barata que a bolsa da Joana 

apenas porque uma foi barata em um contexto e a outra não foi barata em outro contexto.  

 Além disso, conforme aponta Kennedy (2007), adjetivos graduáveis apresentam 

casos borderline: para qualquer contexto em que ‘gorda’ possa ser usado, há pesos para 
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os quais o adjetivo ‘gorda’ será indubitavelmente falso, pesos para os quais o adjetivo será 

indubitavelmente verdadeiro e uma terceira classe de pesos (valores), que estão numa 

espécie de área cinza, em que não é possível estabelecer claramente se o adjetivo se aplica 

ou não.   

Essa é uma das características que dão origem ao que se chama de Paradoxo de 

Sorites, exemplificado abaixo: 

 

 (3.3) Paradoxo de Sorites: 

a. Uma mulher que pese 120 quilos é gorda (para uma mulher de estatura 

e porte físico médio). 

b. Qualquer mulher que pese 1 grama a menos do que uma mulher gorda, 

é gorda. 

c. Então, qualquer mulher que pese 0 quilos é gorda.  

 

 Neste caso, apesar do argumento parecer válido e as premissas verdadeiras, a 

conclusão é falsa. O problema está na segunda premissa, embora seja difícil especificar 

claramente o que está errado. 

 Predicados vagos estão associados a algumas restrições, resumidas por Bochnak 

(2013) da seguinte forma: 

 

 (3.4) Restrição de Similaridade: 

Quando x e y diferem apenas em poucos graus de uma propriedade que 

o predicado vago g é usado para expressar, não somo capazes ou estamos 

propensos a julgar que x é g é verdadeiro e que y é g é falso.  

 

 (3.5) Restrição de Consistência: 

a. Para qualquer forma positiva de um predicado graduável g e objetos x 

e y, e para um contexto c, se g se aplica a x, mas não a y em c, então x 

excede y em relação ao conceito escalar expresso por g. 

b.  Para qualquer forma positiva de um predicado graduável g e objetos x 

e y, e para um contexto c, tal que g se aplica x mas não a y em c, então, 
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para qualquer c’ em que g se aplica y em c’, então g também se aplica a 

x em c’.  

 (Bochnak, 2013, p. 36-37, tradução nossa)17 

 

A restrição de Similaridade, em (3.4), adotada por Klein (1980), Fara (2000) e 

Kennedy (2011), diz respeito à propriedade que dá origem ao paradoxo de Sorites. Se 

Maria pesa 120 quilos e dizemos que ela é gorda e, se Joana pesa 119 quilos, não estamos 

dispostas a julgá-la com magra. Aceitamos, então, a segunda premissa do paradoxo de 

Sorites, porque diferenças mínimas entre dois objetos em relação a peso, altura, beleza, 

tendem a ser ignoradas e não somos capazes de estabelecer o limite.  

A restrição de Consistência, em (3.5), adotada por Klein (1980) e Kennedy (2011), 

mostra que se consideramos Maria gorda e Joana magra, então o peso de Maria excede 

o peso de Joana, mas se o peso de Maria excede o de Joana e consideramos Joana como 

gorda, então Maria também deve ser gorda.  

A relação dos adjetivos e modificadores de grau, objetivo de estudo deste capítulo, 

é analisada para mostrar a sua propriedade graduável e também evidenciar os diferentes 

tipos de escala. Bolinger (1972 apud Kennedy & McNally 2005a) em seu estudo sobre as 

expressões de grau, aponta que a distribuição dos modificadores de grau não pode ser 

explicada apenas sintaticamente. Como vimos no capítulo 1 desta tese, essa generalização 

de Bolinger se confirma para os dados do Guarani Paraguaio, uma vez que as 

possibilidades de coocorrência entre as expressões ‘ite’, ‘iterei’ e ‘rasa’ não pode ser 

explicada apenas sintaticamente. Kennedy & McNally (2005a) explicam essa distribuição 

a partir do tipo de escala associada à entrada lexical do adjetivo. Esses tipos de escala 

serão apresentados a seguir. 

                                            
17 Trecho Original: 
“Similarity Constraint: 
When x and y differ only to a very small degree in the property that a vague predicate g is used to express, we are 
unable or unwilling to the proposition that x is g is true and that y is g is false.” 
“Consistency Constraints:  
a. For any positive form gradable predicate g and objects x and y, and for any context c, if g holds of x but not of y in 
c, then x exceeds y relative to the scalar concept encoded by g. 
b. For any positive form gradable predicate g and objects x and y, if there is a context c such that g holds of x but not 
of y in c, then for any c’ such that g holds of y in c’, then g also holds of x in c’.” 
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 Adjetivos podem ocorrer com termos como very ‘muito’, as...as  ‘tão... quanto’, 

too ‘demais’ e how ‘quão’ apresentados no capítulo anterior. Vejamos novamente alguns 

exemplos: 

 

 (3.6) a. John is very smart. 

  ‘John é muito esperto’ 

   

b. John is as smart as Bill. 

  ‘John é tão esperto quanto Bill’ 

 

  c. John is too smart for a kid. 

  ‘John é esperto demais para um garoto’ 

 

  d. How smart is John? 

  ‘Quão esperto é João?’ 

  

 Adjetivos não graduáveis não aceitam esses modificadores, ou, quando aceitam, 

exibem uma leitura graduável: 

 

 (3.7) a. #John is very dead 

  ‘John está muito morto’ 

   

b. #John is as dead as Bill. 

  ‘John está tão morto quanto Bill’ 

 

  c. *John is too dead for a kid. 

  ‘John está morto demais para um garoto’ 

 

  d. #How smart is John? 

  ‘Quão morto está John?’ 

 



Capítulo 3      

 

 
 

 Conforme vemos, pode-se encontrar leituras para as sentenças acima, mas essas 

leituras interpretam o significado de dead ‘morto’ como graduável. 

O teste mais utilizado para verificar se um adjetivo é graduável é a possibilidade 

de ocorrência em estrutura comparativa. Nos exemplos abaixo vemos que, todos os 

adjetivos em (3.8) são graduáveis, mas não os adjetivos em (3.9): 

 

 (3.8) Adjetivos graduáveis 

a. Martin Beck was more acquainted with the facts than Laura Wilson. 

 ‘Martin Beck estava mais familiarizado com os fatos que Laura Wilson’ 

 b. Their vacation was more needed than ours.  

  ‘As férias dele eram mais necessárias do que a nossa’   

  c. Al was more surprised by results of the election than his father.   

  ‘Al estava mais surpreso com os resultados da eleição que seu pai’ 

  

  (Kennedy & McNally, 2005a, p. 1) 

  

 (3.9) Adjetivos não graduáveis 

a. *This article is more done than the other.        

  ‘Este artigo está mais feito que o outro’ 

  b. #John is more dead than Bill. 

  ‘John está mais morto do que Bill’ 

 

 Os adjetivos em (3.8) podem entrar em construções comparativas; isso mostra que 

são adjetivos graduáveis. Já em (3.9) temos adjetivos não graduáveis, uma vez que a 

estrutura comparativa não pode ser usada. 

 Modificadores de proporção também têm comportamento relativo a diferentes 

adjetivos, como mostram os exemplos abaixo. Enquanto adjetivos absolutos podem ser 

modificados por eles, adjetivos relativos, não: 

 

 (3.10) a. completely empty/ full/ closed 

  ‘completamente vazio/ cheio/ fechado’ 
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  b. partially empty/ full/ closed 

  ‘parcialmente vazio/ cheio/ fechado’ 

  c. half empty/ full/ closed 

  ‘metade vazio/ cheio/ fechado’ 

  

  (3.11) a. ?? completely long/ short/ expensive 

  ‘completamente longo/ pequeno/ caro’ 

  b. ??partially long/ short/ expensive 

  ‘parcialmente longo/ pequeno/ caro’ 

  c. ??half long/short/expensive 

  ‘metade longo/ pequeno/ caro’ 

 

Uma outra propriedade de adjetivos graduáveis, descrita em Kennedy (1999), é a 

multidimensionalidade. Um adjetivo pode ser avaliado em relação a diferentes 

dimensões, como mostra (3.12): 

 

 (3.12) O Brasil é um país grande. 

  a. população 

  b. extensão territorial 

   

 O adjetivo ‘grande’, assim como outros adjetivos graduáveis, pode ser avaliado 

segundo diferentes dimensões, neste caso acima: população, extensão territorial, por 

exemplo. 

 Ainda, muitos adjetivos graduáveis se organizam em pares de antônimos, com 

uma forma positiva e outra negativa, como por exemplo ‘rápido’/‘devagar’, ‘alto’/‘baixo’, 

‘seguro’/‘perigoso’, ‘inteligente’/‘burro’, ‘bom’/‘mau’, ‘fácil’/‘difícil’, etc. Essa relação, 

chamada de oposição polar, será explicada a seguir, pela estrutura escalar associada ao 

adjetivo. 

 Resumindo, com base nos exemplos acima mostrados, temos várias evidências de 

que existem adjetivos graduáveis, mas existem duas maneiras de tratá-los dentro da 

literatura: a abordagem que faz referência a graus, adotada por Kennedy (1999), Kennedy 
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& McNally (2005), Kennedy 2007, entre outros, e a abordagem que trata os adjetivos 

como predicados vagos, representada especialmente em Klein (1980), mas também 

adotada por McConnell-Ginet (1973), Kamp (1975) e Fine (1975). A seguir, 

apresentaremos resumidamente as duas propostas, para depois apresentar um argumento 

em favor da análise com base em graus, que é o caso dos adjetivos absolutos.  

 

3.1.2 Análise de adjetivos graduáveis como predicados vagos 

 

 A teoria de Klein (1980) assume que adjetivos graduáveis são do mesmo tipo 

semântico que outros predicados, ou seja, são funções de objetos para valores de verdade, 

tipo <e,t>. A diferença estaria em dois aspectos. 

 O primeiro é o fato de serem funções do Domínio U para o conjunto {0,1}, 

particionando o domínio em três conjuntos, em que G é o predicado graduável: 

 

 (3.13) a. a extensão positiva de G: {x | 〚G(x)〛= 1} 

  b. a extensão negativa de G: {x | 〚G(x)〛= 0} 

  c. a extensão hiato (gap) de G: {x | 〚G(x)〛é indefinido} 

   

 O segundo aspecto é que sua interpretação é contextualmente dependente, sendo 

as composições dos domínios positivo, negativo e hiato, uma função do contexto de 

enunciação. 

 Sendo assim, é necessário estipular uma classe de comparação de objetos para o 

domínio do adjetivo, segundo a qual o domínio do adjetivo será comparado. A classe de 

comparação está representada abaixo por k: 

 

 (3.14) a. gordo (k)(x) = 1 em c se x é definitivamente gordo; 

  b. gordo (k)(x) = 0 em c se x é definitivamente não gordo. 

  De outra maneira: 

  c. gordo (k)(x) = x é indefinido 
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 Dessa forma, ao se variar a classe de comparação, têm-se um valor de verdade 

diferente para a função: 

 

 (3.15) Maria é gorda. 

  a.  k (c1) = 1 { x | x é modelo} 

      gordo(k)(m) = 1 em c1 

b. k (c2) = 1 { x | x é lutadora de sumô} 

    gordo(k)(m) = 0 em c2 

  

Dessa forma, o efeito semântico da modificação de grau, incluindo a comparação, 

envolve a manipulação contextual, incluindo os intensificadores de grau. O intensificador 

‘very’ tem a seguinte forma: 

 

(3.16) 〚very〛c = λ∫.λk.λx.∫(k’)(y) = 1 (x), em que k’ é uma função igual a k, 

exceto que o seu domínio consiste apenas dos objetos  y que satisfazem  

∫(k’)(y) em um contexto c. 

 

Assim, o significado de ‘muito gordo’ é derivado do significado de ‘gordo’, com 

exceção do fato que o primeiro é a extensão positiva do segundo. Sendo assim, mede-se 

‘muito gordo’, em relação do que é a extensão de ‘gordo’.  

Essa análise depende estritamente do estabelecimento da classe de comparação, 

questão que será problematizada mais adiante, em relação aos adjetivos absolutos, nas 

próximas seções deste capítulo. 

 

3.1.3 Análise dos adjetivos graduáveis com base na semântica escalar 

 

Nesta seção, apresentaremos detalhes dos tratamentos para adjetivos graduáveis 

através da assunção de que adjetivos representam uma relação entre indivíduos e graus 

(Kennedy & McNally, 2005a). Os adjetivos mapeiam indivíduos em graus, que são 

estruturas abstratas de representação de medida. Essas estruturas são formalizadas como 
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pontos ou intervalos ordenados em relação a uma dimensão, que formam a estrutura 

escalar.  

Há duas maneiras de representar adjetivos graduáveis na literatura da semântica 

escalar. Na primeira abordagem, os adjetivos representam uma função que toma um grau 

e um indivíduo e retornam um valor de verdade como vemos em (3.17): 

 

(3.17) a. ⟦A⟧ = λdd.λxe.MA(x) = d 

  b. ⟦caro⟧ = λdd.λxe.custo(x) = d 

 

 Nessa função, x representa um argumento do tipo entidade e d representa um 

argumento do tipo grau. O adjetivo ‘caro’ denota uma relação de graus de custo d e um 

objeto x, em que o custo de x é igual a d. MA representa a projeção de x sobre a escala 

associada ao adjetivo A, ou seja, a escala da propriedade mensurável do adjetivo, que 

neste caso é custo.18 

O tipo semântico dos adjetivos é <d, <e,t>>. Essa abordagem é chamada relacional 

e também é adotada por Creswell (1976), von Stechow (1984), Heim (1985; 2000) e 

Schwarzchild & Wilkinson (1999).  

 Na segunda abordagem para adjetivos, apresentada em Bartsch & Vennemann 

(1972), Rusiecki (1985), Kennedy (1999), Kennedy (2007) e McNabb (2012), entre outros, 

os adjetivos são representados por funções de medida de tipo <e,d>, tendo a denotação 

em (3.18): 

 

 (3.18) 〚alto〛 = λxe.altura(x) = dd 

  

 Nessa abordagem, o adjetivo ‘alto’ toma um indivíduo e retorna sua altura, que é 

um grau na escala associada ao adjetivo ‘alto’. A principal diferença entre as duas 

abordagens, de acordo com McNabb (2012), é que na primeira é necessário que um 

morfema de grau sature a variável de grau do adjetivo, para que seja gerada uma 

propriedade de indivíduos. Esse morfema de grau pode ser o morfema pos, que retorna 

                                            
18 Sigo aqui a convenção adotada em McNabb (2012), em que as propriedades denotadas por adjetivos são marcadas 
em negrito. 
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a forma positiva do adjetivo ou qualquer outro morfema de grau. Na segunda proposta, 

o adjetivo deve se combinar a uma expressão que introduz uma relação e um grau para 

gerar uma propriedade de indivíduos. Neste trabalho, assumiremos a primeira proposta, 

motivando-a com uma análise em que morfemas de grau dividem-se em saturadores do 

argumento de grau e modificadores. Essa análise será baseada no comportamento dos 

morfemas de grau do Guarani Paraguaio.  

 Na abordagem com graus, os adjetivos são mapeados nas propriedades pela 

combinação com a morfologia de grau, o que inclui a forma positiva do adjetivo, que é 

introduzida pela função pos. Pos é um morfema sem conteúdo fonológico que quantifica 

a variável de grau do adjetivo e estabelece o parâmetro de comparação segundo o qual 

predicado será avaliado.  

 

(3.19) 〚pos〛<<d,et><et>>= λG<d,et>.λxe.∃dd[parâmetro(d)(G)(C) & G(d)(x)]  

   

 Acima, C representa a classe de comparação e parâmetro é a relação que se aplica 

a d nos casos em que d está de acordo com o parâmetro de comparação C. Aqui, G e 

representa o predicado graduável. Essa versão de pos é assumida em Kennedy & McNally 

(2005a). Veremos outras possibilidades ao longo do capítulo.   

 A estrutura escalar dos adjetivos é composta de três parâmetros: i) os graus, que 

são os valores das medidas (1,85m) ou os valores (30 anos de idade); ii) a dimensão, que 

é dada pela propriedade mensurada (altura, temperatura, idade, intensidade, peso); iii) 

uma relação de ordem, que é a ordenação dos graus em uma direção. A escala é, 

portanto, um conjunto de graus ordenado. 

 Para que dois adjetivos estejam numa mesma escala, é preciso que eles possuam 

o mesmo parâmetro dimensional em uma relação de ordem, ou seja, que sejam avaliados 

de acordo com a mesma propriedade. Os adjetivos ‘bonito’ e ‘inteligente’ não formam 

uma escala porque a propriedade mensurada em um é a beleza e em outro é a 

inteligência; esse fenômeno é chamado incomensurabilidade. A relação de ordem desses 

adjetivos é necessária para que se estabeleçam pares de antônimos desses adjetivos que 

nomeiam as partes opostas de uma escala em relação a uma propriedade. Esses pares de 
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antônimos têm motivação em testes de acarretamento, que serão mostrados mais adiante. 

Essa relação explica, por exemplo, porque a sentença (3.20) é tautológica: 

 

(3.20) Joana é mais alta que Maria se, e somente se, Maria é mais baixa que 

Joana. 

  

 Outras motivações para a relação escalar em pares de antônimos serão 

exemplificadas na próxima seção do capítulo. Nesta seção, abordamos de maneira geral 

as propriedades de adjetivos graduáveis, bem como explicamos sua denotação. Na seção 

seguinte, mostraremos como adjetivos graduáveis podem ser classificados de acordo com 

o tipo de escala associado a eles. 

 

3.1.4 Adjetivos absolutos, adjetivos relativos e os tipos de escala 

 

Nesta seção, apresentaremos os diferentes tipos de escala associados aos adjetivos, 

bem como discutiremos como os dados de adjetivos absolutos motivam uma análise para 

predicados graduáveis com base em graus, ao invés de predicados vagos, como em Klein 

(1980). 

Kennedy & McNally (2005a) propõem que os adjetivos graduáveis se comportam 

de maneira diferente em relação ao tipo de parâmetro segundo o qual são avaliados. 

Alguns adjetivos têm sua escala avaliada em relação ao contexto. São chamados adjetivos 

relativos. Outros, têm sua escala avaliada em relação a um grau máximo ou grau mínimo 

fixado pela própria escala do adjetivo: estes são os adjetivos absolutos. Os adjetivos 

absolutos são uma evidência em favor do tratamento de adjetivos graduáveis com base 

na semântica escalar. Discutiremos isso mais adiante.  

Na seção 3.1.1 discutimos propriedades de predicados graduáveis como a 

vagueza, valores de verdade dependentes do contexto, sensibilidade em relação ao 

Paradoxo de Sorites e os casos borderline. Essas propriedades se aplicam a adjetivos 

relativos, mas a para adjetivos absolutos. Ainda assim, por aparecerem em construções 

comparativas e com outros morfemas de grau, adjetivos absolutos são considerados 

graduáveis.  
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Dentre os adjetivos absolutos, temos duas grandes classes: os adjetivos de grau 

mínimo (minimum standard adjectives) e os adjetivos de grau máximo (maximum 

standard adjectives). Apresentamos os critérios dessa distinção, encontrada em Kennedy 

(2007), que por sua vez, inspira-se no que Rotstein & Winter (2004) chamam de adjetivos 

parciais (minimum standard) e adjetivos totais (maximum standard). Rotstein & Winter 

(2004), por sua vez, emprestam o conceito de Yoon (1986). 

Os adjetivos de grau mínimo requerem que um indivíduo tenha um grau mínimo 

(parciais) diferente de zero da propriedade que descrevem, enquanto adjetivos de grau 

máximo (totais) requerem que um indivíduo tenha um grau máximo de uma 

propriedade. Vejamos os exemplos: 

 

(3.21) Adjetivos de grau mínimo 

a. The gold is impure. 

 ‘O ouro é impuro’ 

 b. The table is wet. 

 ‘A mesa está molhada’ 

 

(3.22) Adjetivos de grau máximo 

a. The platinum is pure. 

 ‘A platina é pura’ 

 b. The floor is dry.  

 ‘O chão está seco’ 

 

Para que o ouro seja impuro, qualquer grau de impureza diferente de 0% conta, 

ou, olhando por outra perspectiva, qualquer grau de pureza diferente de 100%. Para que 

uma mesa esteja molhada, qualquer grau de umidade diferente de 0% conta, ou qualquer 

grau de secura diferente de 100%. Já para ‘puro’, qualquer grau diferente de 100% de 

pureza, ou 0% de impureza, não pode ser considerado ‘puro’. E qualquer grau diferente 

de 100% de secura, ou 0% de umidade, não pode ser considerado seco. Sendo assim, os 

primeiros representam sempre o polo aberto de uma escala parcialmente fechada e os 

últimos sempre nomeiam o polo fechado da escala.  
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Essa análise vai ao encontro do que Kennedy (2007) chama de “adjetivos de grau 

mínimo” (minimum standard adjectives) e “adjetivos de grau máximo” (maximum 

standard adjectives). Adjetivos de grau mínimo correspondem aos adjetivos parciais e 

adjetivos de grau máximo correspondem aos adjetivos totais. Temos, portanto, três tipos 

de adjetivo: adjetivos de grau mínimo, adjetivos de grau máximo e adjetivos relativos.  

Em relação ao tipo de escala, de acordo com Kennedy & McNally (2005a), os 

adjetivos absolutos se organizam três tipos: escalas abertas no polo superior, escalas 

abertas no polo inferior, escalas totalmente fechadas. 

Adjetivos absolutos podem ter uma escala parcialmente fechada (‘silencioso’/ 

‘barulhento’), em que um dos polos possui um grau máximo, ou a uma escala totalmente 

fechada (‘vazio’/‘cheio’), em que os dois polos possuem um grau máximo. A estrutura 

das escalas pode ser representada pela figura a seguir: 

 

 (3.23)  

  

   

 

 

 Na figura acima, | representa o polo fechado da escala e > representa o polo 

aberto da escala. Kennedy & McNally (2005) estabelecem dois tipos de escalas 

parcialmente fechadas: aquelas fechadas na ponta superior (‘seguro’/‘perigoso’) e aquelas 

fechadas na ponta inferior (‘limpo’/‘sujo’).  

Frutos (2011) aponta que, embora se possa reconhecer a natureza opositiva desses 

adjetivos, como eles não estão associados a unidades de medida padrão (metros, quilos, 

litros), não se pode determinar com segurança qual seria o polo inferior e o polo superior 

da escala. ‘Silencioso’ pode querer dizer 100% de silêncio ou 0% de barulho. Da mesma 

maneira ‘limpo’ pode querer dizer 100% de limpeza ou 0% de sujidade. Logo, para esses 

adjetivos, não há como determinar a direção da escala.  

Kennedy & McNally (2005a) mostram testes que, segundo eles, diferenciariam 

adjetivos do polo inferior aberto e adjetivos do polo superior aberto. No entanto, esses 

|.................................|  (escala totalmente fechada) 

|.................................>  (escala fechada no polo inferior) 

<.................................|  (escala fechada no polo superior) 

<..................................> (escala totalmente aberta) 
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testes com modificadores de proporção não mostram que o ordenamento da escala se dá 

numa direção específica, mas apenas identificam o polo fechada do escala.  Vejamos: 

 

(3.24) Adjetivos de escala fechada no polo inferior 

 a. The pipe is fully ??bent/straight. 

 ‘O cano está totalmente ??torto/reto’ 

 b. The room became 100% ??loud/quiet 

 ‘O quarto ficou 100% barulhento/quieto’ 

 c. That author is completely ??famous/unknown 

 ‘Aquele autor é completamente??famoso/desconhecido’ 

  

(3.25) Adjetivos de escala fechada no polo superior 

 a. We are fully certain/??uncertain of the results. 

 ‘Estamos inteiramente certos /??incertos dos resultados’ 

 b. This product is 100% pure/??impure. 

 ‘Este produto é 100% puro/??impuro.’ 

 c. The treatment is completely safe/??dangerous. 

 ‘O tratamento é completamente seguro/??perigoso. 

  

Nos testes acima, claramente identificamos que os adjetivos que não se combinam 

com os modificadores de proporção são aqueles que representam o intervalo aberto da 

escala. No entanto, faltam evidências para mostrar por que existe uma diferença 

linguística entre ‘seguro’ e ‘quieto’, este com o polo inferior fechado e aquela com o polo 

superior fechado. Kennedy (2007) apresenta um outro teste como indício dessa diferença 

com os testes com ‘perfectly’ e ‘slightly’: 

 

(3.26) Adjetivos de escala fechada no polo inferior 

 a. ??perfectly/slightly {bent, bumpy, dirty, worried} 

     ??perfeitamente/ligeiramente {torto, irregular, sujo, preocupado} 

b. ??slightly/perfectely {straight, flat, clean, unworried} 

     perfeitamente/??ligeiramente {reto, plano, limpo, despreocupado} 
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(3.27) Adjetivos de escala fechada no polo superior 

 a. ??perfectly/slightly {certain, safe, pure, accurate} 

     ??perfeitamente/ligeiramente {certo, seguro, puro, exato} 

b. ??slightly/perfectely {uncertain, dangerous, impure, inaccurate} 

     perfeitamente/??ligeiramente {incerto, perigoso, puro, inexato} 

(Kennedy, 2007) 

 

No entanto, novamente podemos perceber que ‘slightly’ combina-se ao intervalo 

aberto da escala e ‘perfectly’ ao polo fechado (grau máximo). No entanto, não fica claro 

porque esse grau limite deveria ser considerado na ponta inferior da escala. Portanto, 

consideramos aqui, arbitrariamente, o polo superior como o polo fechado da escala. 

Sendo assim, assumimos o que propõe Frutos (2011) e trataremos das escalas 

parcialmente fechadas sem distinguir entre esses dois subtipos, já que não há evidências 

para sua estipulação. 

Um possível problema para essa assunção é o padrão de ordenamento isomórfico 

para os adjetivos: sabe-se que ‘seguro’ e ‘perigoso’ estão na mesma escala, mas se 

consideramos a propriedade da escala como “grau de periculosidade” ou “grau de 

segurança”, poderíamos estar supondo que há dois ordenamentos diferentes. No entanto, 

essas propriedades se referem a propriedades na denotação, que estão no mundo, e seu 

ordenamento em pares de antônimos é dado pela denotação, e não pela expressão 

linguística que a nomeia. Nesse sentido, dizer que a escala se orienta por beleza ou feiúra, 

por limpeza ou sujidade é meramente uma estipulação, uma vez que o adjetivo não deriva 

lexicalmente do nome da propriedade e o nome dado a ela não tem implicações na 

denotação (o adjetivo ‘feio’ não tem relação de derivação morfológica do nome de sua 

propriedade relevante). Para não estabelecer que ‘bonito’ será analisado pela escala de 

beleza e ‘feio’, pela escala de feiúra, tratarei aqui a propriedade da escala da seguinte 

forma: Sadjetivo, em que S representa a propriedade que ordena a escala do adjetivo. Sendo 

assim, teremos que Sfeio = Sbonito, mas essa relação é dada por propriedades ontológicas 

e não por expressões linguísticas.  
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Concluindo, adjetivos de grau mínimo representam a parte aberta da escala 

parcialmente fechada em toda sua extensão, seja ela fechada na ponta superior ou 

inferior, e adjetivos de grau máximo nomeiam a ponta fechada da escala. Dessa forma, 

não se deve confundir adjetivos de grau mínimo (minimum standard adjectives) e 

adjetivos que nomeiam a ponta inferior da escala (lower closed scale adjectives).  

Adjetivos como ‘straight’ ou ‘silent’ e ‘unknown’, que se opõem a ‘bent’, ‘noisy’ e ‘famous’, 

nomeiam, segundo Kennedy & McNally (2005a), o polo inferior de uma escala 

parcialmente fechada. No entanto, na nomenclatura utilizada por Rotstein & Winter 

(2004), Kennedy (2007), McNabb (2012), eles são considerados adjetivos de grau máximo 

(maximum standard adjectives), ou seja, adjetivos que nomeiam a ponta fechada da 

escala, seja ela fechada na ponta superior ou na ponta inferior.  

O problema que adjetivos absolutos acarretam para a teoria é que, uma vez que 

sua interpretação não se dá em relação à classe de comparação, a previsão é que a forma 

positiva sempre resultaria em um predicado vago, o que está incorreto. Vejamos:  

 

(3.28) a.〚pos〛(〚torto〛)  

= λG.λx.∃d[parâmetro(d)(G)(C) & G(d)(x)]  (λd.λx.Storto(x) ≽ d) 

 = 〚tortopos〛= λx.∃d[parâmetro(d)(〚torto〛)(C) & Storto(x) ≽ d)]   

 

 b. 〚pos〛(〚reto〛)  

= λG.λx.∃d[parâmetro(d)(G)(C) & G(d)(x)]  (λd.λx.Sreto(x) ≽ d) 

 = 〚retopos〛= λx.∃d[parâmetro(d)(〚torto〛)(C) & Sreto(x) ≽ d)] 

 

A expressão em (3.28a) é verdadeira para um objeto que tem um grau 

contextualmente significante de “tortura” e (3.28b) é verdadeira para um objeto que tem 

um grau contextualmente significante de retidão. Kennedy (2007) argumenta que elas 

não caracterizam fielmente as condições de verdade desses predicados, uma vez que o 

que determina o que é reto ou torto não é o parâmetro contextual, mas a própria 

definição de reto (não ter nenhum grau de curvatura) ou torto (possuir algum grau de 

curvatura). Além disso, acarretam que adjetivos absolutos devem ser tão vagos quanto os 
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relativos, o que é uma previsão incorreta, de acordo com testes com modificadores de 

proporção.  

Resumindo, adjetivos absolutos, ao contrário dos adjetivos relativos, têm 

parâmetro de comparação feito a partir de um grau máximo ou mínimo da escala que os 

representa. Logo, a classe de comparação não é dada pelo contexto, mas diretamente 

pela diferença de um grau máximo em relação a outro grau que mede a propriedade da 

escala de um adjetivo. Por exemplo, para dizer que um copo está cheio, não o 

comparamos a outro copo para ver o seu grau de “preenchimento”, pois o grau padrão 

de ‘cheio’ independe de contexto, é sempre dado pelo volume máximo de 

preenchimento de um recipiente. Desse modo, ‘copo cheio’ terá sempre a mesma 

denotação em qualquer lugar, ou seja, 100% de preenchimento.  

Para Kennedy (2007), é possível que adjetivos absolutos sejam imprecisos, mas 

não vagos, emprestando a noção de imprecisão de Pinkal (1995 apud Kennedy, 2007), o 

que se constitui como uma evidência empírica para a diferenciação entre adjetivos 

relativos e absolutos. Essa diferença pode ser melhor caraterizada pelo uso de sintagmas 

de medida, como veremos abaixo, com o adjetivo relativo ‘long’: 

 

(3.29) a. The rod is 10 meters long. 

 ‘O bastão é longo 10 metros’ (construção agramatical em PB) 

 b. The rod is long.  

 ‘O bastão é longo’ 

(Kennedy, 2007) 

 

Tanto (3.29a) quanto (3.29b) podem ser usadas para descrever um bastão que 

tenha aproximadamente 10 metros, mas, Pinkal (1995 apud Kennedy, 2007) argumenta 

que é possível criar contextos em que a distinção necessita ser muito precisa, como num 

caso em que um bastão 1mm maior ou menor que 10m não possa servir. Já com (3.29b), 

não há essa possibilidade, pois não se pode dizer que 1mm a mais do que é considerado 

‘longo’ não seja ‘longo’. Adjetivos absolutos permitem essa especificação, porque 1mm 

de curvatura já não se qualifica como ‘reto’, então é possível especificar claramente o que 

‘reto’.  
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Neste ponto, devemos notar que nem todos os usos de adjetivos absolutos são 

necessariamente absolutos e não relativos. Kennedy (2007) faz essa observação para 

adjetivos como ‘seco’, que pode significar nenhuma umidade para um pedaço de pano, 

ou uma caracterizar um cabelo ressecado, neste caso, sendo relativo. Adjetivos como 

‘silencioso’ e ‘barulhento’, por exemplo, embora permitam essas especificações analisadas 

em Pinkal (1995), dificilmente são usados como se referindo a nível de decibéis. Em geral, 

é possível dizer que ‘Esta creche está silenciosa (para uma creche)’ ou ‘Este hospital está 

barulhento (para um hospital)’, e o nível de decibéis de barulho ser objetivamente maior 

na creche do que no hospital. Na verdade, os usos relativos costumam ser mais comuns 

do que os usos absolutos e adjetivos relativos dificilmente permitem usos absolutos. 

Voltaremos a isso quando tratarmos dos modificadores de grau.  

Por isso, o autor propõe que a função pos para adjetivos absolutos deve ter a 

seguinte forma19:  

 

(3.30) Adjetivos de grau mínimo 

 a. 〚pos〛= λGmin.λx.∃d[G(d)(x) & d ≻ dmin (SGmin)] 

 Adjetivos de grau máximo 

 b. 〚pos〛= λGmax.λx.∃d[G(d)(x) & d = dmax (SGmax)] 

 

Dessa forma, a forma positiva de um adjetivo de grau mínimo compara o grau do 

adjetivo com o grau mínimo da escala daquele mesmo adjetivo e deve ser superior a ele. 

Já a forma positiva de um adjetivo de grau máximo compara o grau de um adjetivo em 

relação ao grau máximo de sua propriedade e deve ser igual a ele.  

 Os adjetivos relativos são aqueles que necessitam do estabelecimento contextual 

de um parâmetro de comparação para que seja atribuído um grau na escala. A classe de 

comparação é uma classe de objetos que são similares em relação à propriedade 

mensurada. Por exemplo, ‘feio’/‘bonito’, ‘gordo’/‘magro’, ‘velho’/‘novo’ são todos 

adjetivos relativos. Para que o grau de ‘magreza’ seja atribuído a um indivíduo, é 

                                            
19 Como Kennedy (2007) trata os adjetivos como de tipo <d,t>, iremos adaptar essa formalização para que ela possa se 
encaixar no tipo de análise que adota <d,<e,t>> como o tipo semântico de adjetivos. 
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necessário que haja um parâmetro de comparação para se dizer o que é ‘magro’ em um 

determinado contexto. Semanticamente, em termos formais, esse parâmetro é 

introduzido pela função pos, que será apresentada em detalhe mais adiante. 

 Como vimos na primeira seção do capítulo, quando dizemos ‘Maria é gorda’, 

estabelecemos um parâmetro de comparação de Maria com uma classe de indivíduos 

que possuem a propriedade gordura. Dessa classe de comparação, tiramos um grau 

padrão do que é ‘gordo’ em relação a um contexto. Se o grau de gordura de Maria é 

igual ou acima desse grau padrão, então podemos considerar ‘Maria é gorda’ uma 

sentença verdadeira. Essa é uma análise válida sobretudo para adjetivos relativos. 

Adjetivos absolutos nem sempre utilizam o contexto para identificar o grau de 

comparação. 

 O estatuto relativo desses adjetivos se refere ao fato de que o parâmetro contextual 

pode ser alterado. Por exemplo, se Maria pesa 58Kg e tem 1,65 de altura, pode ser 

considerada magra, se temos como parâmetro de comparação as pessoas em geral. No 

entanto, se a classe de comparação são modelos, Maria não poderia ser considerada 

magra, uma vez que está acima do peso que é o grau padrão de magreza para a classe 

de comparação das modelos. Dessa maneira, Kennedy & McNally (2005) e Kennedy 

(2007) afirmam que adjetivos relativos, depois de medidos pela função pos, resultam em 

predicados vagos. 

 Os adjetivos relativos estão sempre associados a escalas totalmente abertas porque 

não há grau máximo associado à escala, uma vez que o estabelecimento de um grau d 

será sempre dado em relação à classe de comparação do contexto, e não em relação a 

um grau máximo da própria escala. 

  Kennedy & McNally (2005a) propõem alguns testes de padrões de acarretamento 

para determinar se adjetivos possuem escalas abertas ou fechadas, usando modificadores 

de proporção como ‘fully’, ‘completely’, ‘100%’, ‘partially’ e ‘mostly’, conforme 

apresentamos anteriormente. Recuperamos esses testes aqui para facilitar o 

entendimento. Esses modificadores combinam-se apenas a adjetivos de grau máximo, ou 

seja, que nomeiam o polo fechado de uma escala. O uso desses modificadores é 

agramatical tanto com adjetivos relativos quanto com adjetivos de grau mínimo, como 

mostram (3.31-32):  
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 Adjetivos relativos – sad ‘triste’ / happy ‘feliz’ 

(3.31) a. *John is fully/partially/completely/mostly/100% happy.   

 ‘John está inteiramente/parcialmente/completamente/mostly/100% feliz’20 

   b. *John is fully/partially/completely/mostly/100% sad.  

   ‘John está inteiramente/parcialmente/completamente/mostly /100% triste’ 

  

 Adjetivos de grau mínimo – dangerous ‘perigoso’ / open ‘aberto’  

 (3.32) a. *The park is fully/partially/completely/mostly/100% dangerous.  

   ‘O parque é inteiramente/parcialmente/completamente/mostly/100%  

  perigoso’ 

  b. *The door is fully/partially/completely/mostly/100% open. 

  ‘A porta está inteiramente/parcialmente/completamente/mostly/100%  

  aberta’ 

 

 Nos exemplos acima, vemos que tanto adjetivos relativos quanto adjetivos de grau 

mínimo (parciais) não podem se combinar com essas expressões. Há, contudo, uma 

possibilidade de interpretação para alguns casos, em que o modificador de proporção 

não se refere à propriedade denotada pelo adjetivo, mas à extensão do objeto à qual se 

aplica uma propriedade. Em Frutos (2011), desenvolve-se uma análise que trata de um 

modificador de proporção do Guarani Paraguaio ‘-pa’, que tem significado equivalente a 

‘completamente’. Nesta análise, seguindo as intuições propostas em Caudal & Nicolas 

(2005), Bochnak (2010) e Thomas (2007), modificadores de proporção são tratados como 

modificadores de grau de quantidade que entra composicionalmente na predicação. 

Assim, modificadores de proporção, segundo Kennedy & McNally (2005a), não 

modificam a escala dada pelo adjetivo a que se refere a uma propriedade abstrata (altura, 

peso, felicidade, umidade, etc), mas é possível que as sentenças tenham uma leitura em 

que o modificador de grau modifica a escala de quantidade. Vejamos o caso de (3.32a), 

repetido aqui em (3.33): 

 

                                            
20 ‘Mostly’ não apresenta nenhuma palavra correspondente em Português Brasileiro. 
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 (3.33)  a. The park is mostly dangerous. 

  ‘A maior parte do parque é perigosa.’ 

  b. The park is completely dangerous. 

  ‘O parque é completamente perigoso.’ 

  c. The park is half dangerous. 

  ‘Metade do parque é perigosa.’ 

  d. The park is 100% dangerous. 

  ‘O parque é 100% perigoso.’ 

  e. The park is partially dangerous. 

  ‘O parque é parcialmente perigoso.’ 

 

 Nos exemplos acima, os modificadores de proporção não fazem referência ao 

grau de periculosidade do parque, mas à proporção do parque à qual pode ser aplicada 

a propriedade de ‘ser perigoso’. Para adjetivos de grau máximo, podemos ter as duas 

interpretações. Adjetivos de grau máximo podem combinar-se com modificadores de 

proporção e gerar uma leitura que esses modificadores de proporção atuam sobre a escala 

dada pelo adjetivo (escala de intensidade). 

  

 Adjetivos de grau máximo 

(3.34) a. The glass is 100% empty/full. 

     ‘O copo está 100% vazio/cheio’ 

  b. The glass is partially empty/full. 

      ‘O copo está parcialmente vazio/cheio’ 

  c. The glass is half empty/full. 

     ‘O copo está meio vazio/cheio’ 

  d. The glass is completely empty/full. 

      ‘O copo está completamente vazio/cheio’ 

  

 Nos exemplos acima, vemos que os adjetivos de grau máximo aceitam serem 

modificados pelos modificadores de proporção, mostrando que têm comportamento 

linguístico diferente dos adjetivos de grau mínimo e dos adjetivos relativos. Outro teste 
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utilizado para checar se os adjetivos são de grau mínimo ou grau máximo é verificar as 

relações de acarretamento geradas com o modificador de proporção ‘half’, 

exemplificados em (3.35-36).  

 

 Adjetivos de grau máximo 

 (3.35) a. The glass is half full ≠> The glass is full 

             ‘O copo está meio cheio’ / ‘O copo está cheio’ 

 b. The glass is half empty ≠> The glass is empty 

             ‘O copo está meio vazio’ / ‘O copo está vazio’ 

 

 Escalas parcialmente fechadas: grau mínimo (a) e grau máximo (b) 

 (3.36) a. The door is half open =>The is door open 

     ‘A porta está meio aberta’ / ‘A porta está aberta’ 

b.The door is half closed ≠> The door is closed 

     ‘A porta está meio fechada’ / ‘A porta está fechada’ 

  

 Os exemplos acima mostram que os adjetivos que nomeiam o polo aberto de 

escala absoluta, quando modificados por ‘half’, acarretam a forma positiva do adjetivo. 

Isto ocorre porque basta um grau mínimo para que esses adjetivos acarretem a forma 

positiva. Em outras palavras, esteja uma porta aberta em qualquer grau de abertura, 

consideramos a porta aberta. Apenas o grau 100% de fechamento (ou 0% de abertura) não 

é considerado ‘aberto’.   

 Kennedy & McNally (2005a) apresentam também testes de padrões de 

acarretamento com a negação que mostra a diferença entre adjetivos absolutos e adjetivos 

relativos. A negação de um adjetivo relativo não acarreta o seu polo oposto. Por outro 

lado, adjetivos absolutos quando negados, acarretam o seu polo oposto. 

 

Adjetivos relativos 

(3.37) a. John is not happy ↛ John is sad 

‘John não está feliz’ ↛ ‘John está triste’  

  b. John is not tall ↛ John is short 
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‘John não é alto’ ↛ ‘John é baixo’ 

  

 Adjetivos absolutos   

 (3.38) a. The clothes are not dry → The clothes are wet 

‘As roupas não estão secas’ → ‘As roupas estão molhadas’ 

b. The clothes are not wet  → The clothes are dry 

‘As roupas não estão molhadas’ → ‘As roupas estão secas’ 

 

 Os exemplos em (3.37-38) nos mostram então um teste de acarretamento que 

serve como evidência para a distinção entre a classe de adjetivos absolutos e relativos. Na 

visão de Klein (1980 apud Kennedy 2007), todos os adjetivos são tratados como relativos. 

Esses testes, além dos estudos mencionados anteriormente, servem como base para 

mantermos essa distinção. No entanto, como veremos nos dados do Guarani Paraguaio, 

ela não será inteiramente relevante para nossa análise. 

 Um outro padrão de acarretamento que diferencia os adjetivos absolutos e 

relativos é o padrão de acarretamento com sentenças comparativas, em que a 

comparação dos adjetivos de grau mínimo acarreta sua carreta a forma positiva, mas os 

adjetivos de grau máximo não.  

 

 (3.39) a. The floor is wetter than the countertop → The floor is wet 

  ‘O chão está mais molhado que a pia → O chão está molhado 

  b. The floor is drier than the countertop → The countertop is not dry 

  ‘O chão está mais seco que a pia → A pia não está seca’ 

     (Kennedy & McNally, 2005a, p. 360)  

 

 Para adjetivos relativos, a forma comparativa gera acarretamentos positivos ou 

negativos, como vemos abaixo: 

 

 (3.40) a. The rod A is longer than the rod B ↛ Rod A/B is (not) long. 

  ‘O bastão A é mais longo que o bastão B ↛ Bastão A/B é (ou não) longo’  

   The rod A is shorter than the rod B ↛ Rod A/B is (not) short. 
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  ‘O bastão A é mais curto que o bastão B ↛ Bastão A/B é (ou não) curto’  

(Kennedy & McNally, 2005a, p. 360)  

 

 Como vemos acima, adjetivos relativos não geram padrão de acarretamento 

positivo ou negativo, pois ‘estar mais feliz que A’ não acarreta ‘estar feliz’ ou ‘não estar 

feliz’, por exemplo.  

 Por fim, temos um último teste que identifica que apenas adjetivos de grau 

máximo, cujo grau não pode ser aumentado: 

 

 (3.41) a. #My glass is full, but it could be fuller. 

  ‘Meu copo está cheio, mas podia estar mais cheio’ 

  b. #The line is straight, but it could be straighter. 

  ‘A linha está reta, mas podia estar mais reta’ 

 

 As sentenças acima mostram um padrão de acarretamento para o Inglês que não 

funciona muito bem para o PB. Em sentenças comparativas, tendemos a relativizar a 

interpretação do adjetivo. Veremos que o mesmo ocorre no Guarani Paraguaio.  

Vimos que para adjetivos relativos, o grau de comparação vem de uma classe de 

comparação. Para adjetivos de grau máximo, o grau de comparação é o grau máximo 

de uma propriedade. Para adjetivos de grau mínimo, o grau de comparação é o grau 

mínimo requerido de uma propriedade. Já propusemos entradas lexicais para a função 

pos de adjetivos mínimos e máximos. Queremos agora discutir a formalização para pos 

de adjetivos relativos.   

 A função pos, dada por Kennedy & McNally (2005a), considera que pos quantifica 

a variável de grau do adjetivo. Isso porque em Kennedy & McNally (2005a), o adjetivo 

tem uma variável de grau. No entanto, em Kennedy (2007) a forma lógica de pos é um 

pouco diferente, dado que a forma lógica do adjetivo não contém uma variável de grau, 

discutida anteriormente. 

 

 (3.42) a. [[ pos ]] = λg.λx.g(x) ≽ ds 
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 Na forma lógica acima g representa o predicado graduável de tipo <e,d> e ds 

representa um grau padrão. Uma outra diferença em relação à proposta de Kennedy & 

McNally (2005a) é que neste caso, pos não faz uma referência explícita à classe da 

comparação C, mas apenas ao grau padrão dado pelo contexto.  

 Sanchez-Mendes (2014) propõe uma adaptação da forma lógica de pos, que inclui 

a simplificação de fazer referência apenas ao grau padrão, mas como a autora adota a 

entrada lexical de adjetivos dada em Kennedy & McNally (2005a), também assume que 

pos satura a variável de grau dada pelo adjetivo. Assumimos aqui essa versão da forma 

lógica de pos, expressa em (3.43): 

 

 (3.43) ⟦ pos ⟧ = λG.λx.∃d.[G(d)(x) & d ≽ ds] 

 

 Sendo assim, podemos captar as diferenças entre os tipos de adjetivos exatamente 

da mesma forma proposta por Kennedy (2007). Para adjetivo relativos, o grau padrão ds 

será estabelecido contextualmente. Isso quer dizer que adjetivos relativos, depois de 

medidos por pos, retornam uma propriedade de indivíduos que tem a propriedade de 

vagueza. 

 É importante notar que adjetivos absolutos não são medidos em relação ao 

contexto, mas em relação a um grau mínimo ou máximo dado pela escala que 

representam, conforme aponta Kennedy (2007). Dessa maneira, ds será dado pela classe 

de comparação para adjetivos relativos, mas será dado pelo grau mínimo dmin para 

adjetivos de grau mínimo e pelo grau máximo para adjetivos de grau máximo dmax. O 

sinal ≽ é apenas mnemônico, uma vez que para adjetivos de grau máximo o sinal na 

função é [ = ] e para adjetivos de grau mínimo é [≻] 

 Para garantir que os adjetivos absolutos tenham o seu grau padrão medido em 

relação ao grau máximo da escala, Kennedy (2007) propõe uma regra, chamada 

Economia Interpretativa: 

 

(3.44) Economia Interpretativa: maximize a contribuição do significado 

convencional dos elementos de um constituinte a serem computados no 

significado. 
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 Essa postulação garante que as condições de verdade devem ser computadas com 

base no significado convencional das expressões de uma sentença e sua forma lógica o 

máximo possível. Dessa maneira, o uso de informação contextual torna-se um último 

recurso de interpretação para o cálculo das condições de verdade de uma sentença, 

entrando apenas quando o significado convencional é insuficiente.  

 Nesta seção do capítulo apresentamos a semântica dos adjetivos graduáveis, suas 

propriedades, motivações empíricas e os tipos de escalas que podem estar associados a 

adjetivos. Concluímos que a diferença entre adjetivos relativos e absolutos é relevante e 

apresentamos os recursos disponíveis na teoria para a computação desses significados. 

Optamos também por uma análise relacional dos adjetivos, em que o adjetivo possui uma 

variável de grau. Na próxima seção, apresentaremos os dados do Guarani Paraguaio em 

relação aos padrões de testes apresentados aqui para mostrar no Guarani Paraguaio há 

as três classes de adjetivos.  

 

3.1.5 Tipos de adjetivos no Guarani Paraguaio 

 

 Nesta seção iremos apresentar os dados do GP, mostrando que os padrões de 

acarretamento com a negação se encaixam nos padrões previstos para o comportamento 

dos adjetivos de grau mínimo, grau máximo e relativos. Mostraremos que, apesar do 

padrão de acarretamento com a negação ser similar aos dados do inglês e do PB, as 

construções comparativas sempre irão gerar interpretações relativas de adjetivos de grau 

máximo.  

 Apresentamos abaixo a tabela com os adjetivos que serão usados ao longo deste 

capítulo para testar as propriedades dos adjetivos graduáveis.  

 

 TABELA 3.1 – ADJETIVOS GRADUÁVEIS NO GUARANI PARAGUAIO 

ADJETIVOS SENTENÇAS 

ADJETIVOS RELATIVOS 
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vy’a 

‘feliz’ 

Juan hovy’a21 

Juan hovy’a-ø 

Juan 3.feliz-nfut 

‘Juan está feliz’ 

pochy 

‘triste’ 

Juan ipochy 

Juan i-pochy-ø 

Juan 3-chateado-nfut 

‘Juan está chateado’ 

iporã 

‘bonito’ 

Juan iporã 

Juan i-porã-ø 

Juan 3-bonito-nfut 

‘Juan é bonito’ 

vai 

‘feio’ 

Juan ivai 

Juan i-vai-ø 

Juan 3-feio-nfut 

‘Juan é feio’ 

kyra 

‘gordo’ 

Juan ikyra 

Juan i-kyra-ø 

Juan 3-gordo-nfut 

‘Juan é gordo’ 

piru 

‘magro’ 

Juan ipiru 

Juan i-piru-ø 

Juan 3-magro-nfut 

‘Juan é magro’ 

ADJETIVOS DE GRAU MÍNIMO 

ky’a 

‘sujo’ 

Pe ao  iky’a 

pe ao  i-ky’a-ø 

dem roupa 3-suja-nfut 

‘Essa roupa está suja’ 

                                            
21 O predicado –vy’a ‘ser feliz’ em Guarani segue o padrão de conjunção A (dinâmico) apesar de ser um estativo (‘che 
avy’a’ e não ‘chevy’a’ corresponde a ‘eu estou feliz’). A presença desse /h/ neste caso não deveria ocorrer, pois a terceira 
pessoa no padrão dinâmico é dada pelo morfema ‘o-’. Há que se investigar por que ela ocorre. 
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hykue 

‘molhado’ 

Pe ao  hykue22 

pe ao  hykue-ø 

dem roupa 3.molhado-nfut 

‘Essa roupa está molhada’ 

karẽ 

‘torto’ 

Pe apyka  ikarẽ 

pe apyka  i-karẽ-ø 

dem cadeira 3-torto-nfut 

‘Essa cadeira está torta’ 

hiaky 

‘verde’ 

Pe yva  hiaky 

pe yva  hiaky-ø 

dem fruta 3.verde-nfut 

‘Essa fruta está verde’ 

hyapu 

‘barulhento’ 

Pe óga  hyapu 

pe óga  hyapu-ø 

dem casa 3.barulhento-nfut 

‘Essa casa é barulhenta’ 

Adjetivos de Grau Máximo 

potï 

‘limpo’ 

Pe ao  ipotĩ 

pe ao  i-potï-ø 

dem roupa 3-limpo-nfut 

‘Essa roupa está limpa’ 

kã 

‘seco’ 

Pe ao  ikã 

pe ao  i-kã-ø 

dem roupa 3-seco-nfut 

‘Essa roupa está seca’ 

nandi 

‘vazio’ 

Pe  vaso  inandi 

pe vaso  i-nandi-ø 

dem copo 3-vazio-nfut 

‘Esse copo está vazio’ 

                                            
22 Aqui, ‘h-’ representa um alomorfe de ‘i-’, mas as condições da alomorfia são conhecidas. Outras formas como ‘hy-’ 
e ‘hi-’ podem aparecer. Outros casos são ‘hy-apu’, ‘hi-aky’, ‘hi-aju’ e ‘h-enyhẽ’. 
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henyhẽ 

‘cheio’ 

Pe vaso  henyhẽ 

pe vaso  henyhẽ-ø 

dem copo 3.cheio-nfut 

‘Esse copo está cheio’ 

hiaju 

‘maduro’ 

Pe yva  hiaju 

pe yva  hiaju-ø 

dem fruta 3.madura-nfut 

‘Essa fruta está madura’ 

kirĩrĩ 

‘silencioso’ 

Pe óga ikirĩrĩ 

pe óga i-kirĩrĩ-ø 

dem casa 3-silencioso-nfut 

‘Essa casa é silenciosa’ 

 

 Dividimos os adjetivos na tabela acima em três tipos: adjetivos de grau mínimo, 

adjetivos de grau máximo e adjetivos relativos. Esses adjetivos foram previamente 

divididos desta maneira porque coletas de dados para trabalhos anteriores já indicavam 

seu comportamento conforme essas classes. Em Frutos (2011), são apresentados dados 

com alguns adjetivos em comum, mas os dados apresentados aqui foram todos coletados 

novamente durante o curso desta pesquisa de doutorado, sendo fruto de trabalho de 

campo original.  Os dados coletados para a pesquisa desenvolvida em Frutos (2011) 

estavam orientados para a identificação de escalas incrementais de quantidade e não para 

graus máximos da escala de propriedade, como apresentamos aqui para esta pesquisa. 

 Já na tabela 3.2, temos os dados com padrões de acarretamento dos adjetivos com 

a negação. O padrão esperado com base nos testes para o inglês são: i) adjetivos de 

escalas parcialmente fechadas acarretam seu polo oposto ii) adjetivos de escalas 

totalmente fechadas e adjetivos não acarretam o polo aposto. A negação no GP, como 

vimos no primeiro capítulo, é circunfixal e os dados estão apresentados na mesma ordem 

dos dados da tabela anterior. Aqui há uma alomorfia condicionada pela nasalidade do 

adjetivo (não necessariamente na primeira vogal): diante de adjetivos orais temo ‘nda-’ e 

diante de adjetivos nasais, temos ‘na-’.  
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TABELA 3.2 – ADJETIVOS GRADUÁVEIS + NEGAÇÃO23 

ADJETIVOS SENTENÇAS 

ADJETIVOS RELATIVOS 

vy’a 

‘feliz’ 

Juan  ndovy’ai 

Juan  nd-ovy’a-i 

Juan  neg-3.feliz-neg 

‘Juan não está feliz’ 

 

Acarretamento: ↛ João está triste 

pochy 

‘chateado’ 

Juan ndaipochyi 

Juan nda-i-pochy-i 

Juan neg-3-chateado-neg 

‘Juan não está chateado’ 

 

Acarretamento: ↛ Juan está tranquilo 

iporã 

‘bonito’ 

Juan  naiporãi 

Juan  na-i-porã-i 

Juan  neg-3-bonito-neg 

‘Juan não é bonito’ 

 

Acarretamento: ↛ João é feio 

vai 

‘feio’ 

Juan  ndaivairi24 

Juan  nda-i-vai-ri 

Juan  neg-3-feio-neg 

‘Juan não é feio’ 

 

Acarretamento: ↛ João é bonito. 

kyra Juan  ndaikyrai 

                                            
23 Os morfemas de tempo não foram apresentados nesta tabela pois as sentenças negativas não foram testadas com o 
tempo futuro para saber a posição.  
24 Os adjetivos termnados em /i/, para se combinar à negação inserem uma consoante /r/, para evitar o encontro vocálico 
/ii/ da vogal final do adjetivo com a vogal da negação. O /i/ final da negação é átono.  
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‘gordo’ Juan  nda-i-kyra-i 

Juan  neg-3-gordo-neg 

‘Juan não é gordo’ 

 

Acarretamento: ↛ João é magro 

piru 

‘magro’ 

Juan  ipirui 

Juan  ndo-i-piru-i 

Juan  neg-3-magro-neg 

‘Juan não é magro’ 

 

Acarretamento: ↛ João é gordo 

ADJETIVOS DE GRAU MÍNIMO 

ky’a 

‘sujo’ 

Pe ao  ndaiky’ai 

pe ao  nda-i-ky’a-i 

dem roupa neg-3-suja-neg 

‘Essa roupa não está suja’ 

 

Acarretamento: → A roupa está limpa 

hykue 

‘molhado’ 

Pe ao  ndahykuei 

pe ao  nda-hykue-i 

dem roupa neg-3.molhado-neg 

‘Essa roupa não está molhada’ 

 

Acarretamento: → A roupa está seca 

karẽ 

‘torto’ 

Pe apyka  na-ikarẽi 

pe apyka  na-i-karẽ-i 

dem cadeira neg-3-torto-neg 

‘Essa cadeira não está torta’ 

 

Acarretamento: → A cadeira está reta 

hiaky Pe yva  ndahiakyi 
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‘verde’ pe yva  nda-hiaky-i 

dem fruta neg-3.verde-neg 

‘Essa fruta não está verde’ 

 

Acarretamento: → A fruta está madura 

hyapu 

‘barulhento’ 

Pe óga  ndahyapui 

pe óga  nda-hyapu-i 

dem casa neg-3.barulhento-neg 

‘Essa casa não está barulhenta’ 

 

Acarretamento: → A casa está silenciosa 

ADJETIVOS DE GRAU MÁXIMO 

potĩ 

‘limpo’ 

Pe ao  naipotĩi 

pe ao  na-i-potĩ-i 

dem roupa neg-3-limpo-neg 

‘Essa roupa não está limpa’ 

 

Acarretamento: → A roupa está suja 

kã 

‘seco’ 

Pe ao  naikãi 

pe ao  na-i-kã-i 

dem roupa neg-3-seco-neg 

‘Essa roupa não está seca’ 

 

Acarretamento: → A roupa está molhada 

nandi 

‘vazio’ 

Pe vaso  nainandiri 

pe vaso  na-i-nandi-ri 

dem copo neg-3-vazio-neg 

‘Esse copo não está vazio’ 

 

Acarretamento: ↛ O copo está cheio 

henyhẽ Pe vaso  na-henyhẽ-i 
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‘cheio’ pe vaso  na-henyhẽ-i 

dem copo neg-3.cheio-neg 

‘Esse copo não está cheio’ 

 

Acarretamento: ↛ O copo está vazio 

hiaju 

‘maduro’ 

Pe yva  ndahiajui 

pe yva  nda-hiaju-i 

dem fruta neg-3.madura-neg 

‘Essa fruta não está madura’ 

 

Acarretamento: → A fruta está verde 

kirĩrĩ 

‘silencioso’ 

Pe óga naikirĩrĩi 

pe óga na-i-kirĩrĩ-i 

dem casa neg-3-silencioso-neg 

‘Essa casa não está silenciosa’ 

 

Acarretamento: → A casa tem barulho 

 

Para coletar os dados acima, foi apresentada a sentença sem contexto em Guarani. 

Em seguida foi feita a pergunta: “Isso significa que ‘X’?”, em que X representa o 

acarretamento esperado. Este protocolo foi aplicado oralmente e à parte da língua 

objetivo, as perguntas foram feitas em Espanhol. O modelo da coleta foi o seguinte: 

 

(3.45) ‘Juan naiporãi’: essa sentença é boa? 

 (   ) sim (   ) não 

 Em caso negativo, como faz para dizer: ‘Juan não é bonito?’ 

 Resposta:______________________________________ 

 Isso quer dizer que Juan é feio? 

 (   ) sim (   )não 
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Em geral, para adjetivos relativos, a resposta foi negativa para última pergunta, 

indicando que não há acarretamento do antônimo com a negação.  Já para os adjetivos 

de grau máximo e mínimo de escala parcialmente fechada, a negação acarretou o 

antônimo. Conforme esperado, os adjetivos tenyhẽ ‘cheio’ e nandi ‘vazio’, que 

representam dois graus máximos (pontas fechadas) em uma escala, diferente de ky’a ‘sujo’ 

e potĩ ‘limpo’, em que o último representa o polo máximo da escala e o primeiro todo o 

resto da sua extensão, não acarretam o seu polo oposto. A negação deles aponta para o 

meio da escala e não para o seu polo oposto, como para adjetivo de escala parcialmente 

fechada. Vejamos a estrutura: 

 

(3.46) a. |--------------------------------------------------| 

                  vazio                                 cheio 

 

 b.  <--------------------------------------------------| 

                                  sujo       limpo   

 

Para saber o antônimo dos adjetivos, a pergunta foi feita em Espanhol, uma vez 

que nem todos os adjetivos apresentados acima têm seu antônimo em Guarani. Evitamos 

aqui o uso do antônimo de karẽ ‘torto’, que é a sua negação karẽ’i, que não significa reto, 

mas algo como “não torto” e tem contextos de uso restritos.  

Como vimos, com a negação obtivemos os padrões esperados de acarretamento. 

Os dados seguiram o padrão de acarretamento que temos tanto no Inglês como no PB, 

ou seja, adjetivos absolutos acarretam seu antônimo quando sob a negação. Vamos 

apresentar agora os dados de adjetivos em estruturas comparativas.  

 

TABELA 3.3 ADJETIVOS GRADUÁVEIS + COMPARATIVA 

ADJETIVOS SENTENÇAS 

ADJETIVOS RELATIVOS 

vy’a 

‘feliz’ 

Juan  ovy’ave  Pedrogui 

Juan  ovy’a-ve-ø  Pedro-gui 

Juan  3.feliz-comp-nfut Pedro-que 
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‘Juan está mais feliz que Pedro’ 

 

Acarretamentos: ↛ Juan está feliz 

   ↛ Pedro está triste 

pochy 

‘chateado’ 

Juan  ipochyve  Pedrogui 

Juan  i-pochy-ve-ø  Pedro-gui 

Juan  3-chateado-comp-nfut Pedro-que 

‘Juan está mais chateado que Pedro’ 

 

Acarretamentos: ↛ Juan está chateado 

   ↛ Pedro está tranquilo 

iporã 

‘bonito’ 

Juan  iporãve  Pedrogui 

Juan  i-porã-ve-ø  Pedro-gui 

Juan  3-bonito-comp-nfut Pedro-que 

‘Juan é mais bonito que Pedro’ 

 

Acarretamentos: ↛ Juan é bonito 

   ↛ Pedro é feio 

vai 

‘feio’ 

Juan  ivaive   Pedrogui 

Juan  i-vai-ve-ø  Pedro-gui 

Juan  3-feio-comp-nfut Pedro-que 

‘Juan é mais feio que Pedro’ 

 

Acarretamentos: ↛ Juan é feio 

   ↛ Pedro é bonito 

kyra 

‘gordo’ 

Juan  ikyrave   Pedrogui 

Juan  i-kyra-ve-ø  Pedro-gui 

Juan  3-gordo-comp-nfut Pedro-que 

‘Juan é mais gordo que Pedro’ 

 

Acarretamentos: ↛ Juan é gordo 
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   ↛ Pedro é magro 

piru 

‘magro’ 

Juan  ipiruve   Pedrogui 

Juan  i-piru-ve-ø  Pedro-gui 

Juan  3-magro-comp-nfut Pedro-que 

‘Juan é mais magro que Pedro’ 

 

Acarretamentos: ↛ Juan é magro 

   ↛ Pedro é gordo 

ADJETIVOS DE GRAU MÍNIMO 

ky’a 

‘sujo’ 

Pe ao  iky’ave   amoagui 

pe ao  i-ky’a-ve-ø  amo-v-gui 

dem roupa 3-suja-comp-nfut dem-v-que 

‘Essa roupa está mais suja que aquela’ 

 

Acarretamentos: ↛ Esta roupa está suja 

   ↛ Aquela roupa está limpa 

hykue 

‘molhado’ 

Pe ao  hykueve  amoagui 

pe ao  hykue-ve-ø  amo-v-gui 

dem roupa 3.molhado-comp-nfut dem-v-que 

‘Essa roupa está mais molhada que aquela’ 

 

Acarretamentos:  ↛ Esta roupa está molhada 

   ↛ Aquela roupa está seca 

karẽ 

‘torto’ 

Pe apyka  ikarẽve   amoagui 

pe apyka  i-karẽ-ve-ø  amo-a-gui 

dem cadeira 3-torto-comp-nfut dem-v-que 

‘Esse cadeira está mais torta que aquele’ 

 

Acarretamentos:  ↛ Esta cadeira está torta 

   ↛ Aquela cadeira está reta 

hiaky Pe yva  hiakyve  amoagui 
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‘verde’ pe yva  hiaky-ve-ø  amo-a-gui 

dem fruta 3.verde-comp-nfut dem-v-que 

‘Essa fruta está mais verde que aquela’ 

 

Acarretamentos:  ↛ Esta fruta está verde 

   ↛ Aquela fruta está madura 

hyapu 

‘barulhento’ 

Pe óga  hyapuve   amoagui 

pe óga  hyapu-ve-ø   amo-a-gui 

dem casa 3.barulhento-comp-nfut dem-v-que 

‘Essa casa é mais barulhenta que aquela’ 

 

Acarretamentos:  ↛ Esta casa está barulhenta 

   ↛ Aquela casa está silenciosa 

ADJETIVOS DE GRAU MÁXIMO 

potï 

‘limpo’ 

Pe ao  ipotĩve   amoagui 

pe ao  i-potĩ-ve-ø  amo-a-gui 

dem roupa 3-limpo-comp-nfut dem-v-que 

‘Essa roupa está mais limpa que aquela’ 

 

Acarretamentos:  ↛ Esta roupa está limpa 

   ↛ Aquela roupa está limpa 

kã 

‘seco’ 

Pe ao  ikãve   amoagui 

pe ao  i-kã-ve-ø  amo-a-gui 

dem roupa 3-seco-comp-nfut dem-v-que 

‘Essa roupa está mais seca que aquela’ 

 

Acarretamentos:  ↛ Esta roupa está seca 

   ↛ Aquela roupa está molhada 

nandi 

‘vazio’ 

Pe vaso  inandive  amoagui 

pe vaso  i-nandi-ve-ø  amo-a-gui 

dem copo 3-vazio-comp-nfut dem-v-que 
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‘Esse copo está mais vazio que aquele’ 

 

Acarretamentos:  ↛ Este copo está vazio 

   ↛ Aquele copo está cheio 

henyhẽ 

‘cheio’ 

Pe vaso  henyhẽve  amoagui 

pe vaso  henyhẽ-ve-ø  amo-a-gui 

dem copo 3.cheio-comp-nfut dem-v-que 

‘Esse copo está mais cheio que aquele’ 

 

Acarretamentos:  ↛ Este copo está cheio 

   ↛ Aquele copo está vazio 

hiaju 

‘maduro’ 

Pe yva  hiajuve   amoagui 

pe yva  hiaju-ve-ø  amo-a-gui 

dem fruta 3.madura-comp-nfut dem-v-que 

‘Essa fruta está mais madura que aquela’ 

 

Acarretamentos:  ↛ Esta fruta está madura 

   ↛ Esta fruta está verde 

kirĩrĩ 

‘silencioso’ 

Pe óga ikirĩrĩve  amoagui 

pe óga i-kirĩrĩ-ve-ø  amo-a-gui 

dem casa 3-silencioso-comp-nfut dem-v-que 

‘Essa casa é mais silenciosa que aquela’ 

 

Acarretamentos:  ↛ Este casa está silenciosa 

   ↛ Aquela casa está silenciosa 

 

Na tabela acima apresentamos os dados de adjetivos com estruturas comparativas. 

Os padrões de acarretamento foram coletados da seguinte maneira. Primeiro apresentava-

se a sentença comparativa em Guarani e pergunta se ela soava bem. Depois, para checar 

os acarretamentos, utilizava-se a pergunta “Isso significa que X?”. Este protocolo também 

foi coletado oralmente. Vejamos o modelo do diálogo: 
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(3.46) ‘Juan iporãve Pedrogui’ (Juan é mais bonito que Pedo): essa sentença é boa? 

 (   ) sim (   ) não 

 Isso quer dizer que Juan é bonito? 

 (   ) sim (   )não 

 Isso quer dizer que Pedro é bonito? 

 (   ) sim (   )não 

 

Quando necessário, também oralmente eram oferecidos contextos que pudessem 

elucidar a interpretação das sentenças. Assumimos que qualquer adjetivo pode ter uma 

leitura relativa se oferecemos um contexto, mas como aqui estávamos querendo testar as 

propriedades dos adjetivos independente do contexto, optamos por apresentar as 

sentenças out-of-the-blue e esclarecer apenas com informações necessárias para 

informante compreender a tarefa. Por exemplo: “Tem uma roupa aqui e outra lá. Aí eu 

te digo ‘Essa roupa está mais limpa que aquela’ (...)”. Nestes casos, portanto, a ausência 

de contextualização é proposital, porque não queremos a leitura contextual para a 

sentença, mas a leitura padrão, sem sofrer uma coerção relativa.  

Para controlar este teste, foram testados mais dois outros tipos de sentença 

comparativa em seguida, uma com a negação da forma positiva seguida da comparativa 

e outro com a afirmação da forma positiva, seguida da comparativa, conforme modelo 

abaixo: 

 

(3.47) a. Juan naiporãi,   ha Juan iporãve Pedrogui25 

    Juan nda-i-porã-i  ha Juan i-porã-ve Pedro-gui 

    Juan neg-3-bonito-neg e/mas Juan 3-porã-comp Pedro-que 

    ‘Juan não é bonito, mas é mais bonito que Pedro’ 

 

 b. Pedro iporã,   ha Juan iporãve Pedrogui 

     Pedro  i-porã  ha Juan i-porã-ve Pedro-gui 

     Pedro 3-bonito e/mas Juan 3-porã-comp Pedro-que 

                                            
25 A conjunção ‘ha’ serve tanto para a coordenação aditiva (‘e ‘) quanto para a coordenação adversativa (‘mas’). 
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    ‘Pedro é bonito, mas Juan é mais bonito que Pedro’ 

 

Para todos os adjetivos, todas as sentenças foram possíveis, devolvendo 

significados relativos para os adjetivos. Conforme pudemos observar, o padrão de 

acarretamento para todos os adjetivos foi semelhante, mostrando que a comparação não 

pode acarretar as formas positivas do adjetivo. Vejamos os padrões para o PB: 

 

Adjetivo relativo 

(3.48) a.João não é bonito ↛ João é feio 

 b. João é mais bonito que Pedro.  

 Controle do acarretamento 1:  

c. João não é bonito, mas João é mais bonito que Pedro. 

 Controle do acarretamento 2: 

d. Pedro é bonito, mas João é mais bonito que Pedro. 

Conclusão: a. mais bonito  ↛ ‘bonito’ 

  b. bonito  é compatível com mais bonito 

 

Adjetivo de grau mínimo 

(3.49) a. Essa roupa não está molhada → A roupa está seca 

 b. Essa roupa está mais molhada que aquela.  

 Controle do acarretamento 1:  

c. Essa roupa não está molhada, mas está mais molhada que aquela. 

(aqui se esperava contradição) 

 Controle do acarretamento 2: 

d. Aquela roupa está molhada, mas essa roupa está mais molhada que 

aquela. 

Conclusão: a. mais molhada  → ‘molhada’ 

      b. molhada é compatível com mais molhada 

 

Adjetivo de grau máximo 

(3.49) a. Essa roupa não está seca → A roupa está molhada 
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 b. Essa roupa está mais seca que aquela.  

 Controle do acarretamento 1:  

c. Essa roupa não está seca, mas está mais seca que aquela. 

(aqui se esperava contradição) 

 Controle do acarretamento 2: 

d. Aquela roupa está seca, mas essa roupa está mais seca que aquela. 

(aqui se esperava contradição) 

Conclusão: a. mais seca  ↛ ‘seca’ 

      b. seca não é compatível com mais seca 

 

Então, ‘João não é bonito’ não acarreta que ‘João é feio’, mas também não é 

contraditório com ‘João é mais bonito que Pedro’. Da mesma forma, ‘Pedro é bonito’ não 

é contraditório com ‘João é mais bonito que Pedro’. Esse é o padrão esperado para 

adjetivos relativos.  

Adjetivos absolutos comportam-se exatamente da mesma forma. O raciocínio 

para adjetivos de grau mínimo é o seguinte:  apesar de ‘essa roupa não está molhada’ 

acarretar ‘esta roupa está seca’, ela não é contraditória com ‘essa roupa está mais molhada 

que aquela’. Ou seja, ‘não está molhada’ é contraditório com ‘mais molhada’ e deveria 

ser, pois, ‘não está molhada’ acarreta ‘seca’, e se uma roupa está seca, não deveria ser 

possível uma leitura de que está ‘mais molhada que a outra’.  O que ocorreu com Guarani 

é que não houve contradição entre ‘não está + adjetivo de grau mínimo’ e ‘mais + adjetivo 

de grau mínimo. O que houve foi uma reinterpretação do adjetivo como relativo, em que 

‘não estar molhada’ significa ‘não estar molhada o suficiente para ser considerada 

molhada de verdade’.  

Com adjetivos de grau máximo o comportamento é parecido. A forma 

comparativa acaba sempre tendo a leitura relativa: se dizemos ‘essa roupa não está seca’, 

isso acarreta que ela está molhada. Dessa forma, isso deveria ser contraditório com ‘essa 

roupa está mais seca que aquela’. A questão é: não se deveria esperar que ao afirmar 

‘aquela roupa está seca’, fosse possível a leitura de que ‘essa está mais seca que aquela’, 

porque ‘seco’ já o grau máximo de secura. O que acorreu no Guarani Paraguaio, nos 
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dados da tabela é que não houve contradição entre esses dados, mostrando que adjetivos 

de grau máximo também têm leitura relativa gerada pela construção comparativa. 

Esse comportamento é consistente com duas questões teóricas. A primeira diz 

respeito ao fato de morfemas comparativos tomarem a forma não positiva do adjetivo, 

sendo de tipo <<d,<e,t>>,<d,<e,t>>> (cf. McNabb, 2012; Bochnak, 2013; Souza, 2010, 

entre outros). Se não temos uma leitura positiva, mas sim relativa para adjetivos absolutos 

quando estão em estruturas comparativas, não devemos supor que eles tomam a forma 

positiva do adjetivo. A outra questão é o fato de adjetivos adquirirem o padrão absoluto 

a partir da função pos, conforme formalizado na seção anterior: ou seja, adjetivos 

denotam propriedades graduáveis. A função pos retorna leituras absolutas ou relativas, 

mas essa função segue um padrão. O fato das leituras relativas estarem disponíveis para 

comparativas indica que o padrão absoluto da forma positiva é construído 

composicionalmente (cf. Husband, 2011, para uma abordagem estritamente 

composicional).  

Por fim, elaboramos um último teste para verificar que adjetivos de grau máximo 

podem ser utilizados com a forma comparativa. No Inglês e PB, como vimos, ela não é 

possível. Vejamos novamente: 

 

(3.50) #This glass is full, but it could get even fuller. 

 ‘Este copo está cheio, mas poderia ficar mais cheio ainda’ 

 

Como veremos, conforme o esperado, adjetivos relativos e de grau mínimo são 

compatíveis com essa estrutura. No entanto, essa estrutura comparativa, contrariamente 

ao esperado, também pode ser usada com adjetivos de grau máximo. 

 

TABELA 3.4 ADJETIVOS GRADUÁVEIS + COMPARATIVA 2 

ADJETIVOS SENTENÇAS 

ADJETIVOS RELATIVOS 

vy’a 

‘feliz’ 

Juan  hovy’a,  ha ko’ẽro  hovy’aveta  

Juan  hovy’a-ø  ha ko’ẽro  hovy’a-ve-ta 

Juan  3.feliz-nfut e amanhã 3.feliz-comp-fut 
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‘Juan está feliz, mas amanhã ele estará mais feliz’ 

pochy 

‘chateado’ 

Juan  ipochy,   ha ko’ẽro  ipochyveta 

Juan  i-pochy-ø  ha ko’ẽro  i-pochy-ve-ta 

Juan  3-chateado-nfut e amanhã 3-trsite-comp-fut 

‘Juan está chateado, mas amanhã ele estará mais chateado’ 

iporã 

‘bonito’ 

Juan  iporã,  ha ko’ẽro  iporãveta 

Juan  i-porã-ø ha ko’ẽro  i-porã-ve-ta 

Juan  3-bonito-nfut e amanhã 3-bonito-comp-fut 

‘Juan é bonito, mas amanhã ele estará mais bonito’ 

vai 

‘feio’ 

Juan  ivai,  ha ko’ẽro  ivaiveta 

Juan  i-vai-ø  ha ko’ẽro  i-vai-ve-ta 

Juan  3-feio-nfut e amanhã 3-feio-comp-fut 

‘Juan é feio, mas amanhã ele estará mais feio’ 

kyra 

‘gordo’ 

Juan  ikyra,  ha ko’ẽro  ikyraveta 

Juan  i-kyra-ø  ha ko’ẽro  i-kyra-ve-ta 

Juan  3-gordo-nfut e amanhã 3-gordo-comp-fut 

‘Juan é gordo, mas amanhã ele estará mais gordo’ 

piru 

‘magro’ 

Juan  ipiru,  ha ko’ẽro  ipiruveta 

Juan  i-piru-ø  ha ko’ẽro  i-piru-ve-ta 

Juan  3-magro-nfut e amanhã 3-bonito-comp-fut 

‘Juan é magro, mas amanhã ele estará mais magro’ 

ADJETIVOS DE GRAU MÍNIMO 

ky’a 

‘sujo’ 

Pe ao  iky’a,  ha ko’ẽro        iky’aveta 

pe ao  i-ky’a-ø  ha ko’ẽro        i-ky’a-ve-ta 

dem roupa 3-suja-nfut e amanhã    3-suja-comp-fut 

‘Essa roupa está suja, mas amanhã ela estará mais suja’ 

hykue 

‘molhado’ 

Pe ao  hykue,    ha ko’ẽro      hykueveta 

pe ao  hykue-ø   ha ko’ẽro      hykue-ve-ta 

dem roupa 3.molhado-nfut  e amanhã   3.molhado-comp-fut 

‘Essa roupa está molhada, mas amanhã ela estará mais molhada’ 

karẽ Pe apyka  ikarẽ,  ha ko’ẽro      ikarẽveta 
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‘torto’ pe apyka  i-karẽ-ø   ha ko’ẽro      i-karẽ-ve-ta 

dem cadeira 3-torta-nfut   e amanhã   3-torto-comp-fut 

‘Esse cadeira está torta, mas amanhã ela estará mais torto’ 

hiaky 

‘verde’ 

Pe yva  hiaky,  ha ko’ẽro  hiakyveta 

pe yva  hiaky-ø  ha ko’ẽro  hiaky-ve-ta 

dem fruta 3.verde-nfut e amanhã 3.verde-com-fut 

‘Essa fruta está verde, mas amanhã ela estará mais verde’ 

hyapu 

‘barulhento’ 

Pe óga  hyapu,       ha ko’ẽro     hyapuveta 

pe óga  hyapu-ø      ha ko’ẽro     hyapu-ve-ta 

dem casa 3.barulhento-nfut  e amanhã  3.barulhento-com-fut 

‘Essa casa é barulhenta, mas amanhã ela estará mais barulhenta’ 

ADJETIVOS DE GRAU MÁXIMO 

potĩ 

‘limpo’ 

Pe ao  ipotĩ,  ha ko’ẽro      ipotĩveta 

pe ao  i-potĩ-ø  ha ko’ẽro      i-potĩ-ve-ta 

dem roupa 3-limpo-nfut e amanhã   3-limpo-comp-fut 

‘Essa roupa está limpa, mas amanhã ela estará mais limpa’ 

kã 

‘seco’ 

Pe ao  ikã,  ha ko’ẽro  ikãveta 

pe ao  i-kã-ø  ha ko’ẽro  i-kã-ve-ta 

dem roupa 3-seco-nfut e amanhã 3-seco-comp-fut 

‘Essa roupa está seca, mas amanhã ela estará mais seca’ 

nandi 

‘vazio’ 

Pe vaso  inandi,  ha ko’ẽro      inandiveta 

pe vaso  i-nandi-ø ha ko’ẽro      i-nandi-ve-ta 

dem copo 3-vazio-nfut e amanhã   3-vazio-comp-fut 

‘Esse copo está vazio, mas amanhã ele estará mais vazio’ 

henyhẽ 

‘cheio’ 

Pe vaso  henyhẽ, ha ko’ẽro     henyhẽveta 

pe vaso  henyhẽ-ø ha ko’ẽro     henyhẽ-ve-ta 

dem copo 3.cheio-nfut e amanhã   3.cheio-comp-fut 

‘Esse copo está cheio, mas amanhã ele estará mais cheio’ 

hiaju 

‘maduro’ 

Pe yva  hiaju,  ha ko’ẽro     hiajuveta 

pe yva  hiaju-ø  ha ko’ẽro     hiaju-ve-ta 

dem fruta 3.madura-nfut e amanhã   3.maduro-comp-fut 
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‘Essa fruta está madura, mas amanhã ela estará mais madura’ 

kirĩrĩ 

‘silencioso’ 

Pe     óga      ikirĩrĩ,     ha ko’ẽro     ikĩrĩveta 

pe      óga i-kirĩrĩ-ø    ha ko’ẽro      i-kĩrĩ-ve-ta 

dem  casa     3-silencioso-nfut   e amanhã   3-silencioso-comp-fut 

‘Essa casa é silenciosa, mas amanhã ela estará mais silenciosa’ 

 

 Na tabela 3.4, vemos que adjetivos de grau máximo, contrariaente ao esperado, 

não são incompatíveis com a comparação. Os dados da tabela foram coletados da 

seguinte forma: apresentou-se a sentença em Guarani, perguntando-se se a sentença era 

boa. Em seguida, foi pedida uma explicação para o falante sobre o que ela significava. 

Em geral, as leituras com estruturas comparativas eram relativas (‘cheio’ era algo próximo 

a ‘cheio’ e ‘seco’ era algo próximo a ‘seco’). Sendo assim, esse teste não revelou diferenças 

entre tipos de adjetivos no Guarani Paraguaio. 

 Por fim, chegamos ao final da apresentação das sentenças com adjetivos no 

Guarani Paraguaio. Mostrou-se que o padrão de acarretamentos das sentenças com a 

forma positiva e negativa dos adjetivos mostra que há diferença entre tipos de adjetivos, 

sendo eles os relativos, os de grau mínimo e os de grau máximo. Ao mesmo tempo, 

mostramos que as leituras em sentenças comparativas fazem sempre emergir o significado 

relativo do adjetivo. Na próxima seção, discutiremos a respeito da modificação de grau 

em termos teóricos, para, em seguida, apresentar nossos dados e nossa análise.  

 

3.2 SEMÂNTICA DOS MODIFICADORES DE GRAU 

 

 Nesta tese, nos propusemos a analisar especialmente os intensificadores de grau 

do Guarani Paraguaio e sua interação. Nesta seção do capítulo iremos apresentar os 

argumentos que nos permitem classificador os modificadores de grau do Guarani em 

duas classes diferentes. Para tanto, nos apoiaremos nas análises de interação entre 

modificadores de grau já propostas para o Inglês (Kennedy & McNally, 2005a, Kennedy 

& McNally, 2005b e McNabb, 2012), para o PB (Quadros-Gomes, 2011; Quadros-Gomes 

& Sanchez-Mendes, 2015), procurando conciliar nossa proposta com essas análises.  
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 Há duas propostas semânticas para tratar dos modificadores de grau. A primeira, 

em Kennedy & McNally (2005a), assume que intensificadores de grau como ‘very’ 

quantificam a variável de grau expressa pelo adjetivo. A segunda, expressa em Kennedy 

& McNally (2005b), também adotada por McNabb (2012), analisa as expressões de grau 

em três categorias distintas. Os intensificadores de grau são analisados nesta segunda 

proposta como manipuladores do parâmetro contextual segundo o qual a escala será 

avaliada, não quantificando a variável de grau do adjetivo. Essa proposta se mostra 

superior porque consegue explicar a múltipla ocorrência de expressões de grau como 

‘very much’, ‘too many’, etc, que não seria possível se assumíssemos a proposta de 

Kennedy & McNally (2005a), em que todos os modificadores de grau quantificam a 

variável de grau do adjetivo. Uma vez que o adjetivo possui apenas uma variável de grau 

a ser quantificada, não podemos assumir que todas expressões de grau quantificam essa 

variável. É preciso, portanto, atribuir posições sintáticas e operações semânticas diferentes 

a esses modificadores.  

 Neste trabalho, assumiremos uma proposta mista em relação a essas duas 

posições. O intensificador ‘ite’ será tratado como um intensificador que quantifica a 

variável de grau de uma expressão graduável. Os intensificadores ‘iterei’ e ‘rasa’ serão 

analisados como manipuladores do parâmetro contextual da escala, permitindo outras 

quantificações de grau. A seguir, apresentaremos essas duas propostas para a semântica 

dos modificadores de grau, considerando suas consequências em relação aos tipos de 

adjetivo apresentados na seção anterior deste trabalho.  

Nas seções 3.2.1 e 3.2.2, apresentarei propostas distintas para o tratamento dos 

modificadores de grau na literatura. Ao final da seção 3.2.2, apresentaremos em linhas 

gerais nossa proposta de análise, em que há um homomorfismo entre as operações 

semânticas de grau sobre os predicados graduáveis e a sintaxe. Na seção 3.2.3 

apresentaremos os dados da modificação de ‘ite’ sobre adjetivos. Em 3.2.4, analisaremos 

‘iterei’. Em 3.2.5, analisaremos o caso de ‘rasa’.  Ao final, apresentamos nossas conclusões 

para o capítulo.   
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3.2.1 Modificadores de grau em Kennedy & McNally (2005a) 

 

 Na primeira parte deste capítulo, vimos que adjetivos serão tratados como 

predicados que denotam relações entre indivíduos e graus, conforme expresso em 

Kennedy & McNally (2005a). A interpretação dos adjetivos se dará como exemplifica 

(3.51), em que MA se refere à projeção de x na escala associada com o adjetivo A: 

  

 (3.51)  ⟦A⟧ = λd.λx.MA(x) = d 

 

 De acordo com essa proposta, expressões de grau serão tratadas como funções 

que tomam um predicado graduável e retornam uma propriedade de indivíduos e um 

grau, sendo de tipo <<d, <e,t>>,<e,t>>. O papel dessas expressões é saturar o argumento 

de grau do adjetivo e a denotação dessas expressões será a seguinte: 

 

 (3.52) ⟦ Deg(P)⟧ = λG.λx.∃d[R(d) ˄ G(d)(x)] 

 

 Em (3.52), G representa o adjetivo e R representa uma restrição sobre o 

argumento de grau do adjetivo. Nessa análise, o que diferencia um modificador de grau 

de outro é a relação R que o morfema de grau estabelece sobre o argumento de grau, 

sem que o morfema de grau é o próprio pos. 

 Como já vimos, o morfema nulo pos, que é responsável por dar a forma positiva 

do adjetivo, estabelece uma relação R em que R representa o padrão contextual segundo 

o qual o adjetivo será avaliado. A operação de pos é a seguinte: 

 

 (3.53) a.⟦ pos ⟧ = λG.λx.∃d[parâmetro (d)(G)(C) ˄ G(d)(x)] 

  b.⟦ pos ⟧ (⟦ velho ⟧) = λx.∃d[parâmetro (d)(⟦ velho ⟧)(C) ˄  ⟦ velho ⟧ (d)(x)] 

 

 Em (3.53a) temos a denotação de pos, que toma um adjetivo graduável, quantifica 

sua variável de grau e retorna uma propriedade de indivíduos avaliada de acordo com 

um parâmetro contextual estabelecido pela classe de comparação C. Em (3.53b) temos 
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um exemplo de como pos se aplica a um adjetivo, neste caso ‘velho’, retornando um 

predicado em que a variável de grau está saturada.  

 Além de propor essa semântica para pos, Kennedy & McNally (2005) estendem 

essa proposta para outras expressões de grau como very ‘muito’, completely 

‘completamente’, half ‘meio’ e também para sintagmas de medida como ‘2 metros’. 

Segundo esta análise, portanto, não haverá diferença entre tipos semânticos de expressões 

de grau, o que acarreta em uma incompatibilidade entre sintaxe e semântica se levamos 

em conta a análise sintática proposta em Neeleman et al. (2004).    

 As expressões de grau ‘completely’ e ‘half’, chamadas modificadores de 

proporção, conforme vimos na primeira parte deste capítulo, apresentam, segundo os 

autores, uma restrição em relação aos adjetivos que modificam: essas expressões 

requerem que adjetivos denotem um grau máximo na escala. Isso ocorre porque essas 

expressões de grau fixam o valor do grau de um adjetivo em relação a graus 

máximos/mínimos na escala do adjetivo. Dessa forma sua distribuição fica limitada a 

adjetivos que nomeiam o polo fechado da escala. A expressão ‘completely’ estabelece a 

seguinte restrição R sobre o grau do adjetivo: o grau do adjetivo deve ser o grau máximo.  

A denotação de ‘completely’ dada pelos autores está em (3.54) e a denotação de ‘half’ 

está dada em (3.55): 

 

 (3.54) ⟦ completely ⟧ = λG.λx.∃d[d = max(SG) ˄ G(d)(x)] 

 (3.55) ⟦ half ⟧ = λG.λx. .∃d[diff(max(SG))(d) = diff(d)min(SG)) ˄ G(d)(x)] 

 

 Em (3.54), vemos que a restrição R de ‘completely’ é d = max(SG), o  que significa 

que a restrição imposta sobre o grau do adjetivo é que ele deve ser igual ao grau máximo 

da escala SG desse adjetivo. Para ‘half’, em (3.55), a restrição R é a medida diferencial 

entre um grau máximo max(SG) e um grau mínimo min(SG), sendo que a diferença entre 

o grau mínimo e o grau d é igual à diferença entre o grau máximo e o grau d  

 A expressão de grau ‘very’, por sua vez, será analisada de maneira semelhante a 

pos. Na verdade, a entrada lexical de ‘very’ irá se aplicar à forma positiva do adjetivo. A 

intuição é a seguinte: a diferença entre expensive ‘caro’ e very expensive ‘muito caro’ é 
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que o padrão contextual relativo segundo o qual ‘expensive’ é avaliado é de alguma 

forma elevado.  

 Klein ((1980) apud Kennedy & McNally, 2005a) trata ‘very’ da seguinte maneira: 

enquanto um adjetivo em sua forma positiva se refere a objetos que excedem um grau 

parâmetro de uma propriedade, estabelecido contextualmente, o adjetivo modificado por 

‘very’ se refere a objetos têm um padrão calculado com base apenas aos objetos aos quais 

o adjetivo não modificado já se aplica. O exemplo usado é o caso de ‘muito alto’: ‘alto’ 

se refere a indivíduos que são altos de acordo com um parâmetro. Suponhamos aqui que 

este parâmetro é dado de acordo com jogadores de basquete. Quando avaliamos ‘muito 

alto’, levamos em consideração apenas aqueles indivíduos que são altos para jogadores 

de basquete. Como resultado, alguns jogadores que contam como ‘alto’, não vão contar 

como ‘muito alto’. 

 Kennedy & McNally (2005a) adaptam as intuições de Klein (1980) para dar uma 

entrada lexical para ‘very’. Os autores utilizam a mesma relação R proposta para pos: a 

relação parâmetro. No caso de pos, o argumento de grau requer de um adjetivo G que 

exceda um grau parâmetro dado por uma classe de comparação determinada 

contextualmente. Para ‘very’, a classe de comparação C é lexicalmente especificada, 

sendo composta pelos objetos que possuem a propriedade denotada pelo adjetivo G. A 

denotação proposta para ‘very’ está em (3.27): 

 

 (3.56) [[ very ]]c =  = λG.λx.∃d[parâmetro (d)(G)(λy.[[pos(G)(y)]]c) ˄ G(d)(x)] 

 

 Em (3.56), G representa o predicado graduável e λy.[[pos(G)(y)]]c, representa a 

forma positiva desse mesmo adjetivo. Trocando em miúdos, ‘very’ cria um novo grau 

padrão a partir da forma positiva do adjetivo. Percebam que a forma positiva do adjetivo 

ocupa o lugar da classe de comparação C, que aparece na forma lógica de pos. Ou seja, 

o parâmetro neste caso não é obtido de uma classe de comparação contextual. Dessa 

forma ‘very + adjetivo’ é avaliado tendo como parâmetro de comparação adjetivopositivo 

Temos uma ilustração dessa ideia a seguir: 
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(3.56) 

 

 

 

 

 

  

 

Na figura acima, demonstramos como a intepretação de ‘very + adjetivo’ é 

calculada a partir da forma positiva do adjetivo, incorporando na teoria de grau, intuições 

de Klein (1980) sobre ‘very’. O que é considerado ‘very tall’ está acima na escala do que 

é considerado ‘tallpos’. 

Essa análise é problemática para explicar dados em que há coocorrência de 

modificadores de grau, como nos casos apresentados abaixo26: 

 

(3.57) a. João está muito todo cheio de nove horas. 

 b. O chão está todo muito molhado. 

 c. João é muito pouco presente como pai. 

 d. Maria é tão toda linda. 

  

(3.58) a. John has very little interest in math. 

 b. John has too many things to do. 

 ‘John tem muitas coisas demais pra fazer’ 

 c. It is not that much obvious. 

 ‘Isso não é tão óbvio assim’ 

 

(3.59) Juan iporã  iterei rasa 

                                            
26 Em relação às expressões analisadas do PB e do Inglês, pode-se notar que alguns modificadores tratados como grau 
podem ser quantificadores. Nesse sentido não estaríamos diante de uma coocorrência de expressões de grau. No 
entanto, seguindo as análises de Neeleman et al. (2004), Guimarães (2007), entre outros, incluiremos as expressões 
quantificacionais no roll de expressões de grau. Essa abordagem ficará mais clara no capítulo seguinte.  

tall    ⋀ 
                              ----                   
   ---- 
   ---- 
   ---- 1,95 [very tall] 
   ----  
   ---- 1,80 [tallpos] 
   ---- 
   ---- 
 
short    V  
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 Juan i-porã  ite-rei rasa 

 Juan 3-bonito iterei rasa 

 ‘Juan é demasiadamente muito lindo’ 

 

As expressões ‘tão’, ‘muito’, ‘pouco’ e ‘todo’ são consideradas expressões de grau 

do PB (cf. Guimarães, 2007; Quadros-Gomes, 2009). Se supomos que todas elas são de 

tipo <d<e,t>,<e,t>>, e quantificam a variável de grau do adjetivo, teríamos que explicar 

como elas podem operar sobre a mesma variável de grau. O mesmo vale para as 

expressões do inglês ‘too’, ‘that’, ‘many’, ‘little’ e para ‘iterei’ e ‘rasa’ do GP. É preciso, 

portanto, uma proposta que possa dar conta desses dados. 

Apresentamos nessa seção do trabalho a análise para modificadores de grau 

proposta em Kennedy & McNally (2005a). Como vimos, todos esses modificadores têm 

o mesmo tipo semântico (<<d,<e,t>>,<e,t>>), sendo responsáveis por quantificar a variável 

de grau do adjetivo. Na seção seguinte apresentaremos uma outra proposta de análise 

para expressões de grau, em que os modificadores de grau ocupam posições diferentes 

na sintaxe e também fazem operações semânticas diferentes.  

  

3.2.2 Modificadores de grau em Kennedy & McNally (2005b) e McNabb (2012) 

 

 Em Kennedy & McNally (2005b), os autores optam pela classificação de morfemas 

de grau em três categorias distintas: modificadores de grau verdadeiros, ajustadores de 

escalas e intensificadores de grau. Neste artigo, os três tipos de expressões de grau estão 

associados a posições sintáticas e tipos diferentes. McNabb (2012) adapta essa proposta 

para os termos da Teoria Gerativa, uma vez que ela foi formulada seguindo o modelo da 

HPSG (Head-Phrase Structure Grammar). A seguir, explicaremos mais detalhes dessa 

classificação, adaptando-a para um versão em que adjetivos são de tipo <d,<e,t>>, uma 

vez que em McNabb (2012) assume o tipo <e,d> para os adjetivos. 

 Os modificadores de grau verdadeiros, também chamados de fixadores de 

parâmetro, correspondem aos modificadores de grau que tomam um adjetivo graduável 

e retornam uma propriedade de indivíduos, assim como os modificadores de grau 

apresentados na seção anterior. Como neste trabalho, os autores trabalham com a ideia 
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de que adjetivo são de tipo <e,d> e não <d,<e,t>>, para os autores, modificadores de grau 

verdadeiros são de tipo <<e,d> < σ,<e,t>>, que tomam um adjetivo de tipo <e,d> e 

retornam uma propriedade de indivíduos em que o valor de d está restringindo o 

argumento de grau do adjetivo em relação ao conteúdo expresso por uma expressão de 

grau. O que morfemas de grau deste tipo fazem é fornecer um valor ao argumento de 

grau do adjetivo. 

 Como assumimos aqui que adjetivos são de tipo <d,<e,t> e não <e,d>, apenas 

assumiremos que modificadores de grau verdadeiros serão equivalentes aos 

modificadores de grau apresentados na seção anterior, sendo de tipo <d,<e,t>, <e,t>>. A 

função semântica proposta é a mesma: fornecer um valor para a variável de grau, 

quantificando-a.  Os modificadores de grau tratados nesta classe são o morfema pos, 

modificadores de proporção, como ‘half’ e ‘completely’ e os modificadores ‘that’ e ‘how’ 

do Inglês.  

 Os ajustadores de escala correspondem aos morfemas de estruturas comparativas 

como ‘more’ e ‘less’, e são de tipo <d,<e,t>,<d,<e,t>, se assumimos que adjetivos têm uma 

variável de grau na entrada lexical. Se assumimos que adjetivos são uma função de 

medida de tipo <e,d>, o tipo semântico dos ajustadores de escalas será <<e,d>,<e,d>>. 

Essas expressões tomam um adjetivo graduável de tipo <d, <e,t> e retornam uma 

expressão graduável de mesmo tipo. Exemplos de ajustadores de escala são ‘more’ e 

‘less’, que geram estruturas comparativas.  

Por fim, temos os intensificadores de grau, que irão operar sobre a forma positiva 

do adjetivo, que é de tipo <e,t>. Dessa maneira, seja qual for a entrada lexical que 

assumimos para o adjetivo, eles serão de tipo <<e,t>,<e,t>>, ou seja, tomam uma 

propriedade de indivíduos e retornam uma propriedade de indivíduos com o parâmetro 

contextual alterado.   

 Kennedy & McNally (2005b) não fornecem apenas uma análise semântica para 

expressões de grau, mas também postulam uma posição sintática diferente para cada tipo 

de expressão. Em sua análise, sintaxe e semântica são homomórficas, ou seja, cada 

posição sintática está associada a um tipo semântico diferente de expressão de grau. 

McNabb (2012) apresenta uma versão adaptada dessa análise, introduzida em (3.60): 
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 (3.60)

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Em (3.60) temos a estrutura proposta em Kennedy & McNally (2005b), em que 

Fixadores de parâmetro ocupam a posição de especificadores de um sintagma de grau. 

Como os autores adotam a análise de Kennedy (1999), em que a variável de grau é 

introduzida na predicação por uma função de grau na posição de núcleo de DegP, os 

autores assumem que esses modificadores ocupam a posição de especificador de DegP. 

Como adotamos aqui uma análise relacional em que a variável de grau já está dada na 

entrada lexical do adjetivo, poderíamos assumir que elas ocupam a posição de núcleo de 

DegP. Ajustadores de escala operam sobre o predicado graduável, por isso são 

considerados adjuntos de A. Intensificadores de grau operam sobre propriedades de 

indivíduos, então se aplicam ao adjetivo depois que sua variável de grau foi quantificada, 

ou seja, depois que o adjetivo já foi medido por pos. Por isso, são considerados adjuntos 

de DegP. 

 McNabb (2012) não assume uma correspondência sintaxe-semântica, assim como 

Neeleman et al. (2004). Para o autor, o intensificador ‘very’, do Inglês, é que indica o 

mismatch sintaxe semântica, pois, embora seja um intensificador de grau, de tipo 

<<e,d><e,d>>, aparece em posição de núcleo de DegP e não de adjunto de AP. Os 

a.           DegP 
          wo 
       Deg      AP 
     5       ei 

Modificadores de grau           AP 
verdadeiros  5   5 
        Ajustadores de escala   Adjetivos graduáveis   
 

 
b.   DegP 
          wo 
      Mod        Regra Lexical 
     5       | 

Intensificadores de grau     AP    
                    ei 
     Mod       A 
    5   5 
        Ajustadores de escala   Adjetivos graduáveis   
 

(McNabb, 2012, p. 89) 
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intensificadores de grau do Hebraico e do Árabe analisados pelo autor ocorrem em 

posição de adjunto e por isso não oferecem um problema para o homomorfismo entre a 

sintaxe e a semântica.  

O autor, assume a seguinte entrada lexical para ‘very’: 

 

 (3.61) [[ very ]]c = λx.g(x) ≽ parâmetro(g)(c[x|pos (g)(x)(c) = 1]27 

 

 Neste caso, ‘very’ toma um adjetivo já modificado por pos e estabelece um novo 

parâmetro de comparação para esse adjetivo, através da inserção de uma classe de 

comparação c, dada contextualmente. Neste caso, o que ‘very’ faria é dar uma 

interpretação relativa do adjetivo em relação à classe de comparação introduzida por 

‘very’. Desta maneira, a forma positiva de adjetivos absolutos terá seu grau padrão 

calculados pelo grau padrão da escala do adjetivo, e estes adjetivos, quando modificados 

por ‘very’, terão seu grau padrão medido a partir de uma classe de comparação, 

resultando numa interpretação necessariamente contextual, e, portanto, relativa. 

 Nas seções 3.2.1 e 3.2.2 deste capítulo, procuramos explicitar dois tipos de análise 

existentes na literatura para expressões de grau. Se comparamos a análise sintática de 

Kennedy & McNally (2005b) com Neeleman et al. (2004), percebemos que elas guardam 

semelhanças, mas não são idênticas. É possível, no entanto, adaptás-la para que reflitam 

os comportamentos que descrevemos no capítulo 2. Se assumimos que modificadores de 

grau verdadeiros são núcleos de DegP e que intensificadores de grau são adjuntos, temos 

uma proposta similar. Um problema que resta a se resolver é que ‘very’, do Inglês, 

sintaticamente se comporta como núcleo de DegP, como vimos no capítulo 2, mas 

semanticamente é um intensificador de grau. Isso gera uma incompatibilidade entre as 

análises sintáticas e semânticas para essa expressão de grau. Para as línguas em que 

intensificadores de grau comportam-se como adjuntos, teríamos um homomorfismo entre 

sintaxe e semântica, como o Hebraico e Árabe, estudados em McNabb (2012).  

 No Guarani Paraguaio, ‘-ite’ é análogo a ‘very’: comporta-se como núcleo de 

DegP, mas semanticamente é um intensificador, enquanto ‘iterei’ e ‘rasa’ comportam-se 

                                            
27 Essa entrada lexical será reformulada a seguir para que possa servir a uma análise em que os adjetivos são de tipo 
<d,<e,t>>.  
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como adjuntos e também são intensficadores. Isso mostra que numa mesma língua, 

intensificadores de grau, que são uma mesma classe semântica, podem ter 

comportamentos sintáticos diferentes.  

Para dar conta desses dados e também dos dados do Inglês, em que ‘very’ é um 

núcleo de DegP, assumiremos uma proposta mista para intensificadores de grau, em que 

alguns serão intensificadores de tipo <<e,t>,<e,t>> e outros serão de tipo <d,<e,t><e,t>>. 

Os intensificadores de grau que são adjuntos, seriam de tipo <<e,t><e,t>> e os 

intensificadores de grau que ocupam a posição de núcleo de DegP, seriam de tipo 

<d,<e,t><e,t>>. Ou seja, alguns intensificadores de grau poderiam quantificar a variável 

do adjetivo, enquanto outros operariam apenas sobre a forma positiva. Para isso 

assumimos um homomorfismo entre a sintaxe a semântica que não se dá em relação à 

classe “intensificadores de grau”, mas em relação à operação semântica que performam: 

quantificação da variável de grau ou manipulação contextual do parâmetro de 

comparação.  

A tipologia que assumimos, combinando as propostas, é a seguinte: 

 

(3.62)    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(3.63)  
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Em (3.62) temos um resumo das possíveis modificações de grau sobre o adjetivo: 

Assim como em Kennedy & McNally (2005b), McNabb (2012) e Bochnak (2013) 

ajustadores de escala, que correspondem às estruturas comparativas, estariam adjungidos 

a AP. Com esse aspecto específico, nossa análise não vai se comprometer. Embora os 

dados do Guarani deem indícios de que as comparativas ocorrem antes da aplicação de 

pos ao adjetivo, não fizemos uma análise suficientemente abrangente das estruturas 

comparativas no Guarani que nos permita fazer postulações a esse respeito. Em princípio, 

no entanto, o morfema comparativo ‘-ve’ estaria nesta categoria.  

Modificadores de grau verdadeiros, como ‘ite’ do Guarani, ‘very’ do Inglês ou 

‘bem’ do Português, em nossa análise, são inseridos em núcleo de DegP. A previsão que 

se faz com isso é que expressões que quantificam a variável de grau do adjetivo não irão 

operar sobre diferentes domínios, mas apenas sobre domínios que possuem uma variável 

de grau. Aqui poderiam entrar alguns modificadores de grau do Inglês analisados em 

Neeleman et al. (2004) como expressões de grau de Classe 1, como ‘that’, analisado por 

McNabb (2012) como modificador de grau verdadeiro. 

 Já expressões de grau em geral, incluindo outros tipos de intensificadores, seriam 

geradas em posição de adjunto de DegP. Como são adjuntos, e não têm propriedades 

selecionais, seriam potenciais modificadores inter-domínios, conforme explicitado em 

(3.63). Assim, poderíamos ter adjuntos de VPs, APs, AdvPs e NPs nessa classe 

modificadores de escalas  O seu tipo semântico é <<α,t><α,t>>, que pode assumir as 

formas <<e,t><e,t>>, para operar sobre NPs, <<v,t><v,t>>, para operar sobre eventos e 

<s,t><s,t>> para operar sobre estados.28 Aqui teríamos a vantagem de associar o tipo 

semântico “modificador” a uma posição sintática relacionada à modificação: adjunção. 

No caso do Guarani, aqui estariam ‘iterei’ e ‘rasa’. No caso do Português, incluímos aqui 

‘muito’. Nessa posição, também poderíamos incluir heta ‘muito’, o quantificador de grau 

usado no Guarani com NPs e VPs, embora a operação semântica de ‘heta’ seja diferente 

de ‘iterei’ e ‘rasa’ como veremos no próximo capítulo.  

                                            
28 Nesta análise, não incluiremos os modificadores de proporção. Uma vez que modificam tanto APs quanto VPs, 

nessa análise, eles estariam entre as expressões de grau em posição de adjunto, sendo de tipo <<e,t><e,t>>, mas os 
detalhes de sua operação semântica devem ser melhor analisados antes de fazermos tal assunção. 
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No entanto, para dividir a classe dos intensificadores de grau como fizemos, é 

preciso adotar um critério semântico. Evidenciaremos esse critério mostrando o 

comportamento de ‘ite’ e ‘iterei’: enquanto ‘ite’ não permite leituras relativas de adjetivos 

absolutos, ‘iterei’ sempre vai gerar leituras relativas para todos os adjetivos. Essa proposta 

pode também aplicar-se à diferença entre ‘bem’ e ‘muito’, no PB, o que mostraremos 

mais adiante. Também mostraremos, segundo o experimento apresentado em McNabb 

(2012) que ‘very’ tem uma semântica análoga a ‘ite’ e ‘bem’, não permitindo leituras 

relativas de adjetivos absolutos. Os detalhes da formalização serão discutidos mais 

adiante. Sendo assim, a generalização proposta, pelo menos para os dados analisados, é: 

intensificadores de grau de tipo <<d<e,t><e,t>> estão sujeitos à regra da Economia 

Interpretativa, e sempre maximizam a contribuição da escala do adjetivo (grau máximo, 

grau mínimo, padrão relativo). Intensificadores de grau de tipo <e,t><e,t> irão inserir um 

parâmetro contextual relativo dado pela Classe de Comparação  para a interpretação do 

adjetivo.  

Nesse sentido ‘very full’, no Inglês, geraria preferencialmente leituras em que se 

postula que não há grau de imprecisão em relação ao grau máximo de full ‘cheio’, 

conforme preveem Kennedy & McNally (2005a) e Kennedy (2007) e ‘muito cheio’ geraria 

uma leitura preferencialmente relativa, em que o parâmetro contextual é mais 

significativo do que o tipo de escala do adjetivo. Assim, ‘-ite’ se assemelha a ‘very’, 

enquanto ‘iterei’ se assemelha a muito.  

Nas próximas seções, mostraremos o comportamento dos modificadores de grau 

‘itei’, ‘iterei’ e ‘rasa’, propondo para eles uma análise formal.  

 

 

3.2.3 O modificador ‘ite’: um modificador de adjetivos e advérbios 

 

 Nesta seção, apresentaremos uma descrição detalhada do funcionamento de ‘-ite’ 

com adjetivos graduáveis no Guarani Paraguaio. Conforme argumentamos no capítulo 

anterior, ‘-ite’ combina-se a adjetivos e tem propriedades selecionais: seleciona adjetivos 

e advérbios.  
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No entanto, ‘ite’, diferente de ‘very’, que se combina preferencialmente com 

adjetivos relativos (Kennedy & McNally, 2005a) e ao qual se assemelha pelo seu 

comportamento sintático, ‘ite’ não seleciona um tipo específico de adjetivo: pode 

combinar-se a todos os tipos, conforme vemos na tabela abaixo: 

 

 TABELA 3.5 – ADJETIVOS GRADUÁVEIS + ‘ITE’ 

ADJETIVOS SENTENÇAS 

ADJETIVOS RELATIVOS 

vy’a 

‘feliz’ 

Juan  hovy’aite 

Juan  hovy’a-ite-ø 

Juan  3.feliz-ite-nfut 

‘Juan está bem feliz’ 

pochy 

‘triste’ 

Juan  ipochyite 

Juan  i-pochy-ite-ø 

Juan  3-triste-ite-nfut 

‘Juan está bem triste’ 

iporã 

‘bonito’ 

Juan  iporãnte 

Juan  i-porã-ite-ø 

Juan  3-bonito-ite-nfut 

‘Juan é bem bonito’ 

vai 

‘feio’ 

Juan  ivaiete 

Juan  i-vai-ite-ø 

Juan  3-feio-ite-nfut 

‘Juan é bem feio’ 

kyra 

‘gordo’ 

Juan  ikyraite 

Juan  i-kyra-ite-ø 

Juan  3-gordo-ite-nfut 

‘Juan é bem gordo’ 

piru 

‘magro’ 

Juan  ipiruite 

Juan  i-piru-ite-ø 

Juan  3-magro-ite-nfut 
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‘Juan é bem magro’ 

ADJETIVOS DE GRAU MÍNIMO 

ky’a 

‘sujo’ 

pe ao  iky’aite 

pe ao  i-ky’a-ite-ø 

dem roupa 3-suja-ite-nfut 

‘Essa roupa está bem suja’ 

hykue 

‘molhado’ 

pe ao  hykueite 

pe ao  hykue-ite-ø 

dem roupa 3.molhado-ite-nfut 

‘Essa roupa está bem molhada’ 

karẽ 

‘torto’ 

pe apyka  ikarẽnte 

pe apyka  i-karẽ-ite-ø 

dem cadeira 3-torto-ite-nfut 

‘Essa cadeira está bem torta’ 

hiaky 

‘verde’ 

pe yva  hiakyite 

pe yva  hiaky-ite-ø 

dem fruta 3.verde-ite-nfut 

‘Essa fruta está bem verde’ 

hyapu 

‘barulhento’ 

pe óga  hyapuite 

pe óga  hyapu-ite-ø 

dem casa 3.barulhento-ite-nfut 

‘Essa casa é bem barulhenta’ 

ADJETIVOS DE GRAU MÁXIMO 

potï 

‘limpo’ 

pe ao  ipotĩnte 

pe ao  i-potĩ-ite-ø 

dem roupa 3-limpo-ite-nfut 

‘Essa roupa está bem limpa’ 

kã 

‘seco’ 

pe ao  ikãnte 

pe ao  i-kã-ite-ø 

dem roupa 3-seco-ite-nfut 

‘Essa roupa está bem seca’ 
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nandi 

‘vazio’ 

pe vaso  inandiete 

pe vaso  i-nandi-ite-ø 

dem copo 3-vazio-ite-nfut 

‘Esse copo está bem vazio’ 

henyhẽ 

‘cheio’ 

pe vaso  henyhẽnte 

pe vaso  henyhẽ-ite-ø 

dem copo 3.cheio-ite-nfut 

‘Essa copo está bem cheio’ 

hiaju 

‘maduro’ 

pe yva  hiajuite 

pe yva  hiaju-ite-ø 

dem fruta 3.madura-ite-nfut 

‘Essa fruta está bem madura’ 

kirĩrĩ 

‘silencioso’ 

pe óga ikirĩrĩnte 

pe óga i-kirĩrĩ-ite-ø 

dem casa 3-silencioso-ite-nfut 

‘Essa casa é bem silenciosa’ 

 

 

 Na tabela acima, traduzimos ‘ite’ por ‘bem’. Essa tradução não é ao acaso. A 

tradução oferecida espontaneamente pelos informantes para ‘ite’ foi mismo ‘mesmo’, 

indicando que ‘-ite’ se relaciona com a escala do adjetivo de uma forma que o resultado 

da predicação é algo próximo do grau parâmetro segundo o qual aquela escala é 

avaliada. Isso oferece pistas sobre o seu significado. Assumimos aqui que o tipo de 

intensificação que ‘-ite’ realiza assemelha-se ao comportamento de ‘bem’ no PB, como 

iremos mostrar a seguir.  

De acordo com Quadros-Gomes (2011) e Quadros-Gomes & Sanchez-Mendes 

(2015), o modificador de grau ‘bem’ opera sobre adjetivos de todos os tipos. Diferente de 

‘very’, também não seleciona tipos de escalas. Mas o resultado de sua predicação é uma 

escala fechada. Observemos os exemplos: 

 

(3.64) a. A xícara está cheia. 
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b. A xícara está bem cheia. 

(Adaptado de Quadros-Gomes, 2011) 

 

A sentença (3.64a) é verdadeira nos contextos em que a xícara tem um grau de 

ocupação que seja máximo. No entanto, conforme prevê Kennedy (2007) para adjetivos 

de grau máximo, há um certo espaço para imprecisões. De acordo com Quadros-Gomes 

(2011), o papel de ‘bem’ nessa predicação é eliminar esses graus de imprecisão. Assim, 

‘bem’ é um modificador que pega um adjetivo de grau máximo e diz que o grau na escala 

desse adjetivo é o mais próximo do padrão.  

 No entanto, o grau padrão de adjetivos relativos e adjetivos de grau mínimo não 

corresponde a um ponto máximo na escala. Sendo assim, ‘bem’ faz com que a leitura 

seja de que o grau do adjetivo modificado por ‘bem’ é o mais próximo do padrão 

esperado para aquele adjetivo.  

 Por isso, com adjetivos relativos e adjetivos de grau mínimo, ‘ite’ acaba tendo o 

efeito de intensificar o adjetivo, uma vez que o aproxima do grau parâmetro de 

comparação. Com adjetivos de grau máximo, o efeito é diferente: como adjetivos de grau 

máximo nomeiam o ponto máximo da escala, o que ‘-ite’ faz é operar sobre o grau de 

imprecisão que adjetivos de grau máximo permitem.  

 Se assumimos que ‘-ite’ aproxima o adjetivo do seu grau parâmetro, temos uma 

boa explicação para o padrão de funcionamento de ‘-ite’ com a negação do adjetivo. 

Vimos que sentenças com adjetivos relativos não acarretam seu antônimo (João não está 

feliz ↛ João está triste), mas com adjetivos absolutos, a negação acarreta o seu antônimo 

(A roupa não está seca → A roupa está molhada). Os adjetivos modificados por ‘-ite’, 

quando são negados, não alteram esse padrão de acarretamento do adjetivo, mesmo 

quando o adjetivo é um adjetivo de grau máximo, ou seja: a negação do adjetivo 

modificado por ‘ite’ acarreta o polo oposto na escala apenas nos mesmos casos em que 

o adjetivo sem a modificação acarreta. Sendo assim, adjetivos relativos e adjetivos que 

pertencem a uma escala totalmente fechada (dois adjetivos de grau máximo) não 

acarretam o seu antônimo. Já a negação de adjetivos de escalas parcialmente fechadas, 

sejam de grau mínimo ou grau máximo, irão acarretar o polo oposto. Vejamos:  
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TABELA 3.6 – ADJETIVOS GRADUÁVEIS + ‘ITE’ + NEGAÇÃO 

ADJETIVOS SENTENÇAS 

ADJETIVOS RELATIVOS 

vy’a 

‘feliz’ 

Juan  ndovy’ai  ete 

Juan  nd-ovy’a-i  ite 

Juan  neg-3.feliz-neg  ite 

‘Juan não está mesmo feliz’ 

 

Acarretamento: ↛ Juan está triste 

iporã 

‘bonito’ 

Juan  naiporãi  ete 

Juan  na-i-porã-i  ite 

Juan  neg-3-bonito-neg ite 

‘Juan não é mesmo bonito’ 

 

Acarretamento: ↛ Juan é feio 

vai 

‘feio’ 

Juan  ndoivairi  ete 

Juan  ndo-i-vai-ri  ite 

Juan  neg-3-feio-neg  ite 

‘Juan não é mesmo feio’ 

 

Acarretamento: ↛ Juan é bonito 

kyra 

‘gordo’ 

Juan  ndaikyrai  ete 

Juan  nda-i-kyra-i  ite 

Juan  neg-3-gordo-neg ite 

‘Juan não é mesmo gordo’ 

 

Acarretamento: ↛ Juan é magro 

piru 

‘magro’ 

Juan  ipirui   ete 

Juan  ndo-i-piru-i  ite 

Juan  neg-3-magro-neg ite 

‘Juan não é mesmo magro’ 
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Acarretamento: ↛ Juan é gordo 

ADJETIVOS DE GRAU MÍNIMO 

ky’a 

‘sujo’ 

Pe ao  ndaiky’ai  ete 

pe ao  nda-i-ky’a-i  ite 

dem roupa neg-3-suja-neg  ite 

‘Essa roupa não está mesmo suja’ 

 

Acarretamento: → A roupa está limpa 

hykue 

‘molhado’ 

Pe ao  ndahykuei  ete 

pe ao  nda-hykue-i  ite 

dem roupa neg-3.molhado-neg ite 

‘Essa roupa não está mesmo molhada’ 

 

Acarretamento: → A roupa está seca 

karẽ 

‘torto’ 

Pe apyka  na-ikarẽi  ete 

pe apyka  na-i-karẽ-i  ite 

dem cadeira neg-3-torto-neg  ite 

‘Essa cadeira não está mesmo torta’ 

 

Acarretamento → A cadeira está reta 

hiaky 

‘verde’ 

Pe yva  ndahiakyi  ete 

pe yva  nda-hiaky-i  ite 

dem fruta neg-3.verde-neg ite 

‘Essa fruta não está mesmo verde’ 

 

Acarretamento → A fruta está madura 

hyapu 

‘barulhento’ 

Pe óga  ndahyapui  ete 

pe óga  nda-hyapu-i  ite 

dem casa neg-3.barulhento-neg ite 

‘Essa casa não é mesmo barulhenta’ 
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Acarretamento: → A casa está silenciosa 

ADJETIVOS DE GRAU MÁXIMO 

potĩ 

‘limpo’ 

Pe ao  naipotĩi  ete 

pe ao  na-i-potĩ-i  ite 

dem roupa neg-3-limpo-neg ite 

‘Essa roupa não está mesmo limpa’ 

 

Acarretamento: → A roupa está suja 

kã 

‘seco’ 

Pe ao  naikãi   ete 

pe ao  na-i-kã-i  ite 

dem roupa neg-3-seco-neg  ite 

‘Essa roupa não está mesmo seca’ 

 

Acarretamento: → A roupa está molhada 

nandi 

‘vazio’ 

Pe vaso  nainandiri  ete 

pe vaso  na-i-nandi-ri  ite 

dem copo neg-3-vazio-neg ite 

‘Esse copo não está mesmo vazio’ 

 

Acarretamento: ↛ O copo está cheio 

(Significado: ainda tem algumas gotinhas de água) 

henyhẽ 

‘cheio’ 

Pe vaso  na-henyhẽ-i  ete 

pe vaso  na-henyhẽ-i  ite 

dem copo neg-3.cheio-neg ite 

‘Esse copo não está mesmo cheio’ 

 

Acarretamento: ↛ O copo está vazio 

(Significado: não está encostando na borda, mas está perto) 

hiaju 

‘maduro’ 

Pe yva  ndahiajui  ete 

pe yva  nda-hiaju-i  ite 
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dem fruta neg-3.madura-neg ite 

‘Essa fruta não está mesmo madura’ 

 

Acarretamento: → A fruta está verde 

kirĩrĩ 

‘silencioso’ 

Pe óga naikirĩrĩi  ete 

pe óga na-i-kirĩrĩ-i  ite 

dem casa neg-3-silencioso-neg ite 

‘Essa casa não é mesmo silenciosa’ 

 

Acarretamento: → A casa é barulhenta 

 

Os dados dessa tabela foram coletados no seguinte modelo: ofereceu-se a frase 

em Guarani, pediu-se uma tradução e depois se pediu um contexto para a sentença. 

Frequentemente a tradução era acompanhada por expressões como ‘nada’ e ‘nada 

mesmo’, além de ‘mesmo’ (‘nada gordo mesmo’), em Espanhol. Após a explicação do 

contexto, eu fazia a pergunta: “Pode ser um pouco X?” (‘Pode ser um pouco bonito, 

gordo, seco?). As respostas foram positivas para adjetivos relativos e negativas para 

adjetivos absolutos de escala parcialmente fechada. Dos absolutos, apenas não há 

acarretamento do antônimo para henyhẽ ‘cheio’ e nandi ‘vazio’. Esse comportamento 

espelha o comportamento dos padrões de acarretamento dos adjetivos sem ‘-ite’, por se 

tratar de uma escala com dois polos fechados.   

Conforme vimos na tabela acima, ‘-ite’ maximiza a contribuição da escala do 

adjetivo. Isso fica evidenciado pela manutenção no padrão de acarretamento desses 

adjetivos: adjetivos relativos permanecem relativos e absolutos permanecem absolutos. 

 Foram coletadas também sentenças com ‘ite’ e a forma comparativa. No entanto, 

as comparativas nada revelam a respeito do comportamento de ‘ite’. Conforme vimos 

anteriormente, no Guarani, o significado do adjetivo tem sempre uma leitura relativiza 

em uma sentença comparativa. Para a coleta das sentenças abaixo, sempre que havia 

dúvida, um contexto era oralmente apresentado.  

Apresentamos os dados das estruturas comparativas abaixo:  
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 TABELA 3.7 – ADJETIVO + ‘ITE’ + COMPARATIVA 

ADJETIVOS SENTENÇAS 

ADJETIVOS RELATIVOS 

vy’a 

‘feliz’ 

Juan  ovy’aiteve  Pedrogui 

Juan  ovy’a-ite-ve-ø  Pedro-gui 

Juan  3.feliz-ite-comp-nfut Pedro-que 

‘Juan é bem mais feliz que Pedro’ 

pochy 

‘triste’ 

Juan  ipochyiteve  Pedrogui 

Juan  i-pochy-ite-ve-ø Pedro-gui 

Juan  3-triste-ite-comp-nfut Pedro-que 

‘Juan é bem mais triste que Pedro’ 

iporã 

‘bonito’ 

Juan  iporãnteve  Pedrogui 

Juan  i-porã-ite-ve-ø  Pedro-gui 

Juan  3-bonito-ite-comp-nfut Pedro-que 

‘Juan é bem mais bonito que Pedro’ 

vai 

‘feio’ 

Juan  ivaieteve  Pedrogui 

Juan  i-vai-ite-ve-ø  Pedro-gui 

Juan  3-feio-ite-comp-nfut Pedro-que 

‘Juan é bem mais feio que Pedro’ 

kyra 

‘gordo’ 

Juan  ikyraiteve  Pedrogui 

Juan  i-kyra-ite-ve-ø  Pedro-gui 

Juan  3-gordo-ite-comp-nfut Pedro-que 

‘Juan é bem mais gordo que Pedro’ 

piru 

‘magro’ 

Juan  ipiruiteve  Pedrogui 

Juan  i-piru-ite-ve-ø  Pedro-gui 

Juan  3-magro-ite-comp-nfut Pedro-que 

‘Juan é bem mais magro que Pedro’ 

ADJETIVOS DE GRAU MÍNIMO 

ky’a 

‘sujo’ 

Pe ao  iky’aiteve  amoagui 

pe ao  i-ky’a-ite-ve-ø  amo-v-gui 

dem roupa 3-suja-ite-comp-nfut dem-v-que 
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‘Essa roupa está bem mais suja que aquela’ 

hykue 

‘molhado’ 

Pe ao  hykueiteve   amoagui 

pe ao  hykue-ite-ve-ø   amo-v-gui 

dem roupa 3.molhado-ite-comp-nfut dem-v-que 

‘Essa roupa está bem mais molhada que aquela’ 

karẽ 

‘torto’ 

Pe apyka  ikarẽnteve  amoagui 

pe apyka  i-karẽ-ite-ve-ø  amo-a-gui 

dem cadeira 3-torto-ite-comp-nfut dem-v-que 

‘Essa cadeira está bem mais torta que aquele’ 

hiaky 

‘verde’ 

Pe yva  hiakyiteve  amoagui 

pe yva  hiaky-ite-ve-ø  amo-a-gui 

dem fruta 3.verde-ite-comp-nfut dem-v-que 

‘Essa fruta está bem mais verde que aquela’ 

hyapu 

‘barulhento’ 

Pe óga  hyapuiteve   amoagui 

pe óga  hyapu-ite-ve-ø   amo-a-gui 

dem casa 3.barulhento-ite-comp-nfut dem-v-que 

‘Essa casa é bem mais barulhenta que aquela’ 

ADJETIVOS DE GRAU MÁXIMO 

potĩ 

‘limpo’ 

Pe ao  ipotĩnteve  amoagui 

pe o  i-potĩ-ite-ve-ø  amo-a-gui 

dem roupa 3-limpo-ite-comp-nfut dem-v-que 

‘Essa roupa está mais limpa que aquela’ 

kã 

‘seco’ 

Pe ao  ikãnteve  amoagui 

pe ao  i-kã-ite-ve-ø  amo-a-gui 

dem roupa 3-seco-ite-comp-nfut dem-v-que 

‘Essa roupa está bem mais seca que aquela’ 

nandi 

‘vazio’ 

Pe vaso  inandieteve  amoagui 

pe vaso  i-nandi-ite-ve-ø  amo-a-gui 

dem copo 3-vazio-ite-comp-nfut dem-v-que 

‘Esse copo está bem mais vazio que aquele’ 

henyhẽ Pe vaso  henyhẽnteve  amoagui 
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‘cheio’ pe vaso  henyhẽ-ite-ve-ø amo-a-gui 

dem copo 3.cheio-ite-comp-nfut dem-v-que 

‘Esse copo está bem mais cheio que aquele’ 

hiaju 

‘maduro’ 

Pe yva  hiajuiteve   amoagui 

pe yva  hiaju-ite-ve-ø           amo-a-gui 

dem fruta 3.madura-ite-comp-nfut dem-v-que 

‘Essa fruta está bem mais madura que aquela’ 

kirĩrĩ 

‘silencioso’ 

Pe óga ikirĩrĩnteve   amoagui 

pe óga i-kirĩrĩ-ite-ve-ø   amo-a-gui 

dem casa 3-silencioso-ite-comp-nfut dem-v-que 

‘Essa casa é bem mais silenciosa que aquela’ 

 

TABELA 3.8 – ADJETIVO + ‘ITE’ + COMPARATIVA 2 

ADJETIVOS SENTENÇAS 

ADJETIVOS RELATIVOS 

y’a 

‘feliz’ 

Juan  hovy’aite,  ha ko’ẽro  hovy’aveta  

Juan  hovy’a-ite-ø ha ko’ẽro  hovy’a-ve-ta 

Juan  3.feliz-ite-nfut e amanhã 3.feliz-comp-fut 

‘Juan está bem feliz, mas amanhã ele estará mais feliz’ 

pochy 

‘triste’ 

Juan  ipochyite, ha ko’ẽro  ipochyveta 

Juan  i-pochy-ite-ø ha ko’ẽro  i-pochy-ve-ta 

Juan  3-triste-ite-nfut e amanhã 3-trsite-comp-fut 

‘Juan está bem triste, mas amanhã ele estará mais triste’ 

iporã 

‘bonito’ 

Juan  iporãnte, ha ko’ẽro  iporãveta 

Juan  i-porã-ite-ø ha ko’ẽro  i-porã-ve-ta 

Juan  3-bonito-ite-nfut e amanhã 3-bonito-comp-fut 

‘Juan é bem bonito, mas amanhã ele estará mais bonito’ 

vai 

‘feio’ 

Juan  ivaiete,  ha ko’ẽro  ivaiveta 

Juan  i-vai-ite-ø ha ko’ẽro  i-vai-ve-ta 

Juan  3-feio-ite-nfut e amanhã 3-feio-comp-fut 

‘Juan é bem feio, mas amanhã ele estará mais feio’ 
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kyra 

‘gordo’ 

Juan  ikyraite,  ha ko’ẽro  ikyraveta 

Juan  i-kyra-ite-ø  ha ko’ẽro  i-kyra-ve-ta 

Juan  3-gordo-ite-nfut e amanhã 3-gordo-comp-

fut 

‘Juan é bem gordo, mas amanhã ele estará mais gordo’ 

piru 

‘magro’ 

Juan  ipiruite, ha ko’ẽro  ipiruveta 

Juan  i-piru-ite-ø  ha ko’ẽro  i-piru-ve-ta 

Juan  3-magro-ite-nfut e amanhã 3-bonito-comp-fut 

‘Juan é bem magro, mas amanhã ele estará mais magro’ 

ADJETIVOS DE GRAU MÍNIMO 

ky’a 

‘sujo’ 

Pe ao  iky’aite,  ha ko’ẽro        iky’aveta 

pe ao  i-ky’a-ite-ø  ha ko’ẽro        i-ky’a-ve-ta 

dem roupa 3-suja-ite-nfut e amanhã    3-suja-comp-fut 

‘Essa roupa está bem suja, mas amanhã ela estará mais suja’ 

hykue 

‘molhado’ 

Pe ao  hykueite,     ha ko’ẽro      hykueveta 

pe ao  hykue-ite-ø     ha ko’ẽro      hykue-ve-ta 

dem roupa 3.molhado-ite-nfut  e amanhã   3.molhado-comp-fut 

‘Essa roupa está bem molhada, mas amanhã ela estará mais 

molhada’ 

karẽ 

‘torto’ 

Pe apyka  ikarẽnte, ha ko’ẽro      ikarẽveta 

pe apyka  i-karẽ-ite-ø ha ko’ẽro      i-karẽ-ve-ta 

dem cadeira 3-torto-ite-nfut  e amanhã   3-torto-comp-fut 

‘Essa cadeira está bem torta, mas amanhã ela estará mais torta’ 

hiaky 

‘verde’ 

Pe yva  hiakyite, ha ko’ẽro hiakyveta 

pe yva  hiaky-ite-ø ha ko’ẽro hiaky-ve-ta 

dem fruta 3.verde-ite-nfut e amanhã 3.verde-com-fut 

‘Essa fruta está bem verde, mas amanhã ela estará mais verde’ 

hyapu 

‘barulhento’ 

Pe óga  hyapuite,       ha ko’ẽro    hyapuveta 

pe óga  hyapu-ite-ø       ha ko’ẽro    hyapu-ve-ta 

dem casa 3.barulhento-ite-nfut e amanhã 3.barulhento-com-fut 
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‘Essa casa é bem barulhenta, mas amanhã ela estará mais 

barulhenta’ 

ADJETIVOS DE GRAU MÁXIMO 

potĩ 

‘limpo’ 

Pe ao  ipotĩnte, ha ko’ẽro      ipotĩveta 

pe ao  i-potĩ-ite-ø ha ko’ẽro      i-potĩ-ve-ta 

dem roupa 3-limpo-ite-nfut e amanhã   3-limpo-comp-fut 

‘Essa roupa está bem limpa, mas amanhã ela estará mais limpa’ 

kã 

‘seco’ 

Pe ao  ikãnte,  ha ko’ẽro  ikãveta 

pe ao  i-kã-ite-ø ha ko’ẽro  i-kã-ve-ta 

dem roupa 3-seco-ite-nfut e amanhã 3-seco-comp-fut 

‘Essa roupa está bem seca, mas amanhã ela estará mais seca’ 

nandi 

‘vazio’ 

Pe vaso  inandiete, ha ko’ẽro      inandiveta 

pe vaso  i-nandi-ite-ø ha ko’ẽro      i-nandi-ve-ta 

dem copo 3-vazio-ite-nfut e amanhã   3-vazio-comp-fut 

‘Esse copo está bem vazio, mas amanhã ele estará mais vazio’ 

henyhẽ 

‘cheio’ 

Pe vaso  henyhẽnte, ha ko’ẽro     henyhẽveta 

pe vaso  henyhẽ-ite-ø ha ko’ẽro     henyhẽ-ve-ta 

dem copo 3.cheio-ite-nfut  e amanhã   3.cheio-comp-fut 

‘Esse copo está bem cheio, mas amanhã ele estará mais cheio’ 

hiaju 

‘maduro’ 

Pe yva  hiajuite,    ha ko’ẽro     hiajuveta 

pe yva  hiaju-ite-ø    ha ko’ẽro     hiaju-ve-ta 

dem fruta 3.madura-ite-nfut e amanhã   3.maduro-comp-fut 

‘Essa fruta está bem madura, mas amanhã ela estará mais madura’ 

kirĩrĩ 

‘silencioso’ 

Pe     óga     ikirĩrĩnte,   ha    ko’ẽro    ikĩrĩveta 

pe      óga      i-kirĩrĩ-ite-ø   ha    ko’ẽro    i-kĩrĩ-ve-ta 

dem  casa    3-silencioso-ite-nfut e     amanhã 3-silencioso-comp-fut 

‘Essa casa é bem silenciosa, mas amanhã ela estará mais silenciosa’ 

 

 Os dados da tabela 3.8 revelam uma diferença entre ‘ite’ e ‘bem’. A expressão de 

grau ‘bem’ não pode ser usada nessas estruturas comparativas, conforme mostra Quadros-

Gomes (2011): 
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 (3.65) #A toalha está bem molhada, mas se chover vai ficar mais molhada ainda! 

(Quadros-Gomes, 2011, p. 5) 

 

 Atribuímos essa diferença de significado à composição com a estrutura 

comparativa e não exatamente ao significado das duas expressões. É possível que a 

estrutura comparativa em Guarani tenha a propriedade de relativizar o sentido das 

expressões graduáveis, cancelando a “absolutização” performada por ‘ite’. 

 Além de operar sobre adjetivos, ‘ite’ também pode ocorrer com alguns advérbios 

de tempo e espaço. O significado de ‘ite’ nessas construções é parecido com o resultado 

da modificação com adjetivos de grau máximo: aproxima-se do grau parâmetro do 

significado da expressão. Vejamos os exemplos: 

 

 (3.66) a. Che aiko  amoite. 

  che ai-ko  amo-ite 

  1s 1s-viver lá-ite 

  ‘Eu vivo bem lá/lá mesmo’ 

 

  b. Juan  omba’apo  tapiaite 

     Juan  o-mba’apo-ø  tapia-ite 

     Juan  3-trabalhar-nfut frequentemente-ite 

     ‘Juan trabalha bem frequentemente’ 

 

  c. Juan  omano  ko’angaite 

      Juan  o-mano-ø ko’anga-ite 

      Juan  3-morrer-nfut agora-ite 

     ‘Juan morreu agora mesmo/bem agora’ 

 

 Os significados operados por ‘ite’ nestes casos também podem ser pareados com 

‘bem’, e até mesmo com ‘very’: 
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 (3.67) a. João mora bem ali. 

  b. João vem aqui bem frequentemente. 

  c. João morreu bem agora. 

 

 (3.68) a. It’s very close to home. It’s very here. It’s very present.29 

  ‘É bem perto de casa. É bem aqui. É bem presente. 

  b. John comes here very often. 

  ‘João vem bem frequentemente’ 

  

 Em contextos muito restritos, ‘-ite’ pode modificar NPs, como na expressão eíraite 

‘mel puro’, mas isso não chega a ser um contra-argumento para a nossa análise. A 

expressão ‘very’, que também ocupa a posição de núcleo de DegP, também pode ser 

usada em expressões como ‘this very world’, ‘this very ideia’, ‘this very place’. Já ‘bem’ 

pode ser usado em sentenças expressões do tipo ‘bem esse aqui’. Consideramos estes 

casos como coerção, em que expressões não graduáveis são interpretadas como 

graduáveis. Quando isso ocorre, a escala disponível é a escala de precisão (cf. Morzycki, 

2011; Masiá, 2013; Sanchez-Mendes, 2014 para análises em termos de escala de precisão).  

 Apesar de encontrarmos algumas semelhanças entre ‘very’, ‘bem’ e ‘ite’, iremos 

nos focar aqui em analisar ‘ite’. Com base no comportamento apresentado e na 

comparação da análise oferecida, formalizamos o significado de ‘ite’ da seguinte maneira: 

 

 (3.69)  ⟦ite⟧ c = λG<d,<e,t>>.λx.∃d[G(d)(x) & d ≈ ds(SG-pos) 

 

 Na fórmula acima, G representa o predicado graduável que ‘-ite’ modifica. A 

função toma esse predicado graduável e retorna uma propriedade de indivíduos e um 

grau na escala do adjetivo. Esse grau é o grau aproximado (≈) do grau standard ds da 

escala da forma positiva do adjetivo (SG-pos). Sendo assim, ‘ite’ aproxima o grau do 

adjetivo ao grau parâmetro da escala do adjetivo medida por pos. É necessário utilizar a 

comparação com a escala do adjetivo medida por pos, pois é pos que determina qual é 

                                            
29 Dado encontrado em: http://www.countryweekly.com/news/nashville-actor-chris-carmack-had-make-few-escapes-last-
years-cma-music-festival - Acessado em 05 de dezembro de 2015. 

http://www.countryweekly.com/news/nashville-actor-chris-carmack-had-make-few-escapes-last-years-cma-music-festival
http://www.countryweekly.com/news/nashville-actor-chris-carmack-had-make-few-escapes-last-years-cma-music-festival
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o grau parâmetro na predicação. Quando o adjetivo for um adjetivo de grau máximo, o 

grau padrão da forma positiva será o grau máximo. Para um adjetivo relativo ou um 

adjetivo de grau mínimo, será o grau que mais se aproxima do que a medida prototípica 

daquela escala. Vejamos agora a combinação com um adjetivo: 

 

 (3.70)  a. ⟦ite⟧ c = λG<d,<e,t>>.λx.∃d[G(d)(x) & d ≈ ds(SG-pos)] 

  b. ⟦ite⟧ c (⟦kã⟧) = λG<d,<e,t>>.λx.∃d[G(d)(x) & d ≈ ds(SG-pos)] 

          (λd.λx.Sseco(x) = d) 

    = λx.∃d[Sseco (x) = d & d ≈ ds(Sseco-pos)] 

 

 O que vai garantir, portanto, a maximização da contribuição da escala do adjetivo 

é [d ≈ ds(Sseco-pos)], que vai buscar um grau “próximo” do que é o parâmetro. Com essa 

formalização, fica fácil entender a ideia de precisão que a coerção de ‘ite’ sobre 

expressões não graduáveis convenciona. 

 Nesta seção, descrevemos e analisamos o comportamento ‘ite’, mostrando que 

‘ite’ maximiza a contribuição da escala do adjetivo que modifica, no sentido retornar na 

escala o grau mais próximo ao grau padrão da própria escala do adjetivo, que se for 

absoluto, não dependerá do contexto. A título de comparação, mostramos que o 

significado de ‘-ite’ se aproxima em muitos aspectos do significado de ‘bem’ e em alguns 

aspectos do significado de ‘very’. No entanto, não nos comprometemos aqui com a 

relação um para um entre o significado dessas expressões. Por fim, fornecemos uma 

formalização para ‘-ite’ que dá conta do significado da modificação de ‘ite’ sobre adjetivos. 

Na próxima seção, trataremos do significado de ‘iterei’. 

 

3.2.4 O modificador ‘iterei’ e seu significado relativo 

 

 Nesta seção do capítulo vamos mostrar os dados dos adjetivos com ‘iterei’. 

Mostraremos que, diferente de ‘-ite’, ‘iterei’ sempre gera significados relativos, numa 

análise similar ao que Quadros-Gomes (2011) e Quadros-Gomes e Sanchez-Mendes 

(2014) propõem para ‘muito’ do PB. Ao final, esse significado relativo será atribuído à 
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entrada lexical de ‘iterei’, que introduz uma comparação contextual, e não em relação à 

escala do adjetivo, como ‘-ite’. 

 Primeiramente, vamos apresentar os dados em que ‘iterei’ ocorre com adjetivos, 

que estão expostos na tabela abaixo: 

 

 TABELA 3.9 – ADJETIVOS GRADUÁVEIS + ‘ITEREI’ 

ADJETIVOS SENTENÇAS 

ADJETIVOS RELATIVOS 

vy’a 

‘feliz’ 

Juan  hovy’a  iterei 

Juan  hovy’a-ø ite-rei 

Juan  3.feliz-nfut ite-rei 

‘Juan está muito feliz’ 

pochy 

‘triste’ 

Juan  ipochy  iterei 

Juan  i-pochy-ø ite-rei 

Juan  3-triste-nfut ite-rei 

‘Juan está muito triste’ 

iporã 

‘bonito’ 

Juan  iporã  iterei 

Juan  i-porã-ø ite-rei 

Juan  3-bonito-nfut ite-rei 

‘Juan é muito bonito’ 

vai 

‘feio’ 

Juan  ivai  iterei 

Juan  i-vai-ø  ite-rei 

Juan  3-feio-nfut ite-rei 

‘Juan é muito feio’ 

kyra 

‘gordo’ 

Juan  ikyra  iterei 

Juan  i-kyra-ø  ite-rei 

Juan  3-gordo-nfut ite-rei 

‘Juan é muito gordo’ 

piru 

‘magro’ 

Juan  ipiru  iterei 

Juan  i-pirú-ø  ite-rei 

Juan  3-magro-nfut ite-rei 
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‘Juan é muito magro’ 

ADJETIVOS DE GRAU MÍNIMO 

ky’a 

‘sujo’ 

Pe ao  iky’a  iterei 

pe ao  i-ky’a-ø  ite-rei 

dem roupa 3-suja-nfut ite-rei 

‘Essa roupa está muito suja’ 

hykue 

‘molhado’ 

Pe ao  hykue   iterei 

pe ao  hykue-ø  ite-rei 

dem roupa 3.molhado-nfut ite-rei 

‘Essa roupa está muito molhada’ 

karẽ 

‘torto’ 

Pe apyka  ikarẽ  iterei 

pe apyka  i-karẽ-ø ite-rei 

dem cadeira 3-torto-nfut ite-rei 

‘Essa cadeira está muito torta’ 

hiaky 

‘verde’ 

Pe yva  hiaky  iterei 

pe yva  hiaky-ø  ite-rei 

dem fruta 3.verde-nfut ite-rei 

‘Essa fruta está muito verde’ 

hyapu 

‘barulhento’ 

Pe óga  hyapu   iterei 

pe óga  hyapu-ø  ite-rei 

dem casa 3.barulhento-nfut ite-rei 

‘Essa casa é muito barulhenta’ 

ADJETIVOS DE GRAU MÁXIMO 

potĩ 

‘limpo’ 

Pe ao  ipotï  iterei 

pe ao  i-potï-ø  ite-rei 

dem roupa 3-limpo-nfut ite-rei 

‘Essa roupa está muito limpa’ 

kã 

‘seco’ 

Pe ao  ikã  iterei 

pe ao  i-kã-ø  ite-rei 

dem roupa 3-seco-nfut ite-rei 

‘Essa roupa está muito seca’ 
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nandi 

‘vazio’ 

Pe vaso  inandi  iterei 

pe vaso  i-nandi-ø ite-rei 

dem copo 3-vazio-nfut ite-rei 

‘Esse copo está muito vazio’ 

henyhẽ 

‘cheio’ 

Pe vaso  henyhẽ iterei 

pe vaso  henyhẽ-ø ite-rei 

dem copo 3.cheio-nfut ite-rei 

‘Essa copo está muito cheio’ 

hiaju 

‘maduro’ 

Pe yva  hiaju  iterei 

pe yva  hiaju-ø  ite-rei 

dem fruta 3.madura-nfut ite-rei 

‘Essa fruta está muito madura’ 

kirĩrĩ 

‘silencioso’ 

Pe óga ikirĩrĩ   iterei 

pe óga i-kirĩrĩ-ø  ite-rei 

dem casa 3-silencioso-nfut ite-rei 

‘Essa casa é muito silenciosa’ 

 

 Na tabela acima, vemos ‘iterei’ intensifica os adjetivos, assim como ‘muito’. A 

simples combinação do adjetivo com ‘iterei’ não nos revela muito sobre seu significado. 

No entanto, quando apresentamos a interação de ‘iterei’ com a negação, percebemos que 

os padrões de acarretamento dos adjetivos de grau mínimo são alterados, diferente do 

que acontece com ‘ite’. 

 

 TABELA 3.10 – ADJETIVOS GRADUÁVEIS + ‘ITEREI’ + NEGAÇÃO  

ADJETIVOS SENTENÇAS 

ADJETIVOS RELATIVOS 

vy’a 

‘feliz’ 

Juan  ndovy’ai  eterei 

Juan  nd-ovy’a-i  ite-rei 

Juan  neg-3.feliz-neg  ite-rei 

‘Juan não está muito feliz’ 
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Acarretamento: ↛ Juan está triste 

iporã 

‘bonito’ 

Juan  naiporãi  eterei 

Juan  na-i-porã-i  ite-rei 

Juan  neg-3-bonito-neg ite-rei 

‘Juan não é muito bonito’ 

 

Acarretamento: ↛ Juan é feio 

vai 

‘feio’ 

Juan  ndoivairi  eterei 

Juan  ndo-i-vai-ri  ite-rei 

Juan  neg-3-feio-neg  ite-rei 

‘Juan não é muito feio’ 

 

Acarretamento: ↛ Juan é bonito 

kyra 

‘gordo’ 

Juan  ndaikyrai  eterei 

Juan  nda-i-kyra-i  ite-rei 

Juan  neg-3-gordo-neg ite-rei 

‘Juan não é muito gordo’ 

 

Acarretamento: ↛ Juan é magro 

piru 

‘magro’ 

Juan  ipirui   eterei 

Juan  ndo-i-piru-i  ite-rei 

Juan  neg-3-magro-neg ite-rei 

‘Juan não é muito magro’ 

 

Acarretamento: ↛ Juan é gordo 

ADJETIVOS DE GRAU MÍNIMO 

ky’a 

‘sujo’ 

Pe ao  ndaiky’ai  eterei 

pe ao  nda-i-ky’a-i  ite-rei 

dem roupa neg-3-suja-neg  ite-rei 

‘Essa roupa não está muito suja’ 
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Acarretamento: ↛ A roupa está limpa 

hykue 

‘molhado’ 

Pe ao  ndahykuei  eterei 

pe ao  nda-hykue-i  ite-rei 

dem roupa neg-3.molhado-neg ite-rei 

‘Essa roupa não está muito molhada’ 

 

Acarretamento: ↛ A roupa está seca 

karẽ 

‘torto’ 

Pe apyka  na-ikarẽi  eterei 

pe apyka  na-i-karẽ-i  ite-rei 

dem cadeira neg-3-torto-neg  ite-rei 

‘Essa cadeira não está muito torta’ 

 

Acarretamento: ↛ A cadeira está reta 

hiaky 

‘verde’ 

Pe yva  ndahiakyi  eterei 

pe yva  nda-hiaky-i  ite-rei 

dem fruta neg-3.verde-neg ite-rei 

‘Essa fruta não está muito verde’ 

 

Acarretamento: ↛ Essa fruta está madura 

hyapu 

‘barulhento’ 

Pe óga  ndahyapui  eterei 

pe óga  nda-hyapu-i  ite-rei 

dem casa neg-3.barulhento-neg ite-rei 

‘Essa casa não é muito barulhenta’ 

 

Acarretamento: ↛ A casa é silenciosa 

ADJETIVOS DE GRAU MÁXIMO 

potĩ 

‘limpo’ 

Pe ao  naipotĩi  eterei 

pe ao  na-i-potĩ-i  ite-rei 

dem roupa neg-3-limpo-neg ite-rei 

‘Essa roupa não está muito limpa’ 
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Acarretamento: → A roupa está suja 

kã 

‘seco’ 

?Pe ao  naikãi   eterei 

pe ao  na-i-kã-i  ite-rei 

dem roupa neg-3-seco-neg  ite-rei 

‘Essa roupa não está muito seca’ 

 

Acarretamento:  ?A roupa está molhada 

nandi 

‘vazio’ 

Pe vaso  nainandiri  eterei 

pe vaso  na-i-nandi-ri  ite-rei 

dem copo neg-3-vazio-neg ite-rei 

‘Esse copo não está muito vazio’ 

 

Acarretamento: ↛ O copo está cheio 

henyhẽ 

‘cheio’ 

?Pe vaso  na-henyhẽ-i  eterei 

pe vaso  na-henyhẽ-i  ite-rei 

dem copo neg-3.cheio-neg ite-rei 

‘Esse copo não está muito cheio’ 

 

Acarretamento: ↛ O copo está vazio 

hiaju 

‘maduro’ 

Pe yva  ndahiajui  eterei 

pe yva  nda-hiaju-i  ite-rei 

dem fruta neg-3.madura-neg ite-rei 

‘Essa fruta não está muito madura’ 

 

Acarretamento: → A fruta está verde 

kirĩrĩ 

‘silencioso’ 

?Pe óga naikirĩrĩi  eterei 

pe óga na-i-kirĩrĩ-i  ite-rei 

dem casa neg-3-silencioso-neg ite-rei 

‘Essa casa não é muito silenciosa’ 

 

Acarretamento: ?A casa está barulhenta 
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 Como vemos na tabela acima, a negação com ‘iterei’ revela que ‘iterei’ transforma 

adjetivos de grau mínimo em predicados relativos. O mesmo ocorre com ‘muito’ no PB, 

conforme sugerem Quadros-Gomes & Sanchez-Mendes (2015): 

 

 (3.71) a. O chão não está muito molhado ↛ O chão está seco 

  a’. O chão não está molhado → O chão está seco 

  b. A porta não está muito aberta ↛ A porta está fechada 

  b’. A porta não está aberta → A porta está fechada 

  c. A fruta não está muito verde. ↛ A fruta está madura 

  c’. A fruta não está verde → A fruta está madura 

 

 Apesar de haver uma relativização de adjetivos de grau mínimo, adjtetivos de 

grau máximo não foram sensíveis a essa relativização. Não há inversão do padrão de 

acarretamento com adjetivos de grau máximo com ‘iterei’ nos casos de ky’a ‘sujo’ e hiaju 

‘maduro’. Deve-se notar também que alguns adjetivos de grau máximo estão marcados 

com ?, porque a sentença não foi muito aceitável. Os adjetivos são kirĩrĩ ‘silencioso’, 

henyhẽ ‘cheio’ e kã ‘seco’. Para os adjetivos henyhẽ ‘cheio’ e nandi ‘vazio’, já não havia 

implicatura do polo oposto e isso não se alterou.  

 Uma característica que deve ser observada em relação a iterei é que, se oferecido 

um contexto, podemos perceber que o significado desses adjetivos modificados por 

‘iterei’ permitem leitura relativa. Para um contexto em que um copo está relativamente 

cheio, a sentença abaixo pode ser utilizada. 

 

Contexto: Eu pedi um copo de água, mas eu disse que não queria muita água, só 

um pouco. A Maria trouxe um copo com um pouco mais da metade de água. 

Então, eu disse: 

 (3.72)  Pe vaso  henyhẽ iterei 

pe vaso  henyhẽ-ø ite-rei 

dem copo 3.cheio-nfut ite-rei 

‘Esse copo está muito cheio’ 
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Já essa mesma sentença modificada por ‘ite’ não é possível com essa leitura, como 

vemos abaixo:  

 

Contexto: Eu pedi um copo de água, mas eu disse que não queria muita água, só 

um pouco. A Maria trouxe um copo com um pouco mais da metade de água. 

Então, eu disse: 

(3.73)  #Pe vaso  henyhẽite 

pe vaso  henyhẽ-ite-ø  

dem copo 3.cheio-ite-nfut  

‘Essa copo está bem cheio’ 

 

 Em relação às estruturas comparativas, ‘iterei’ não apresentou nenhum 

comportamento diferente do esperado. Se as estruturas comparativas manipulam o 

parâmetro da escala, assim como ‘iterei’ manipula o que se avalia como grau parâmetro, 

ambos gerando leituras relativas, não se deveria esperar que ‘iterei’ não se combinasse às 

estruturas comparativas ou gerasse leituras diferentes. Abaixo, apresento os dados 

coletados, a título de exemplificação:  

 

 TABELA 3.11 ADJETIVOS GRADUÁVEIS + ‘ITEREI’ + COMPARATIVA 

ADJETIVOS SENTENÇAS 

ADJETIVOS RELATIVOS 

vy’a 

‘feliz’ 

Juan  ovy’a  itereive          Pedrogui 

Juan  ovy’a  ite-rei-ve         Pedro-gui 

Juan  3.feliz  ite-rei-comp    Pedro-qui 

‘Juan é muito mais feliz que Pedro’ 

pochy 

‘triste’ 

Juan  ipochy  itereive          Pedrogui 

Juan  i-pochy  ite-rei-ve         Pedro-gui 

Juan  3-triste  ite-rei-comp    Pedro-qui 

‘Juan é muito mais triste que Pedro’ 

iporã Juan  iporã  itereive          Pedrogui 
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‘bonito’ Juan  i-porã  ite-rei-ve         Pedro-gui 

Juan  3-bonito ite-rei-comp    Pedro-qui 

‘Juan é muito mais bonito que Pedro’ 

vai 

‘feio’ 

Juan  ivai  itereive          Pedrogui 

Juan  i-vai  ite-rei-ve         Pedro-gui 

Juan  3-feio  ite-rei-comp    Pedro-qui 

‘Juan é muito mais feio que Pedro’ 

kyra 

‘gordo’ 

Juan  ikyra  itereive          Pedrogui 

Juan  i-kyra  ite-rei-ve         Pedro-gui 

Juan  3-gordo ite-rei-comp    Pedro-qui 

‘Juan é muito mais gordo que Pedro’ 

piru 

‘magro’ 

Juan  ipiru  itereive          Pedrogui 

Juan  i-piru  ite-rei-ve         Pedro-gui 

Juan  3-magro ite-rei-comp    Pedro-qui 

‘Juan é muito mais magro que Pedro’ 

ADJETIVOS DE GRAU MÍNIMO 

ky’a 

‘sujo’ 

Pe ao  iky’a  itereive          amoagui 

pe ao  i-ky’a  ite-rei-ve        amo-a-gui 

dem roupa 3-suja  ite-rei-comp    dem-v-que 

‘Essa roupa está muito mais suja que aquela’ 

hykue 

‘molhado’ 

Pe ao  hykue  itereive          amoagui 

pe ao  hykue  ite-rei-ve        amo-a-gui 

dem roupa 3.molhado ite-rei-comp   dem-v-que 

‘Essa roupa está muito mais molhada que aquela’ 

karẽ 

‘torto’ 

Pe apyka  ikarẽ  itereive         amoagui 

pe apyka  i-karẽ  ite-rei-ve        amo-a-gui 

dem cadeira 3-torto  ite-rei-comp   dem-v-que 

‘Essa cadeira está muito mais torta que aquele’ 

hiaky 

‘verde’ 

Pe yva  hiaky  itereive         amoagui 

pe yva  hiaky  ite-rei-ve       amo-a-gui 

dem fruta 3.verde ite-rei-comp  dem-v-que 
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‘Essa fruta está muito mais verde que aquela’ 

hyapu 

‘barulhento’ 

Pe óga  hyapu  itereive         amoagui 

pe óga  hyapu  ite-rei-ve       amo-a-gui 

dem casa 3.barulhento ite-rei-comp  dem-v-que 

‘Essa casa é muito mais barulhenta que aquela’ 

ADJETIVOS DE GRAU MÁXIMO 

potï 

‘limpo’ 

Pe ao  ipotĩ  itereive         amoagui 

pe ao  i-potĩ  ite-rei-ve       amo-a-gui 

dem roupa 3-limpo ite-rei-comp  dem-v-que 

‘Essa roupa está muito mais limpa que aquela’ 

kã 

‘seco’ 

Pe ao  ikã  itereive         amoagui 

pe ao  i-kã  ite-rei-ve       amo-a-gui 

dem roupa 3-seco  ite-rei-comp  dem-v-que 

‘Essa roupa está muito mais seca que aquela’ 

nandi 

‘vazio’ 

Pe vaso  inandi  itereive         amoagui 

pe vaso  i-nandi  ite-rei-ve       amo-a-gui 

dem copo 3-vazio  ite-rei-comp  dem-v-que 

‘Esse copo está muito mais vazio que aquele’ 

henyhẽ 

‘cheio’ 

Pe vaso  henyhẽ itereive         amoagui 

pe vaso  henyhẽ ite-rei-ve       amo-a-gui 

dem copo 3.cheio  ite-rei-comp  dem-v-que 

‘Esse copo está muito mais cheio que aquele’ 

hiaju 

‘maduro’ 

Pe yva  hiaju  itereive         amoagui 

pe yva  hiaju  ite-rei-ve       amo-a-gui 

dem fruta 3.madura ite-rei-comp  dem-v-que 

‘Essa fruta está muito mais madura que aquela’ 

kirĩrĩ 

‘silencioso’ 

Pe óga ikirĩrĩ  itereive         amoagui 

pe óga i-kirĩrĩ  ite-rei-ve       amo-a-gui 

dem casa 3-silencioso ite-rei-comp   dem-v-que 

‘Essa casa é muito mais silenciosa que aquela’ 
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 TABELA 3.12 – ADJETIVOS GRADUÁVEIS + ‘ITEREI’ + COMPARATIVA 2 

ADJETIVOS SENTENÇAS 

ADJETIVOS RELATIVOS 

vy’a 

‘feliz’ 

Juan  hovy’a  iterei,  ha ko’ẽro  hovy’aveta  

Juan  hovy’a-ø ite-rei ha ko’ẽro  hovy’a-ve-ta 

Juan  3.feliz-nfut ite-rei e amanhã 3.feliz-comp-fut 

‘Juan está muito feliz, mas amanhã ele estará mais feliz’ 

pochy 

‘triste’ 

Juan  ipochy   iterei,  ha ko’ẽro  ipochyveta 

Juan  i-pochy-ø  ite-rei  ha ko’ẽro  i-pochy-ve-ta 

Juan  3-triste-nfut  ite-rei  e amanhã 3-trsite-comp-fut 

‘Juan está muito triste, mas amanhã ele estará mais triste’ 

iporã 

‘bonito’ 

Juan  iporã  iterei, ha ko’ẽro  iporãveta 

Juan  i-porã-ø ite-rei  ha ko’ẽro  i-porã-ve-ta 

Juan  3-bonito-nfut ite-rei e amanhã 3-bonito-comp-fut 

‘Juan é muito bonito, mas amanhã ele estará mais bonito’ 

vai 

‘feio’ 

Juan  ivai  iterei, ha ko’ẽro  ivaiveta 

Juan  i-vai-ø  ite-rei ha ko’ẽro  i-vai-ve-ta 

Juan  3-feio-nfut ite-rei  e amanhã 3-feio-comp-fut 

‘Juan é muito feio, mas amanhã ele estará mais feio’ 

kyra 

‘gordo’ 

Juan  ikyra,   iterei, ha ko’ẽro  ikyraveta 

Juan  i-kyra-ø   ite-rei  ha ko’ẽro  i-kyra-ve-ta 

Juan  3-gordo-nfut  ite-rei  e amanhã 3-gordo-comp-fut 

‘Juan é muito gordo, mas amanhã ele estará mais gordo’ 

piru 

‘magro’ 

Juan  ipiru  iterei, ha ko’ẽro  ipiruveta 

Juan  i-piru-ø  ite-rei  ha ko’ẽro  i-piru-ve-ta 

Juan  3-magro-nfut ite-rei  e amanhã 3-bonito-comp-fut 

‘Juan é muito magro, mas amanhã ele estará mais magro’ 

ADJETIVOS DE GRAU MÍNIMO 

ky’a 

‘sujo’ 

Pe ao  iky’a  iterei, ha ko’ẽro        iky’aveta 

pe ao  i-ky’a-ø  ite-rei ha ko’ẽro        i-ky’a-ve-ta 

dem roupa 3-suja-nfut ite-rei  e amanhã    3-suja-comp-fut 
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‘Essa roupa está muito suja, mas amanhã ela estará mais suja’ 

hykue 

‘molhado’ 

Pe ao  hykue,    iterei  ha ko’ẽro      hykueveta 

pe ao  hykue-ø   ite-rei  ha ko’ẽro      hykue-ve-ta 

dem roupa 3.molhado-nfut  ite-rei  e amanhã   3.molhado-comp-fut 

‘Essa roupa está muito molhada, mas amanhã ela estará mais molhada’ 

karẽ 

‘torto’ 

Pe apyka  ikarẽ  iterei, ha ko’ẽro      ikarẽveta 

pe apyka  i-karẽ-ø   ite-rei ha ko’ẽro      i-karẽ-ve-ta 

dem cadeira 3-torto-nfut   ite-rei  e amanhã   3-torto-comp-fut 

‘Essa cadeira está muito torta, mas amanhã ela estará mais torta’ 

hiaky 

‘verde’ 

Pe yva  hiaky  iterei, ha ko’ẽro  hiakyveta 

pe yva  hiaky-ø  ite-rei  ha ko’ẽro  hiaky-ve-ta 

dem fruta 3.verde-nfut ite-rei  e amanhã 3.verde-com-fut 

‘Essa fruta está muito verde, mas amanhã ela estará mais verde’ 

hyapu 

‘barulhento’ 

Pe óga  hyapu     iterei,  ha ko’ẽro     hyapuveta 

pe óga  hyapu-ø     ite-rei  ha ko’ẽro     hyapu-ve-ta 

dem casa 3.barulhento-nfut ite-rei  e amanhã  3.barulhento-com-fut 

‘Essa casa é muito barulhenta, mas amanhã ela estará mais barulhenta’ 

ADJETIVOS DE GRAU MÁXIMO 

potĩ 

‘limpo’ 

Pe ao  ipotĩ  iterei, ha ko’ẽro      ipotĩveta 

pe ao  i-potĩ-ø  ite-rei ha ko’ẽro      i-potĩ-ve-ta 

dem roupa 3-limpo-nfut ite-rei  e amanhã   3-limpo-comp-fut 

‘Essa roupa está muito limpa, mas amanhã ela estará mais limpa’ 

kã 

‘seco’ 

Pe ao  ikã  iterei, ha ko’ẽro  ikãveta 

pe ao  i-kã-ø  ite-rei  ha ko’ẽro  i-kã-ve-ta 

dem roupa 3-seco-nfut ite-rei  e amanhã 3-seco-comp-fut 

‘Essa roupa está muito seca, mas amanhã ela estará mais seca’ 

nandi 

‘vazio’ 

Pe vaso  inandi  iterei, ha ko’ẽro      inandiveta 

pe vaso  i-nandi-ø ite-rei  ha ko’ẽro      i-nandi-ve-ta 

dem copo 3-vazio-nfut ite-rei  e amanhã   3-vazio-comp-fut 

‘Esse copo está muito vazio, mas amanhã ele estará mais vazio’ 

henyhẽ Pe vaso  henyhẽ  iterei, ha ko’ẽro     henyhẽveta 
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‘cheio’ pe vaso  henyhẽ-ø  ite-rei  ha ko’ẽro     henyhẽ-ve-ta 

dem copo 3.cheio-nfut  ite-rei  e amanhã   3.cheio-comp-fut 

‘Esse copo está muito cheio, mas amanhã ele estará mais cheio’ 

hiaju 

‘maduro’ 

Pe yva  hiaju  iterei, ha ko’ẽro     hiajuveta 

pe yva  hiaju-ø  ite-rei  ha ko’ẽro     hiaju-ve-ta 

dem fruta 3.madura-nfut ite-rei  e amanhã   3.maduro-comp-fut 

‘Essa fruta está muito madura, mas amanhã ela estará mais madura’ 

kirĩrĩ 

‘silencioso’ 

Pe     óga     ikirĩrĩ     iterei,   ha ko’ẽro     ikĩrĩveta 

pe      óga      i-kirĩrĩ-ø    ite-rei   ha ko’ẽro      i-kĩrĩ-ve-ta 

dem  casa    3-silencioso-nfut    ite-rei    e amanhã   3-silencioso-comp-fut 

‘Essa casa é muito silenciosa, mas amanhã ela estará mais silenciosa’ 

 

Para captar esse significado relativo de ‘iterei’, que faz com que o adjetivo tenha 

um significado determinado pelo contexto preferencialmente, incorporamos na 

formalização a comparação do grau do adjetivo com um grau parâmetro de uma classe 

comparação. A formalização é a seguinte: 

 

 (3.74) ⟦iterei⟧c = λgpos<<s,t><s,t>>.λx.g(x) & ds ≽ ds’ (SC) 

 

 Nessa formalização, ds’ (SC) representa o grau da classe comparação que servirá 

de parâmetro para medição do grau da forma positiva do adjetivo. O que ‘iterei’ fará, 

portanto, é comparar o grau parâmetro da forma positiva do adjetivo com o grau 

parâmetro da escala da classe de comparação, retornando assim, uma medida relativa. 

Conforme propusemos no capítulo anterior, ‘iterei’ não se aplica AP, mas a um 

nó mais alto, pois não pode ocorrer em posição atributiva. Propusemos que ‘iterei’ se 

adjunge a VP30. Em termos composicionais, se ‘iterei’ é um adjunto de VP e é de tipo 

<s,t><s,t>, é necessário que a variável de grau do adjetivo seja quantificada31. Por isso, 

nos moldes do que propõe McNabb (2012) para intensificadores de grau, ‘iterei’ opera 

sobre a forma positiva do adjetivo. Dessa forma temos as seguintes derivações: 

                                            
30 Propusemos no capítulo 2 que ‘iterei’ se adjunge a VP, mas essa análise não é incompatível com uma análise em 
que ‘iterei’ se adjunge a PredP ou outros nós mais altos que APs.  
31 Assumiremos os seguintes tipos semânticos: s para estados, v para eventos e e para indivíduos.  
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 (3.75) a. Aplicação Funcional 

⟦secopos⟧ = ⟦pos⟧32 (⟦seco⟧) 

          = λG.λx.∃d.[G(d)(x) & d ≽ ds] (λd.λx.Sseco(x) = d) 

          = λx.∃d[Sseco(x) = d & d ≽ ds] 

  b. Aplicação Funcional  

⟦VP⟧33 (⟦secopos⟧) = λf.f (λx.∃d[Sseco(x) = d & d ≽ ds]) 

       = λx.∃d[Sseco(x) = d & d ≽ ds] 

  c. Aplicação Funcional 

⟦iterei⟧c(⟦secopos⟧) = λgpos<<s,t><s,t>>.λx.g(x) & ds ≽ ds’ (SC) 

   (λx.∃d[Sseco(x) = d & d ≽ ds  ]) 

   = λx.∃d[Sseco(x) = d & d ≽ ds  & ds ≽ ds’ (SC) 

  

 Com a formalização acima, derivamos composicionalmente o significado de 

‘iterei’, garantindo que o adjetivo por ele modificado sempre será avaliado de acordo 

com uma classe de comparação. Na seção seguinte, avaliaremos os dados de adjetivos 

com ‘rasa’, para em seguida mostrar como ‘iterei’ e ‘rasa’ se combinam. 

  

3.2.5 O modificador ‘rasa’ como atribuidor de grau máximo 

 

 Nesta seção, finalmente apresentamos os dados de adjetivos graduáveis com ‘rasa’. 

Mostraremos aqui que ‘rasa’ é o intensificador de grau com mais restrições. Em primeiro 

lugar, ‘rasa’ não ocorre em estruturas comparativas (forma ‘rasave’) nem em construções 

negativas, como vemos nos exemplos abaixo, com nenhum tipo de adjetivo: 

 

 (3.76) *Juan  naiporãi  rasa 

                                            
32 Nas primeiras seções do capítulo discutimos as diferentes formas de pos para dar conta dos tipos de adjetivo. Aqui 
precisamos assumir que, qualquer que seja o adjetivo, a função pos aplicada a esse adjetivo será a função pos utilizada 
para adjetivos relativos e não a função específica para adjetivos absolutos. Faz sentido postular isso, uma vez que não 
se especificou na teoria qual o mecanismo que associa um tipo de pos a somente um tipo de adjetivo. Pensando na 
abundância dos contextos relativos para adjetivos absolutos, parece natural supor que a função pos aplicada a eles 
pode ser de diferentes tipos. 
33 Assumimos aqui que o nó VP cópula é semanticamente vácuo, tendo denotação λf.f, no modelo proposto por Heim 
& Kratzer (1998) 
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Juan  na-i-porã-i  rasa 

Juan  neg-3-bonito-neg rasa 

Leitura pretendida: ‘Juan não é bonito demais’ 

 

(3.77) *Juan  iporã  rasave          Pedrogui 

Juan  i-porã  rasa-ve         Pedro-gui 

Juan  3-bonito rasa-comp    Pedro-qui 

Leitura pretendida: ‘Juan é muito mais bonito que Pedro’ 

  

 Os exemplos acima mostram como ‘rasa’ é agramatical nessas duas construções. 

No entanto, na forma positiva, é possível com todos os adjetivos, como veremos na tabela 

a seguir: 

 

 TABELA 3.13 ADJETIVOS GRADUÁVEIS + ‘RASA’ 

ADJETIVOS SENTENÇAS 

ADJETIVOS RELATIVOS 

vy’a 

‘feliz’ 

Juan  hovy’a  rasa 

Juan  hovy’a-ø rasa 

Juan  3.feliz-nfut rasa 

‘Juan está feliz demais’ 

Contexto: Juan tem um problema grave e não deveria estar 

feliz. 

pochy 

‘chateado’ 

Juan  ipochy   rasa 

Juan  i-pochy-ø  rasa 

Juan  3-chateado-nfut rasa 

‘Juan está chateado demais’ 

Contexto: Juan tem problema que não é tão grave, e não 

deveria estar tão chateado. 

iporã 

‘bonito’ 

Juan  iporã  rasa 

Juan  i-porã-ø rasa 

Juan  3-bonito-nfut rasa 
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‘Juan é bonito demais’ 

Contexto: Juan é tão bonito que chama a atenção demais das 

mulheres. 

vai 

‘feio’ 

Juan  ivai  rasa 

Juan  i-vai-ø  rasa 

Juan  3-feio-nfut rasa 

‘Juan é feio demais’ 

Contexto: Juan é excessivamente feio. 

kyra 

‘gordo’ 

Juan  ikyra  rasa 

Juan  i-kyra-ø  rasa 

Juan  3-gordo-nfut rasa 

‘Juan é gordo demais’ 

Contexto: Juan é obeso. 

piru 

‘magro’ 

Juan  ipiru  rasa 

Juan  i-pirú-ø  rasa 

Juan  3-magro-nfut rasa 

‘Juan é magro demais’ 

Contexto: Juan deveria comer mais, porque está esquelético. 

ADJETIVOS DE GRAU MÍNIMO 

ky’a 

‘sujo’ 

Pe ao  iky’a  rasa 

pe ao  i-ky’a-ø  rasa 

dem roupa 3-suja-nfut rasa 

‘Essa roupa está suja demais’ 

Contexto: A roupa está demasiado suja. 

hykue 

‘molhado’ 

Pe ao  hykue   rasa 

pe ao  hykue-ø  rasa 

dem roupa 3.molhado-nfut rasa 

‘Essa roupa está molhada demais’ 

Contexto: A roupa está encharcada. 

karẽ 

‘torto’ 

Pe apyka  ikarẽ  rasa 

pe apyka  i-karẽ-ø rasa 
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dem cadeira 3-torto-nfut rasa 

‘Essa cadeira está torta demais’ 

Contexto: A cadeira está tão torta que não dá pra usar. 

hiaky 

‘verde’ 

Pe yva  hiaky  rasa 

pe yva  hiaky-ø  rasa 

dem fruta 3.verde-nfut rasa 

‘Essa fruta está verde demais’ 

Contexto: A fruta está tão verdade que não dá pra comer 

hyapu 

‘barulhento’ 

Pe óga  hyapu   rasa 

pe óga  hyapu-ø  rasa 

dem casa 3.barulhento-nfut rasa 

‘Essa casa é barulhenta demais’ 

Contexto: A casa tem tanto barulho que o Juan teve que sair. 

ADJETIVOS DE GRAU MÁXIMO 

potĩ 

‘limpo’ 

Pe ao  ipotĩ  rasa 

pe ao  i-potĩ-ø  rasa 

dem roupa 3-limpo-nfut rasa 

‘Essa roupa está limpa demais’ 

Contexto: A roupa está brilhando 

kã 

‘seco’ 

?Pe ao  ikã  rasa 

pe ao  i-kã-ø  rasa 

dem roupa 3-seco-nfut rasa 

‘Essa roupa está seca demais’ 

Contexto: informantes tiveram dificuldade em oferecer 

contextos para essa sentença. 

nandi 

‘vazio’ 

?Pe vaso  inandi  rasa 

pe vaso  i-nandi-ø rasa 

dem copo 3-vazio-nfut rasa 

‘Esse copo está vazio demais’ 

Contexto: informantes tiveram dificuldade em oferecer 

contexto para essa sentença. 
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henyhẽ 

‘cheio’ 

Pe vaso  henyhẽ rasa 

pe vaso  henyhẽ-ø rasa 

dem copo 3.cheio-nfut rasa 

‘Esse copo está cheio demais’ 

Contexto: O copo transbordou. 

hiaju 

‘maduro’ 

Pe yva  hiaju  rasa 

pe yva  hiaju-ø  rasa 

dem fruta 3.madura-nfut rasa 

‘Essa fruta está madura demais’ 

Contexto: A fruta está podre já. 

kirĩrĩ 

‘silencioso’ 

?Pe óga ikirĩrĩ   rasa 

pe óga i-kirĩrĩ-ø  rasa 

dem casa 3-silencioso-nfut rasa 

‘Essa casa é silenciosa demais’ 

Contexto: informantes tiveram dificuldade em oferecer 

contexto. 

 

 A tabela com os dados de ‘rasa’ nos mostra que não há em seu comportamento 

propriedades de seleção sobre tipos de adjetivos, assim como ‘iterei’ e ‘ite’. O significado 

padrão para adjetivos modificados por ‘rasa’, dado por meio de tradução e contextos por 

informantes, foi a existência de um limite contextual ultrapassado. A tradução principal 

foi a palavra ‘demasiado’. Em geral, há uma associação de conotação negativa com seu 

uso, mas essa conotoção não está uniformemente presente, sendo apenas uma implicatura 

quando ‘rasa’ está associado a adjetivos de conotação negativa.  

 No entanto, apesar de ‘rasa’ já postular que houve o excedimento de um grau 

parâmetro, as sentenças de comparação em relação à forma positiva (elevação do grau 

parâmetro) são possíveis, mais uma vez indicando a função relativizadora das construções 

comparativas no Guarani Paraguaio. Seja qual for o grau parâmetro estabelecido para a 

forma positiva de um adjetivo, sempre será possível reinterpretá-lo por meio da 

construção comparativa. Vejamos abaixo esses dados: 
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 TABELA 3.14 – ADJETIVOS GRADUÁVEIS + ‘RASA’ + COMPARATIVA  

ADJETIVOS SENTENÇAS 

ADJETIVOS RELATIVOS 

vy’a 

‘feliz’ 

Juan  hovy’a  rasa,  ha ko’ẽro  hovy’aveta  

Juan  hovy’a-ø rasa ha ko’ẽro  hovy’a-ve-ta 

Juan  3.feliz-nfut rasa e amanhã 3.feliz-comp-fut 

‘Juan está feliz demais, mas amanhã ele estará mais feliz’ 

pochy 

‘triste’ 

Juan  ipochy   rasa, ha ko’ẽro  ipochyveta 

Juan  i-pochy-ø  rasa ha ko’ẽro  i-pochy-ve-ta 

Juan  3-triste-nfut  rasa e amanhã 3-trsite-comp-fut 

‘Juan está triste demais, mas amanhã ele estará mais triste’ 

iporã 

‘bonito’ 

Juan  iporã  rasa, ha ko’ẽro  iporãveta 

Juan  i-porã-ø rasa  ha ko’ẽro  i-porã-ve-ta 

Juan  3-bonito-nfut rasa e amanhã 3-bonito-comp-fut 

‘Juan é bonito demais, mas amanhã ele estará mais bonito’ 

vai 

‘feio’ 

Juan  ivai  rasa, ha ko’ẽro  ivaiveta 

Juan  i-vai-ø  rasa ha ko’ẽro  i-vai-ve-ta 

Juan  3-feio-nfut rasa  e amanhã 3-feio-comp-fut 

‘Juan é feio demais, mas amanhã ele estará mais feio’ 

kyra 

‘gordo’ 

Juan  ikyra,   rasa, ha ko’ẽro  ikyraveta 

Juan  i-kyra-ø   rasa  ha ko’ẽro  i-kyra-ve-ta 

Juan  3-gordo-nfut  rasa  e amanhã 3-gordo-comp-fut 

‘Juan é gordo demais, mas amanhã ele estará mais gordo’ 

piru 

‘magro’ 

Juan  ipiru  rasa, ha ko’ẽro  ipiruveta 

Juan  i-piru-ø  rasa  ha ko’ẽro  i-piru-ve-ta 

Juan  3-magro-nfut rasa  e amanhã 3-bonito-comp-fut 

‘Juan é magro demais, mas amanhã ele estará mais magro’ 

ADJETIVOS DE GRAU MÍNIMO 

ky’a 

‘sujo’ 

Pe ao  iky’a  rasa, ha ko’ẽro        iky’aveta 

pe ao  i-ky’a-ø  rasa ha ko’ẽro        i-ky’a-ve-ta 

dem roupa 3-suja-nfut rasa  e amanhã    3-suja-comp-fut 
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‘Essa roupa está suja demais, mas amanhã ela estará mais suja’ 

hykue 

‘molhado’ 

Pe ao  hykue,    rasa  ha ko’ẽro      hykueveta 

pe ao  hykue-ø   rasa    ha ko’ẽro      hykue-ve-ta 

dem roupa 3.molhado-nfut  rasa  e amanhã   3.molhado-comp-fut 

‘Essa roupa está molhada demais, mas amanhã ela estará mais molhada’ 

karẽ 

‘torto’ 

Pe apyka  ikarẽ  rasa, ha ko’ẽro      ikarẽveta 

pe apyka  i-karẽ-ø   rasa ha ko’ẽro      i-karẽ-ve-ta 

dem cadeira 3-torto-nfut   rasa  e amanhã   3-torto-comp-fut 

‘Essa cadeira está torta demais, mas amanhã ela estará mais torto’ 

hiaky 

‘verde’ 

Pe yva  hiaky  rasa, ha ko’ẽro hiakyveta 

pe yva  hiaky-ø  rasa  ha ko’ẽro hiaky-ve-ta 

dem fruta 3.verde-nfut rasa  e amanhã 3.verde-com-fut 

‘Essa fruta está verde demais, mas amanhã ela estará mais verde’ 

hyapu 

‘barulhent

o’ 

Pe óga  hyapu   rasa, ha ko’ẽro   hyapuveta 

pe óga  hyapu-ø  rasa ha ko’ẽro   hyapu-ve-ta 

dem casa 3.barulhento-nfut rasa e  amanhã  3.barulhento-com-fut 

‘Essa casa é barulhenta demais, mas amanhã ela estará mais barulhenta’ 

ADJETIVOS DE GRAU MÁXIMO 

potĩ 

‘limpo’ 

Pe ao  ipotĩ  rasa, ha ko’ẽro      ipotĩveta 

pe ao  i-potĩ-ø  rasa ha ko’ẽro      i-potĩ-ve-ta 

dem roupa 3-limpo-nfut rasa  e amanhã   3-limpo-comp-fut 

‘Essa roupa está limpa demais, mas amanhã ela estará mais limpa’ 

kã 

‘seco’ 

Pe ao  ikã  rasa, ha  ko’ẽro ikãveta 

pe ao  i-kã-ø  rasa  ha   ko’ẽro i-kã-ve-ta 

dem roupa 3-seco-nfut rasa  e     amanhã 3-seco-comp-fut 

‘Essa roupa está seca demais, mas amanhã ela estará mais seca’ 

nandi 

‘vazio’ 

Pe vaso  inandi  rasa, ha ko’ẽro      inandiveta 

pe vaso  i-nandi-ø rasa  ha ko’ẽro      i-nandi-ve-ta 

dem copo 3-vazio-nfut rasa  e amanhã   3-vazio-comp-fut 

‘Esse copo está vazio demais, mas amanhã ele estará mais vazio’ 

henyhẽ Pe vaso  henyhẽ  rasa, ha ko’ẽro     henyhẽveta 
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‘cheio’ pe vaso  henyhẽ-ø  rasa  ha ko’ẽro     henyhẽ-ve-ta 

dem copo 3.cheio-nfut  rasa  e amanhã   3.cheio-comp-fut 

‘Esse copo está cheio demais, mas amanhã ele estará mais cheio’ 

hiaju 

‘maduro’ 

Pe yva  hiaju  rasa, ha ko’ẽro     hiajuveta 

pe yva  hiaju-ø  rasa  ha ko’ẽro     hiaju-ve-ta 

dem fruta 3.madura-nfut rasa  e amanhã   3.maduro-comp-fut 

‘Essa fruta está madura demais, mas amanhã ela estará mais madura’ 

kirĩrĩ 

‘silencioso’ 

Pe     óga     ikirĩrĩ   rasa,  ha   ko’ẽro     ikĩrĩveta 

pe      óga     i-kirĩrĩ-ø    rasa   ha   ko’ẽro      i-kĩrĩ-ve-ta 

dem  casa    3-silencioso-nfut  rasa   e     amanhã   3-silencioso-comp-fut 

‘Essa casa é silenciosa demais, mas amanhã ela estará mais silenciosa’ 

 

 Mesmo que o significado básico de ‘rasa’ seja que existe um grau que foi 

extrapolado, as sentenças da tabela 3.14 foram todas aceitas pelos informantes, assim 

como para ‘ite’ e ‘iterei’, mostrando mais uma vez que o teste com estruturas comparativas 

no Guarani Paraguaio não é um parâmetro para testar as propriedades dos adjetivos, pois 

as leituras geradas são sempre reinterpretadas como relativas. 

 Como vimos no capítulo anterior, ‘rasa’ não se combina com adjetivos em posição 

atributiva. Ao mesmo tempo, combina-se com predicados verbais em contextos muito 

restritos. Além disso, ‘rasa’ pode ocorrer em combinação com ‘iterei’ e também com ‘ite’ 

(‘rasaite’). Por isso, assumimos que ‘rasa’ é um predicado graduável de tipo <<d,<s,t>>, 

sendo equivalente a um advérbio de grau. Isso quer dizer que irá se combinar a estados, 

como modificador, também após ser medido por pos. Assumimos a seguinte 

formalização para ‘rasa’: 

 

 (3.78) ⟦rasa⟧c = λd.λx.∃dmax[d(Sx) ≽ dmax(SC)] 

                  

 O que se propõe na formalização acima propõe é que ‘rasa’ é uma expressão de 

grau que possui um grau máximo possível (ou prototípico) dado pela escala da classe de 

comparação dmax(SC) maior ou igual ao que grau da escala S de x. Parece incoerente 

postular a existência de um grau máximo inclusive para estados formados por adjetivos 
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relativos. O que queremos dizer com grau máximo aqui é que ‘rasa’ irá interpretação a 

predicação sempre como uma escala fechada, alterando seu parâmetro de comparação. 

Para se combinar a estados, ‘rasa’ terá que antes ter sua própria variável de grau 

quantificada via pos. Assim, permitimos que ‘rasa’ combine-se também a ‘ite’, que 

quantifica a variável de grau de predicados graduáveis, uma vez que pos e ‘ite’ são de 

me mesmo tipo semântico.  

A combinação ‘rasapos’ tem a seguinte forma: 

 

 (3.79) ⟦pos⟧(⟦rasa⟧c) = λG.λx.∃d[G(d)(x) & d ≽ ds]  

         (λd.λx.∃dmax[d(Sx) ≽ dmax(SC)]) 

            = λx.∃d.∃dmax[d(Sx) ≽ dmax(SC) & d ≽ ds]  

 

 Aqui, como o grau da escala de ‘rasa’ já excede o graumax da escala da classe de 

comparação, d ≽ ds acaba sendo vácuo. Por fim, combinamos ‘rasapos’ ao estado 

modificado via modificação funcional uma vez que temos duas expressões de tipo <s,t>: 

 

 (3.80) a. Aplicação Funcional 

⟦secopos⟧ = ⟦pos⟧ (⟦seco⟧) 

          = λG.λx.∃d.[G(d)(x) & d ≽ ds] (λd.λx.Sseco(x) = d) 

          = λx.∃d[Sseco(x) = d & d ≽ ds] 

  b. Aplicação Funcional  

⟦VP⟧ (⟦secopos⟧) = λf.f (λx.∃d[Sseco(x) = d & d ≽ ds]) 

       = λx.∃d[Sseco(x) = d & d ≽ ds] 

  c. Modificação funcional:   

  λy. ⟦secopos⟧ ⋀ ⟦rasapos⟧c (y)  

  = λy. [λx.∃d[Sseco(x) = d & d ≽ ds] ⋀ [λx.∃d.∃dmax[d(Sx) ≽ dmax(SC) & d ≽ ds] (y) 

  = λy.∃d[Sseco(y) = d & d ≽ ds ⋀ ∃dmax[d(Sy) ≽ dmax(SC) & d ≽ ds] 

 

 Em prosa, o que temos acima é o que grau de seco de y é maior ou igual o grau 

padrão de seco e também maior que o grau máximo d da escala dada pela classe de 

comparação d(Sy) ≽ dmax, o que quer dizer que temos uma leitura relativa de seco em 
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relação a uma classe de comparação. Essa derivação obriga que, além de exceder um 

grau parâmetro, ‘rasa’ + estado excede um grau máximo arbitrariamente atribuído por 

uma classe de comparação. 

 Para as sentenças em que ‘rasa’ combina-se a ‘iterei’, temos uma operação de 

modificação funcional. Vejamos primeiramente a sentença: 

 

 (3.81) Juan iporã iterei rasa 

  Juan i-porã iterei rasa 

  Juan 3-porã iterei rasa 

  ‘Juan muito demasiadamente bonito’ 

 

 Para este caso, temos a seguinte ordem operações semânticas: 

   

 (3.81)  

  

   

 

 

 

  

 (3.82) a. ⟦rasapos⟧c = λx.∃d.∃dmax[d(Sx) ≽ dmax(SC) & d ≽ ds]  

b. ⟦iterei⟧c (⟦rasapos⟧c) = λgpos<<s,t><s,t>>.λx.g(x) & ds ≽ ds’ (SC)  

    (λx.∃d.∃dmax[d(Sx) ≽ dmax(SC) & d ≽ ds]) 

c. ⟦iterei rasapos⟧c = λx.∃d.∃dmax[d(Sx) ≽ dmax(SC) & d ≽ ds & ds ≽ ds’ (SC) 

 

 O resultado dessa modificação acaba sendo vácuo, porque o grau de x já era 

maior que o grau máximo, então, aumentar o intervalo do grau parâmetro ds através de 

& ds ≽ ds’ (SC), não fará diferença na intensificação. Isso explica porque os falantes não 

conseguem explicar muito bem a diferença entre ‘adjetivo rasa’ e ‘adjetivo iterei rasa’, 

sendo que as duas possibilidades expressam um grau elevado de uma determinada 
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propriedade. Mais dados seriam necessários, no entanto, para mostrar se a derivação 

proposta aqui gera todas as condições de verdade adequadas. 

 O mais importante do que propusemos aqui é, atribuindo diferentes operações 

semânticas a intensificadores de grau que se combinam, podemos ter um sistema em que 

eles interagem e que também faz previsões sobre a forma que eles não podem interagir. 

Na seção seguinte, faremos um balanço de nossa proposta até aqui, discutindo a possível 

aplicabilidade dessa proposta a outras línguas. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Neste capítulo, nos propusemos a discutir a semântica dos adjetivos graduáveis e 

seus intensificadores. Na primeira seção do trabalho, nos propusemos a apresentar a 

teoria de escalas para os adjetivos, motivando-a através dos dados do Guarani Paraguaio. 

Mostramos que o padrão de acarretamento dos adjetivos dá suporte empírico para a 

generalização da existência universal de classes semânticas de adjetivos. O Guarani 

Paraguaio possui adjetivos de escalas diferentes, que correspondem às propostas de 

Kennedy & McNally (2005a) e Kennedy (2007).  

 Na seção 3.2 do capítulo, apresentamos os tratamentos dados aos modificadores 

de grau, problematizando a proposta de Kennedy & McNally (2005a), em que todos os 

modificadores de grau quantificam a variável de grau do adjetivo. Em seguida, discutimos 

propostas em que modificadores de grau ocupam diferentes posições sintáticas e efetuam 

também operações semânticas diferentes. Nesse ponto, propusemos uma divisão na 

chamada classe de intensificadores de grau. Em nossa proposta, alguns intensificadores 

de grau podem quantificar a variável de grau do adjetivo e outros apenas modificam o 

parâmetro segundo o qual o grau parâmetro será avaliado. Os primeiros são de tipo 

<<d.<e,t><e,t>>, e ocupam sintaticamente a posição de núcleo de DegP, projeção 

estendida de AP. A segunda classe de intensificadores será de tipo <<e,t><e,t>>, 

<<s,t><s,t>> ou <<v,t><v,t>>. Por serem modificadores e não possuírem propriedades 

selecionais, poderão operar tanto como adjuntos de AP quanto como adjuntos de estados 

e eventos, discussão essa feita no próximo capítulo).  
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 Nesta proposta, faz-se a previsão de que, quando uma expressão de grau puder 

operar interdomínios, ela não será responsável por quantificar a variável de grau do 

adjetivo. Essa correlação se dá tanto no nível sintático quanto no tipo semântico e na 

natureza da operação sobre adjetivos.  

Assim, como ‘ite’, ‘very’ do Inglês e ‘bem’ do PB não se combinam com 

predicados verbais ou nomes (a não ser em casos específicos) e maximizam a 

contribuição da escala do adjetivo sem gerar leituras relativas.  

Já ‘iterei’ e ‘muito’ pertencem a uma outra categoria, que seria a das expressões 

de grau em posição de adjunto. Além de poderem operar tanto sobre adjetivos quanto 

sobre VP’s, ambos transformam a escala do adjetivo em escalas relativas. No caso 

específico de ‘iterei’, essa propriedade estaria associada ao fato de ‘iterei’ introduzir uma 

classe de comparação contextual, independente da escala denotada pelo adjetivo.  

Pelos dados apresentados aqui, também pudemos ver a proposta de Quadros-

Gomes & Sanchez-Mendes (2015) de que o resultado da modificação gera leituras de 

escala aberta ou fechada é aplicável ao Guarani.  

 É importante notar que o tipo de homomorfismo entre a sintaxe e a semântica 

proposto aqui, não se dá de um para um, nos termos da formalização da entrada lexical 

da expressão de grau e de questões específicas de seleção de cada expressão de grau 

sobre tipos de escala de adjetivos, mas do seu tipo de semântico e do tipo de operação 

que performam, a saber: núcleo de projeções funcionais quantificam variáveis, enquanto 

modificadores não.     

 Embora tenhamos sugerido uma possível universalidade nessa proposta, seria 

necessário fornecer mais dados de outras línguas para comprová-la, o que foge ao escopo 

do nosso trabalho. Nosso objetivo aqui é, em primeiro lugar, propor um sistema que 

funcione para explicar os diferentes aspectos da intensificação de grau no Guarani 

Paraguaio, do ponto de vista sintático e semântico.  

 Por isso, priorizamos a análise dos dados de ‘ite’, ‘iterei’ e ‘rasa’, que aparecem 

aqui como modificadores de grau de adjetivos. Propusemos que a diferença entre ‘ite’ e 

‘iterei’ se dá em dois aspectos: em primeiro lugar ‘ite’, mas não ‘iterei’, quantifica a 

variável de grau do adjetivo. Em segundo lugar, ‘ite’ maximiza a contribuição da escala 

do adjetivo, enquanto ‘iterei’ apenas intensifica o adjetivo, gerando uma escala relativa.  
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Por fim, apresentamos os dados com ‘rasa’. Esta expressão de grau, por permitir 

a modificação de ‘ite’, conforme mostramos no capítulo anterior, foi analisada como uma 

expressão graduável. Após ter seu grau d quantificado, por ‘ite’ ou por ‘pos’, ‘rasa’ se 

combina ao predicado graduável via modificação funcional. Essa análise, embora pareça 

meramente estipulativa, pode dar conta das seguintes questões: i) ‘rasa’ combina-se a um 

modificador de grau verdadeiro (‘ite’); ii) ‘rasa’ é frequentemente traduzido pelo adjetivo 

participial ‘demasiado’; iii) ‘rasa’ tem inúmeras particularidades como não ser possível 

com a negação ou com a construção comparativa, e, embora em nossa análise essas 

particularidades estejam descritas e não explicadas, se assumíssemos que ‘rasa’ e ‘iterei’ 

são expressões de mesmo tipo e que fazem as mesmas operações, teríamos que supor um 

paralelo inexistente entre elas.  

Essa análise, em parte, explica porque ‘ite’ não se combina com outras categorias 

como VPs e NPs e também porque, quando se combina a advérbios, gera leituras 

próximas à semântica de ‘bem’. Quando combinado a expressões sem graus, opera da 

mesma forma que opera sobre adjetivos de grau máximo (que denotam um grau numa 

escala e não uma escala completa): irá gerar a leitura de que o grau mais prototípico para 

aquela expressão é atingido, eliminado os graus de imprecisão.34  

De maneira secundária, mostramos como a intensificação interage com as 

estruturas comparativas da língua, gerando sempre leituras relativas para os adjetivos. No 

entanto, não propusemos um tratamento semântico para essas construções no Guarani 

Paraguaio, tópico que fica em aberto para pesquisas futuras. Ainda assim, procuramos 

incorporar nesta tese todos os dados envolvendo estruturas comparativas coletados, de 

modo que eles possam servir como ponto de partida para essas pesquisas.  

 No próximo capítulo, iremos tratar da expressão adverbial de grau ‘heta’ e sua 

interação com ‘ite’, ‘iterei’ e ‘rasa’, além de apresentar os dados em que ‘iterei’ e ‘rasa’ 

ocorrem com VPs.     

 

 

 

                                            
34 Seria possível propor aqui, que, quando não opera sobre uma expressão graduável, gera uma leitura sobre uma 
escala pragmática de graus prototípicos, nos moldes propostos por Lasersohn (1999). 
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Capítulo 4

 

INTENSIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO SOBRE EVENTOS E 

INDIVÍDUOS: O PAPEL DA ATOMIZAÇÃO

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Neste capítulo iremos apresentar os contextos de intensificação e quantificação de 

sintagmas nominais e predicados verbais. Conforme vimos no capítulo 2 desta tese, 

verbos e nomes não podem ser diretamente modificados por ‘ite’, que foi analisado no 

capítulo 3 como uma expressão de grau que opera somente sobre expressões graduáveis. 

No entanto, verbos e nomes quando modificados por ‘heta’ aceitam a modificação de 

‘ite’, como exemplificamos abaixo:  

 

 (4.1) a. *Juan oguataite 

      Juan  o-guata-it-ø 

        Juan  3-caminhar-ite-nfut 

     Leitura pretendida: ‘Juan caminhou/caminha muito’   

 

  b. Juan  oguata   hetaite 

        Juan  o-guata-ø  heta-ite 

        Juan  3-caminhar-nfut heta-ite 

       ‘Juan caminhou/caminha muito mesmo’ 

 

  c.*Mitãite ojeroky. 

       mitã-ite o-jeroky-ø 

       criança-ite 3-dançar-nfut 

       Leituras pretendidas:  

    i) Muitas crianças dançaram 

   ii) Criança mesmo dançou 
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d. Hetaite mitã ojeroky. 

       heta-ite mitã o-jeroky-ø 

       heta-ite criança 3-dançar-nfut 

       ‘Muitas crianças mesmo dançaram’.  

    

Nossa análise para este fenômeno é que ‘heta’ toma predicados verbais e 

expressões nominais e retorna expressões graduáveis, que podem ser modificadas tanto 

por ‘ite’, que só toma expressões graduáveis, quanto por ‘iterei’ e ‘rasa’, que têm 

distribuição mais livre. Todas as leituras de intensificação neste caso têm relação com 

quantidades.  

Pretendemos com nossa análise i) explicar por que ‘heta’ licencia o uso de ‘ite’ e 

ii) fornecer uma análise detalhada das leituras de grau geradas a partir da 

quantificação/modificação de ‘heta’.  

Propomos que no caso dos nomes a escala de quantidade gerada por ‘heta’ pode 

ser de volume (nomes massivos) ou cardinalidade (nomes contáveis). No caso dos 

predicados verbais, ela pode ser quantidade de eventos (predicados individuados) ou 

duração dos eventos (predicados não individuados).  

Nossa primeira hipótese é que expressões nominais e verbais não são diretamente 

graduáveis, devendo adquirir sua dimensão graduável através de ‘heta’. Esta dimensão 

está ligada somente a escalas de quantidade. Nossa segunda hipótese é que as diferentes 

leituras escalares geradas por ‘heta’ têm origem na atomização/individuação (como a 

língua expressa o que conta como unidade de evento ou indivíduo). Sendo assim, 

expressões não atomizadas geram leitura de quantidade de volume (nomes massivos) ou 

de duração (predicados não atômicos), enquanto expressões atomizadas geram leituras 

plurais. Nossa terceira hipótese se refere à forma como a atomização opera sobre 

predicados verbais: assumimos aqui que nomes nus contáveis geram a atomização de 

predicados formados por verbos accomplishment. Adotamos aqui a teoria de Rothstein 

(2004: 2008) para definir a noção de átomo: 

 

(4.2) a. Nomes massivos: λx.P(x) 
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a’.〚água〛= λx.água(x) 

  

b. Nomes contáveis: λx.P(x) & Meas(x) = <1, U> 

 b’.〚menino〛= λx.menino(x) & Meas(x) = <1, ‘menino’> 

  

c. Predicados com especificação de U: λe.P(e) & Meas(e) = <1, U-spec> 

                     c’.〚chegar〛= λe.chegar(e) & Meas(e) = <1, ‘chegar’> 

  

d. Predicados sem espeficação de U: λe.P(e) & Meas(e) = <1, U> 

 d.〚correr〛= λe.correr(e) & Meas(e) = <1, U> 

  

Temos acima um resumo das definições de Rothstein (2004; 2007; 2008) para a 

diferença entre nomes massivos e contáveis, que é estarem atomizados por uma função e 

terem a unidade U especificadas. Já os eventos estão todos no domínio atômico, mas a 

diferença entre um evento não-individuado para um evento individuado está na presença 

ou não da especificação de U. Esses serão elementos essenciais da nossa análise de ‘heta’. 

 Ao longo do capítulo, chamamos aqui ‘heta’ de 

quantificador/modificador/expressão de grau/advérbio de acordo com o contexto em que 

aparecem, sem querer nos comprometer com uma implicação de análise a partir dessa 

nomenclatura. Assumimos que ‘heta’ encaixa-se no que Doetjes (2007) chama de 

advérbio de grau, podendo aparecer também quantificador-D. Identificamos quatro 

diferentes posições em que ‘heta’ pode ocorrer, apresentadas abaixo: 

 

 (4.3) a. Heta  mitã  ojeroky 

      heta  mitã  o-jeroky-ø 

      heta  criança  3-dançar-nfut 

      ‘Muitas crianças dançaram’ 

 

  b. Juan ojogua   heta jopói 

      Juan o-jogua-ø  heta jopói 
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      Juan 3-comprar-nfut heta presente 

     ‘Juan comprou muitos presentes’ 

            

c. Juan heta ojeroky 

   Juan heta o-jeroky-ø 

   Juan heta 3-dançar-nfut 

   ‘Juan dançou muito’ 

 

d. Juan  ojeroky heta 

    Juan     o-jeroky-ø heta 

    Juan  3-dançar-nfut heta 

   ‘Juan dançou muito’ 

 

e. Juan  heta ojogua   jopói 

      Juan  heta o-jogua-ø  jopói 

      Juan  heta 3-comprar-nfut  presente 

     ‘Juan comprou presentes muitas vezes/muitos presentes’ 

 

f. *Juan ojogua   jopói  heta 

      Juan  o-jogua-ø  jopói  heta 

      Juan  3-comprar-nfut  presente heta 

     ‘Juan comprou presentes muitas vezes/muitos presentes’ 

 

 Conforme mostra (4.3), ‘heta’ pode aparecer em posição pré-nominal tanto de 

argumentos externos (4.3a) quanto internos (4.3b). Com verbos intransitivos, ‘heta’ pode 

aparecer antes (4.3c) ou depois do verbo (4.3d), gerando sempre leituras sobre eventos. 

Com verbos transitivos, ‘heta’ deve aparecer preferencialmente antes do verbo (4.3e), 

tendo uma leitura de quantificador de evento. Já com verbos transitivos, não é possível 

que ‘heta’ apareça depois do predicado (4.3f). As leituras diferentes para ‘heta’ nas 

diversas posições em que aparece serão objeto de análise deste capítulo. 
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Na seção 4.1 deste capítulo, apresentamos uma descrição e análise das ocorrências 

de ‘heta’ com expressões nominais. Primeiramente mostramos que ‘heta’ pode modificar 

nomes em diferentes posições argumentais e que as leituras geradas não têm implicação 

de distributividade ou coletividade. Em seguida, apresentamos um breve apanhado 

teórico sobre a distinção contável/massivo e adotamos a proposta de Rothstein (2007) de 

que nomes contáveis diferem de nomes massivos pela função de atomização M-Atom e 

pela especificação U. Na subseção seguinte apresentamos os dados que mostram que há 

a distinção massivo/contável no Guarani Paraguaio e que ‘heta’ opera tanto sobre nomes 

massivos quanto sobre nomes contáveis, mas com diferentes leituras. Propomos então 

alguns elementos essenciais para a semântica de ‘heta’ sobre nomes, para depois 

apresentar conclusões parciais da seção.  

Na seção 4.2 deste capítulo chegamos à análise de ‘heta’ com predicados verbais. 

Primeiro apresentamos as propriedades tempo-aspectuais dos verbos que consideramos 

relevantes para nossa análise. Em seguida, discutimos algumas propostas que relacionam 

as leituras durativa e iterativa à telicidade do VP, que servirão de base para nossa análise 

dos dados do Guarani Paraguaio, apresentados na subseção seguinte.  

A hipótese discutida nesta seção será que a atomização/individuação do evento é 

elemento chave para a leitura pluralidade dos predicados em Guarani Paraguaio 

modificados por ‘heta’, contra Doetjes (2007) e Yu (2003), que apontam a telicidade como 

propriedade base para a pluralização. Ainda, assumiremos que a leitura de intensificação 

é bloqueada quando o evento é individuado pelo predicado. Sendo assim, predicados 

verbais atômicos apresentarão apenas a leitura plural/iterativa, enquanto predicados não 

atomizados podem apresentar a leitura de intensidade ou a de plural de eventos, quando 

o evento for contextualmente individuado. Mostramos ainda que verbos accomplishment 

com argumentos internos nus apresentam apenas a leitura de pluralização de eventos 

quando o nome nu é contável, mostrando que, em Guarani, mesmo nomes nus, ou seja, 

não quantizados, podem atomizar o predicado, ao contrário do que propõe Rothstein 

(2004; 2008). Por fim, defendemos: i) a atomização, e não a telicidade, é o elemento 

necessário para gerar leituras plurais de eventos, ii) a atomização bloqueia a leitura de 

intensidade de predicados verbais e iii) a dimensão gradual do predicado depende 

exclusivamente de suas propriedades tempo-aspectuais.  
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 Na seção 4.3, discutiremos as propostas de formalização para advérbios de grau, 

propondo que ‘heta’ é responsável por tornar os predicados graduáveis. A escala 

introduzida por ‘heta’ será de tipo monotônica, podendo expressar dimensões escalares 

de propriedades monotônicas como volume, peso e cardinalidade, mas não velocidade, 

temperatura, beleza, etc. Além disso, quando o léxico da expressão modificada possuir 

átomos semânticos, ou seja, elementos medidos por uma unidade de medida U, apenas 

a escala da cardinalidade estará disponível.  

 Na seção 4.4, apresentamos os dados em que os predicados verbais ocorrem com 

‘iterei’ e ‘rasa’. As expressões de grau ‘iterei’ e ‘rasa’ nestes casos podem ocorrer apenas 

com predicados que assumiremos como lexicalmente graduáveis. Para ‘iterei’, verbos 

eventivos com leitura habitual também são permitidos.  Para ‘rasa’, a interpretação gerada 

pelas sentenças com verbos eventivos, de acordo com apenas um de quatro informantes, 

é de que havia uma quantidade (duração) de tempo que Juan devia caminhar, mas 

caminhou além dessa quantidade. Assumimos que ‘rasa’ é uma expressão de grau em 

processo de mudança linguística e por isso seu uso restrito foi aceitável para apenas um 

informante.  

 Por fim, apresentamos nossas conclusões, fazendo uma reflexão sobre as 

contribuições feitas pelas análises adotadas ao longo deste capítulo.  

 

4.1 ‘HETA’ COMO QUANTIFICADOR NOMINAL 

 

Nesta seção do capítulo iremos brevemente descrever e analisar as ocorrências de 

‘heta’ com sintagmas nominais. Iremos mostrar que, diferentemente de ‘much’ e ‘many’ 

do Inglês, ‘heta’ pode quantificar tanto nomes contáveis quanto nomes massivos, a 

exemplo do que ocorre com ‘a lot’. Para a primeira operação, teríamos como resultado 

uma denotação plural cuja cardinalidade excede uma média padrão, e para a segunda, 

um volume de massa que também excede uma média padrão em tamanho total.  Para 

mostrar que o Guarani Paraguaio possui a distinção massivo/contável, utilizaremos os 

testes de combinação de nomes com numerais e também o teste proposto em Barner & 

Snedeker (2005), que se vale de julgamento de quantidades. Assumimos aqui a proposta 

de Rothstein (2007) para a distinção massivo/contável, em que as raízes de nomes para 



Capítulo 4 

 

 
 

se tornarem contáveis devem passar por uma operação de medida, que é responsável 

pela individuação.  

Também assumimos que os nomes nus do Guarani Paraguaio não são todos 

massivos, como propõem Pires de Oliveira & Rothstein (2011) para o singular nu do 

Português Brasileiro, mas neutros para número, conforme Müller (2002) e Schmitt & 

Munn (1999) para o Português Brasileiro e Rullmann & You (2003) para o Mandarim. 

Portanto, assim como o Karitiana (Müller, Storto & Coutinho-Silva, 2006), língua do 

tronco tupi, família Arikém, falada no estado de Rondônia, o Guarani Paraguaio 

apresenta uma distinção entre nomes massivos e contáveis, conforme mostram os testes 

apresentados. 

 

4.1.1 ‘Heta’ e quantificação de nomes em diferentes posições argumentais 

 

Nesta seção do capítulo iremos apresentar os dados em que ‘heta’ modifica nomes 

contáveis em diferentes posições argumentais para checar suas possíveis leituras. 

Mostramos aqui que ‘heta’ não está associado exclusivamente a uma leitura distributiva 

ou coletiva e que as possibilidades de leitura são derivadas de propriedades dos verbos 

ou questões pragmáticas. 

Vimos na introdução deste capítulo que ‘heta’, além de modificar predicados 

verbais, licencia a modificação com intensificadores de grau. Aqui nesta seção 

mostraremos que ‘heta’, atua também sobre nomes, como quantificador. Vejamos um 

exemplo abaixo: 

 

(4.4) a. Heta mitã  ojeroky 

     heta mitã  o-jeroky-ø 

     heta criança  3-dançar-nfut 

Leituras:  

i) ‘Muitas crianças dançaram’ – ✔ 

 ii) ‘Uma criança dançou muitas vezes/ por muito tempo’ – ✘  
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Na sentença acima, vemos que ‘heta’ nesta posição pode somente quantificar o 

nome mitã ‘criança’. Não pode, portanto, operar sobre a cardinalidade ou duração do 

evento de dançar. Conforme vemos abaixo, a posição sintática do argumento 

quantificado não interfere nesta relação: 

 

(4.5) Juan ojapi   heta kurepe 

 Juan o-japi-ø  heta kure-pe 

 Juan 3-atirar-nfut heta porco-em 

 Leituras:  

i)  Juan atirou em muitos porcos, com um único tiro. – ✔ 

 ii) Juan atirou muitas vezes no mesmo porco – ✘ 

 

Vemos em (4.5) que há uma obrigatoriedade de leitura da quantificação de ‘heta’ 

sobre kure ‘porco’. Portanto, ‘heta’ quantifica o argumento interno da sentença. Sendo 

assim, essa sentença é falsa num contexto em que Juan deu vários tiros em um mesmo 

porco e verdadeira se Juan atirou uma vez e acertou muitos porcos. Por se tratar de um 

verbo semelfactivo35, há também a possibilidade de interpretação de que Juan atirou 

várias vezes em vários porcos, mas essa leitura não é obrigatória, mostrando que pode 

ser derivada pela propriedade do verbo ou contextualmente, mas não necessariamente é 

uma consequência direta da quantificação de ‘heta’. 

Além disso, observamos que ‘heta’ não está associado a uma leitura distributiva 

ou coletiva necessariamente, como vemos nos exemplos abaixo: 

 

(4.6) a. Heta  mitã   ohupi  apykapuku 

     heta  mitã  o-hupi-ø apyka-puku 

     heta  criança  3-carregar-nfut cadeira-larga 

     ‘Muitas crianças carregaram banco’   

    Leituras:  

                                            
35 De acordo com a literatura (cf. Comrie, 1976; Smith, 1991; Rothstein, 2004; 2008), verbos semelfactivos, como ‘bater’, 
‘clicar’, ‘tossir’, entre outros, possuem propriedades semânticas especiais pois podem ter tanto uma leitura pontual 
singular quanto uma leitura iterativa/plural. Mais adiante neste capítulo trataremos das propriedades aspectuais dos 
verbos e abordaremos com maior detalhe esta questão.  
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i) ‘Muitas crianças carregaram cada uma um banco’ – ✔ 

 ii) ‘Muitas crianças carregaram um banco juntas’ – ✔  

  

 b. Heta mitã  ojogua   jopói 

     heta  mitã  o-jogua -ø  jopói 

     heta  criança  3-comprar-nfut  presente 

Leituras:  

i) ‘Muitas crianças compraram um presente cada uma – ✔ 

   ii) ‘Muitas crianças compraram um presente juntas – ✔  

 

As sentenças dos exemplos (4.6) mostram-se não especificadas em relação a uma 

leitura distributiva e uma leitura coletiva. Nesse sentido, o que permite as duas leituras 

não é ‘heta’, mas o fato de os verbos jogua ‘comprar’ e hupi ‘carregar’ permitirem essas 

leituras. Por isso, ‘heta’ é compatível com as sentenças em que as leituras 

coletivas/distributivas são desambiguadas por meio de outros elementos como a 

reduplicação do numeral, que tem leitura distributiva: 

 

(4.7) a. Heta  mitã   ohupi  peteĩteĩ  apykapuku 

     heta  mitã  o-hupi-ø peteĩ-teĩ apyka-puku 

     heta  criança  3-carregar-nfut um-red cadeira-larga 

     ‘Muitas crianças carregaram cada uma um banco’  

  

 b. Heta mitã  ojogua   peteïteï  jopói 

     heta  mitã  o-jogua -ø  peteï-teï jopói 

     heta  criança  3-comprar-nfut  um-red            presente 

    ‘Muitas crianças compraram um presente cada um’ 

 

Nas sentenças em (4.7) vemos que a reduplicação do numeral peteĩ ‘um’, que 

assume a forma peteĩteĩ ‘de um em um’, tem uma leitura distributiva. Ela não é 

incompatível com a quantificação de ‘heta’, o que confirma que a ambiguidade entre as 
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leituras advém de outros elementos da sentença e não de uma propriedade de ‘heta’. 

Abaixo vemos uma sentença que possui apenas a leitura coletiva: 

 

(4.8) Heta mitã  ojogua   jopói  oñondivepa 

heta mitã  o-jogua -ø  jopói  o-ño-ndive-pa 

heta criança  3-comprar-nfut  presente consigo-todos 

‘Muitas crianças compraram um presente entre elas todas’ 

 

 Na sentença (4.8), temos disponível apenas a leitura coletiva, em que a compra 

de um presente foi dividida por muitas crianças. Isso mostra que ‘heta’ também não é 

incompatível com uma leitura coletiva.  

 Apenas com alguns verbos, todos de tipo accomplishment, houve ambiguidade 

de leitura entre quantificação de eventos e quantificação nominal quando ‘heta’ está em 

posição pré-nominal, operando sobre o argumento interno. Observem os exemplos: 

 

(4.9) a. Juan  oitypei  heta  óga 

    Juan  o-itypei-ø  heta óga 

    Juan  3-varrer-nfut heta casa 

    ‘Juan varreu muitas casas’ 

                

 b. Juan  opurahéi  heta  polka 

    Juan  o-purahéi-ø heta polka 

     Jaun  3-cantar-nfut heta polca 

   ‘Juan cantou muitas polcas’ 

  

Nas sentenças em (4.9), o quantificador está operando sobre o argumento interno 

nu. No entanto, como discutiremos mais adiante, os verbos accomplishment têm sua 

estrutura tempo-aspectual definida pelo argumento interno (cf. Dowty, 1979; Tenny, 1994; 

Krifka, 1998; Rothstein, 2004; 2008; Landman & Rothstein, 2010). Sendo assim, a 

quantificação do objeto implica na quantificação do evento. Para um verbo achievement 

como ‘comprar’, se dizemos ‘João comprou muitos presentes’, podemos entender o 



Capítulo 4 

 

 
 

evento tanto como plural quanto como singular, uma vez que é possível que apenas um 

evento de comprar tenha afetado muitos presentes. No entanto, com verbos 

accomplishment, a delimitação do evento é definida pelo objeto (a delimitação de ‘comer 

maçã’ é definida por maçã), e só é possível pluralizar unidades discretas. Assim, para 

verbos accomplishment não é possível haver a pluralização do objeto sem que haja a 

implicação da pluralização do evento. Neste caso, atribuímos a ambiguidade de leituras 

de (4.9) às propriedades aspectuais dos verbos accomplishment, que serão discutidas com 

maior rigor formal mais adiante neste capítulo, e não ao comportamento de ‘heta’, que 

neste caso opera sintaticamente somente sobre o nome.  

 Abaixo, na Tabela 4.1 e 4.2, temos a relação de todas as sentenças coletadas e 

suas respectivas leituras. Na Tabela 4.1 temos as sentenças em que ‘heta’ opera sobre os 

argumentos externos de verbos transitivos e intransitivos. Na Tabela 4.2, temos apenas 

predicados transitivos em que ‘heta’ opera sobre o argumento interno. Alguns desses 

argumentos são indiretos (há a presença de posposição).  

 

TABELA 4.1 QUANTIFICAÇÃO DE ‘HETA’ SOBRE O ARGUMENTO EXTERNO 

VERBOS SENTENÇAS 

hayhu  

‘amar’ 

Heta mitã         ohayhu         Juanpe 

Heta mitã         o-hayhu-ø      Juan-pe 

Heta crianças    3-amar-nfut    Juan-em 

‘Muitas crianças amam Juan’ 

reko  

‘ter’ 

Heta tapicha oreko     hóga 

Heta tapicha o-reko-ø  h-óga 

Heta pessoas 3-ter-nfut 3-casa 

‘Muitas pessoas têm sua casa’ 

ikuaa 

‘saber’ 

Heta mitã        oikuaa         guarani 

Heta mitã        o-ikuaa-ø      guarani 

Heta crianças   3-saber-nfut   guarani 

‘Muitas crianças sabem guarani’ 

paraguay 

‘ser paraguaio’ 

Heta mitã       paraguaygua 

Heta mitã       paraguay-gua 
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Heta criança   paraguay-de 

‘Muitas crianças são paraguaias’ 

karape 

‘ser baixo’ 

Heta mitã         ikarape 

Heta mitã         i-karape 

Heta criança    3-baixo 

‘Muitas crianças são baixas’ 

hupi 

‘carregar’ 

Heta mitã     ohupi             Juanpe 

Heta mitã     o-hupi-ø          Juan-pe 

Heta criança 3-carregar-nfut Juan-em 

‘Muitas crianças carregaram Juan’ 

myaña 

‘empurrar’ 

Heta mitã      omyaña            Juanpe 

Heta mitã      o-myaña-ø         Juan-pe 

Heta criança  3-empurrar-nfut  Juan-em 

‘Muitas crianças empurraram Juan’ 

mokunu’u 

‘acariciar’ 

Heta mitã      omokunu’u         Juanpe 

Heta mitã      o-mokunu’u-ø      Juan-pe 

Heta criança  3-acarriciar-nfut    Juan-em 

‘Muitas crianças acariciaram Juan’ 

karai 

‘arranhar’ 

Heta mitã      okarãi               Juanpe 

Heta mitã      o-karãi-ø           Juan-pe 

Heta criança  3-arranhar-nfut  Juan-pe 

‘Muitas crianças arranharam Juan’ 

jeroky 

‘dançar’ 

Heta mitã       ojeroky 

Heta mitã       o-jeroky-ø 

Heta criança   3-dançar-nfut 

‘Muitas crianças dançaram’ 

mba’apo 

‘trabalhar’ 

Heta mitã     omba’apo 

Heta mitã     o-mba’apo-ø 

Heta criança 3-trabalhar-nfut 

‘Muitas crianças trabalham’ 

oke Heta mitã      oke 
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‘dormir’ Heta mitã      o-ke-ø 

Heta criança  3-dormir-nfut 

‘Muitas crianças dormiram’ 

dipara 

‘correr’ 

Heta mitã      odipara 

Heta mitã      o-dipara-ø 

Heta criança  3-correr-nfut 

‘Muitas crianças correram’ 

japo 

‘fazer’ 

Heta  mitã  ojapo  chipa 

Heta mitã  o-japo-ø chipa 

Heta criança  3-fazer-nfut chipa 

‘Muitas crianças fizeram chipa’ 

purahéi 

‘cantar’ 

Heta  mitã  opurahéi Galopera 

Heta mitã  o-purahéi-ø Galopera 

Heta criança  3-cantar-nfut Galopera 

‘Muitas crianças cantaram Galopera’ 

’u 

‘comer’ 

Heta  mitã  ho’u  yva 

Heta mitã  ho’u-ø  yva 

Heta criança  3.comer-nfut fruta 

‘Muitas crianças comeu fruta’ 

typei 

‘varrer’ 

Heta mitã     oitypei           amo óga 

Heta mitã     oi-typei-ø        amo óga 

Heta criança 3-varrer-nfut  dem casa 

‘Muitas crianças varreram aquela casa’ 

japi 

‘atirar’ 

Heta mitã      ojapi           peteï kurepe 

Heta mitã      o-japi-ø        peteï kure-pe 

Heta criança  3-atirar-nfut  um    porco-em 

‘Muitas crianças atiraram em um porco’ 

jogua 

‘comprar’ 

Heta mitã      ojogua             peteï jopói 

Heta mitã      o-jogua-ø          peteï jopói 

Heta criança  3-comprar-nfut  um   presente 

‘Muitas crianças compraram um presente’ 



Capítulo 4 

 

 
 

nupã 

‘bater’ 

Heta mitã      onupã             peteï jagua 

Heta mitã      o-nupã-ø          peteï jagua 

Heta criança  3-bater-nfut      um   cachorro 

‘Muitas crianças bateram em um cachorro’ 

nohẽ 

‘ganhar’ 

Heta mitã      onohẽ             peteï jopói 

Heta mitã      o-nohẽ-ø          peteï jopói 

Heta criança  3-ganhar-nfut    um   presente 

‘Muitas crianças ganharam o presente’ 

opo 

‘pular’ 

Heta mitã      opo 

Heta mitã      o-po-ø 

Heta criança  3-pular-nfut 

‘Muitas crianças pularam’ 

guãhẽ 

‘chegar’ 

Heta mitã     oguãhẽ 

Heta mitã      o-guahẽ-ø 

Heta criança 3-chegar-nfut 

‘Muitas crianças chegaram’ 

’a 

‘cair’ 

Heta mitã     ho’a 

Heta mitã      ho’a-ø 

Heta criança 3.chegar-nfut 

‘Muitas crianças chegaram’ 

mano 

‘morrer’ 

Heta mitã     omano 

Heta mitã      o-mano-ø 

Heta criança 3-morrer-nfut 

‘Muitas crianças morreram’ 

 

 

TABELA 4.2 QUANTIFICAÇÃO DE ‘HETA’ SOBRE O ARGUMENTO INTERNO 

VERBOS SENTENÇAS 

hayhu  

‘amar’ 

Juan ohayhu          heta      tapichápe 

Juan o-hayhu-ø       heta     tapichá-pe 

Juan 3-amar-nfut     heta     pessoa-em 
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‘Juan ama muitas pessoas’ 

reko  

‘ter’ 

Juan oreko      heta    jagua 

Juan o-reko-ø heta    jagua 

Juan 3-ter-nfut heta   cachorro 

‘Juan tem muitos cachorros’ 

kuaa 

‘saber’ 

Juan oikuaa        heta  ñe’ë 

Juan o-ikuaa-ø     heta  ñe’ë 

Juan 3-saber-nfut  heta língua 

‘Juan sabe muitas línguas’ 

hupi 

‘carregar’ 

Juan ohupi              heta  mesa 

Juan o-hupi-ø           heta  mesa 

Juan 3-carregar-nfut  heta  mesa 

‘Juan carregou muitas mesas’ 

myaña 

‘empurrar’ 

Juan omyaña         heta apyka 

Juan o-myaña-ø      heta apyka 

Juan 3-myaña-nfut   heta cadeira 

‘Juan empurrou muitas cadeiras’ 

karãi 

‘arranhar’ 

Juan okarãi             heta  mitã 

Juan o-karãi-ø          heta  mitã 

Juan 3-arranhar-nfut heta  criança 

‘Juan arranhou muitas crianças’ 

mokunu’u 

‘acariciar’ 

Juan omokunu’u     heta  jagua 

Juan o-mokunu’u-ø  heta  jagua 

Juan 3-acariciar-nfut heta  cachorro 

‘Juan acariciou muitos cachorros’ 

japo 

‘fazer’ 

Juan ojapo         heta  chipa 

Juan o-japo-ø      heta chipa 

Juan 3-fazer-nfut  heta chipa 

‘Juan fez muitas chipas’ 

purahéi 

‘cantar’ 

Juan opurahéi     heta polka 

Juan o-purahéi-ø  heta polka 
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Juan 3-cantar-nfut heta polca 

‘Juan cantou muitas polcas’ 

u 

‘comer’ 

Juan ho’u              heta yva 

Juan ho’u-ø           heta yva 

Juan 3.comer-nfut  heta fruta 

‘Juan comeu muitas frutas’ 

japi 

‘atirar’ 

Juan ojapi           heta kurepe 

Juan o-japi-ø        heta kure-pe 

Juan 3-atirar-nfut heta porco-em 

‘Juan atirou em muitos porcos’ 

jogua 

‘comprar’ 

Juan ojogua            heta jopói 

Juan o-jogua-ø         heta jopói 

Juan 3-comprar-nfut heta presente 

‘Juan comprou muitos presentes’ 

nupã 

‘bater’ 

Juan onupã        heta jaguapé 

Juan o-nupã-ø     heta jagua-pe 

Juan 3-bater-nfut  heta cachorro-em 

‘Juan bateu em muitos cachorros’ 

nohẽ 

‘ganhar’ 

Juan onohẽ            heta jopói 

Juan o-nohẽ-ø        heta jopói 

Juan 3-ganhar-nfut heta presente 

‘Juan ganhou muitos presentes’ 

 

Nestas tabelas, observamos que ‘heta’ pode modificar nomes em posição de 

argumento interno e externo, no caso de verbos transitivos e argumento externo de 

verbos intransitivos36, e em nenhuma dessas posições há necessariamente a implicação 

de pluralização do evento. Sendo assim, concluímos aqui que ‘heta’ em posição pré-

nominal opera exclusivamente sobre o nome, ainda que com alguns verbos há implicação 

de leitura plural de eventos. Nas seções 4.1.2 e 4.1.3, apresentamos os argumentos em 

                                            
36 Não discutiremos aqui, por fugir ao escopo deste trabalho, se os verbos intransitivos apresentados são inergativos ou 
inacusativos. De qualquer modo, vemos que essa distinção não afeta o comportamento de ‘heta’. 
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favor de que ‘heta’ opera tanto sobre nomes massivos quanto sobre nomes contáveis. 

Para tanto, na seção seguinte (4.1.2), oferecemos um breve apanhado teórico sobre a 

distinção massivo/contável, apoiando-nos na teoria de Rothstein (2007).  

 

4.1.2 A distinção contável/massivo: um breve apanhado teórico 

 

A distinção massivo/contável é classicamente definida através da contagem direta 

com numerais: nomes massivos não podem ser contados enquanto nomes contáveis 

podem. De acordo com Chierchia (1998), Borer (2005), Rothstein (2007), entre outros, é 

uma distinção linguística e não ontológica. Dessa maneira, a distinção é definida através 

de critérios linguísticos e independe de como a matéria se estrutura no mundo. Chierchia 

(1998) sustenta essa ideia através da argumentação de que entidades que tem unidade de 

saliência perceptual igual podem ser descritas como massivas/contáveis em línguas 

diferentes. Além disso, línguas descrevem sinônimos ou palavras próximas com nomes 

contáveis e massivos (ex: shoe ‘sapato’/footwear ‘calçado’; coins ‘moeda’/change 

‘trocado’) e expressões contáveis têm sinônimos massivos em outras línguas (Ingles: chalk 

(massivo), Hebraico: giyr (contável)).   Para Rothstein (2007), embora a constituição 

física/perceptual da matéria possa influenciar na distinção dos nomes, ela não é suficiente 

ou determinante.  

Link (1983) propõe essa distinção em termos de existência ou não de átomos. Para 

Link, a diferença entre o domínio massivo e o domínio contável é que domínio massivo 

não possui átomos discretos enquanto o domínio contável possui. Para o autor, esses 

domínios são melhor representados por álgebra booleana, atômica e não atômica. Em 

(4.10a) temos o reticulado que representa o domínio contável e em (4.10b) temos o 

reticulado que representa o domínio massivo: 

 

(4.10) a. 

 

 

 

 

            a+b+c 
   w|o 
a+b    a+c     b+c 
  
  a     b      c 
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       b.   

 

 

 

Em (4.10a) temos um reticulado denota o domínio atômico, e em (4.10b) um 

reticulado que denota um domínio não atômico. As propriedades que diferenciam o 

domínio dos nomes massivos do domínio dos nomes contáveis são a cumulatividade e 

homogeneidade. A cumulatividade agrupa os nomes massivos e os plurais e 

homogeneidade distingue massivos de contáveis: 

 

(4.11) a. Cumulatividade 

 P é um predicado cumulativo se ∀x,y: x ∊ P e y ∊ P → x∪y ∊ P 

Se P é cumulativo e x e y estão em P, então a soma de x e y estão também 

em P.  

 b. Homogeneidade 

 P é um predicado homogêneo se ∀x,y: x ∊ P e y é parte de x → y ∊ P 

Se P é homogêneo e x está em P, então todas as partes de x estão também 

em P. 

 

A cumulatividade diz respeito à propriedade de um predicado poder se somar a 

outro e o resultado ser ele mesmo: se temos um tanto de ‘café’ e somamos a outro tanto 

de ‘café’, podemos dizer que ainda temos ‘café’ como resultado da soma. A 

homogeneidade diz respeito à divisibilidade de um predicado: se dividirmos duas 

porções de ‘água’, ainda temos ‘água’. Mas se dividirmos ‘bolinhos’ em duas partes 

aleatórias, não temos como resultado ‘bolinhos’.  

Rothstein (2007) levanta três problemas para essa classificação. O primeiro é que 

nomes massivos como ‘arroz’ não são totalmente homogêneos, pois partes de ‘arroz’ 

podem ser divididas em partes que não são ‘arroz’. O segundo diz respeito a nomes como 

furniture ‘mobília’, que são compostos por partes atômicas, e portanto não são 

homogêneos, já que parte de uma estante ou puxadores de uma gaveta não são ‘mobília’. 

O terceiro problema apresentado é o fato de que há nomes contáveis como fence ‘cerca’ 

            a+b+c 
   w|o 
a+b    a+c     b+c 
   .       .             .  
   .       .             .  
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e line ‘linha’, que são homogêneos. Pode-se dividir uma cerca em partes, que ela continua 

sendo ‘cerca’. Assim, essas propriedades não podem distinguir entre os dois tipos de 

nomes, pois não se configuram como propriedades gramaticais/semânticas, mas 

ontológicas.  

Para Chierchia (1998), nomes massivos são lexicalmente plurais. Eles seriam 

gramaticalmente singulares, mas viriam do léxico com uma pluralidade acoplada. Assim, 

um nome massivo denotaria um conjunto de átomos e pluralidade que é gramaticalmente 

singular. Já os nomes contáveis singulares denotariam só um conjunto de átomos 

singulares e nomes contáveis plurais, um conjunto de pluralidades. Rothstein (2007), 

assume este modelo, com exceção de denotação de nomes contáveis plurais, que para a 

autora denotariam um conjunto de átomos e singularidades, como ocorre com nomes 

massivos. A diferença entre massivos e plurais estaria na acessibilidade dos átomos do 

conjunto pelo componente gramatical: apenas os átomos dos plurais estariam 

gramaticalmente acessíveis. Dessa maneira, a homogeneidade não faz parte da denotação 

dos nomes.  

Para sustentar sua hipótese de que homogeneidade e cumulatividade são os 

critérios relevantes na distinção massivo/contável, Rothstein (2007) apresenta os 

experimentos de Barner & Snedecker (2005). Os autores apresentam experimentos com 

julgamento de quantidade em relação a três tipos de nomes: nomes massivos como mud 

‘lama’, nomes massivos que possuem objetos como furniture ‘mobília’ e silverware ‘talher’ 

e nomes que podem oscilar entre leitura massiva ou contável como stone(s) ‘pedra’. O 

objetivo dos experimentos é checar a leitura que recebem os diferentes tipos de nome 

para a pergunta “Quem tem mais x?” 

Para nomes massivos como mud ‘lama’, foram apresentadas figuras em que havia 

uma porção grande de lama, que correspondia à quantidade de lama possuída por um 

personagem, e vários montes pequenos de lama, que correspondiam à quantidade de 

lama possuída por outro personagem. Os entrevistados deveriam responder à pergunta 

“Quem tem mais lama?”. Para nomes massivos, a resposta dependeu da quantidade geral 

de matéria e não do número de porções individuadas.  

No caso dos nomes massivos que denotam objetos como ‘furniture’, a figura que 

predominou nas respostas foi a figura em que havia várias pequenas peças de mobília, e 
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não a que havia uma grande peça de mobília, maior em quantidade de matéria. Já para 

os nomes que oscilam entre interpretação massiva/contável, percebeu-se que a resposta 

variou de acordo com a presença da marca morfossintática de plural. Para ‘stone’, 

prevaleceram as respostas em que na figura havia maior quantidade de substâncias. Já 

para ‘stones’, prevaleceu a opção por maior quantidade de indivíduos pedra. Sendo 

assim, este teste configura-se não só um instrumento para diferenciar tipos de nomes 

massivos, havendo os que denotam indivíduos e os que denotam substância, mas também 

para diferenciar nomes massivos de nomes contáveis.  

Rothstein (2007) utiliza este experimento para embasar sua teoria de que é 

possível contar implicitamente indivíduos parte da denotação de um nome massivo sem 

que haja uma contagem gramatical, expressa através do número. Dessa maneira, a 

contagem é um fenômeno gramatical que independe de operações cognitivas que 

requerem a percepção de indivíduos. 

O principal intuito de Rothstein (2007) é diferenciar o que se entende como 

existência de átomos e o que se entende como contagem gramatical. A distinção 

massivo/contável estaria, então, associada à segunda perspectiva. Para mostrar isso, a 

autora apresenta tanto nomes contáveis que não possuem átomos salientes na sua 

denotação quanto nomes massivos que os possuem. Nomes como ‘mobília’ seriam 

exemplos do segundo tipo, conforme as evidências mostradas em Barner & Snedecker 

(2005). Já nomes como ‘cerca’ e ‘muro’ seriam evidências do primeiro tipo, pois é preciso 

de um contexto para especificar o que conta como uma unidade na denotação do 

predicado singular, já que não existe uma unidade natural de ‘muro’, assim como de 

‘maçã’. Isso mostra que a referência dos nomes não corresponde diretamente a como as 

expressões referem, apesar de haver uma forte correlação entre as duas coisas em muitos 

casos.  

Para definir então como funciona a operação de contagem gramatical, a autora 

propõe a existência de uma função M-Atom (Medida de Átomo), cuja finalidade é operar 

sobre a raiz nominal (equivalentes à denotação massiva) e selecionar um conjunto de 

unidades que contam como átomo. Esses átomos seriam, então, lexicalmente acessíveis, 

e eles fazem parte da denotação dos nomes contáveis. Os plurais corresponderiam à 

pluralização destes átomos.  
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Os nomes massivos possuem, ao invés de átomos semânticos, apenas átomos 

formais. No caso de nomes como ‘mobília’, os átomos correspondem a peças de mobília. 

Mas esses átomos formais não são acessíveis para a contagem, e não correspondem a um 

valor 1 de uma escala de medida uniforme.  

A operação de medida Meas(x) é que permite que os átomos sejam contados 

como 1, e é uma função de indivíduos para números naturais. Meas(x) retorna, portanto, 

um par ordendado <1,U> em que o primeiro indivíduo é um número natural e o segundo 

é uma unidade de medida a ser determinada, conforme vemos abaixo: 

 

(4.12) M-ATOM = λx.N(x) & Meas(x) = <1,U> 

 Se Meas(x) = Meas(y) = <1,U> e ¬x = y, então x ∩ y = 0  

 

Acima, temos a operação M-Atom, que é responsável por definir a medida de um 

nome. Para a autora, U é um conjunto de unidades de medida formando escalas, ou seja, 

de conjuntos ordenados de unidades medidas. Os átomos medidos por P não se 

sobrepõem, ou seja, dois átomos que contam como P não podem ter nenhuma parte em 

comum. Assim, vejamos abaixo a diferença entre a denotação de nomes massivos e de 

nomes contáveis: 

 

(4.13) a. Nome massivo: λx.P(x) 

 b. Nome contável: λx.P(x) & Meas(x) = <1,U> 

 

Para Rothstein (2007), então, nomes nus são equivalentes à raiz nominal e são 

massivos. Para serem contados, há a necessidade de um classificador, que equivale a uma 

operação de medida M-Atom. Já nomes contáveis singulares denotam um conjunto de 

Átomos-M e nomes contáveis plurais denotam um conjunto formado de Átomos-M.  

Para distinguir os nomes contáveis com átomos formais de nomes contáveis sem 

átomos formais, a autora apela para o conceito de atomicidade natural. Rothstein (2007) 

faz, então, uma distinção entre atomicidade natural e atomicidade semântica. Para nomes 

contáveis que possuem átomos naturais, a estrutura da matéria é que determina a medida 

de U. Assim, a medida de U para ‘cadeira’ equivale a ‘cadeira’.  
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(4.14)  〚cadeiracontável〛 = M-Atom (〚cadeiraraiz〛) 

                                  = λx.cadeira(x) & Meas(x) = <1, cadeira> 

  

Já para nomes contáveis como ‘cerca’ e ‘muro’, U é especificado contextualmente, 

podendo assumir diferentes medidas: 

 

(4.15) 〚cercacontável〛 = M-Atom (〚cercaraiz〛) 

   = λx.cerca(x) & Meas(x) = <1, U> 

 

Sendo a medida de U especificada contextualmente, o valor das unidades pode 

variar e não corresponde a uma unidade lexicalmente determinada. Nesse sentido, o 

domínio massivo é o mais básico porque nomes contáveis são derivados via M-Atom, 

criando átomos semânticos, embora tanto o domínio massivo como o contável sejam 

atômicos. A contagem seria, então, licenciada por M-Atom, pois requer átomos 

semânticos.  

Nesta subseção do capítulo abordamos as teorias sobre a distinção 

contável/massivo, adotando a teoria de Rothstein (2007) que estabelece a operação M-

Atom como a distinção básica entre os tipos de nome. Na seção seguinte, observaremos 

evidências da distinção contável/massivo no Guarani Paraguaio.  

 

4.1.3 Sobre ‘heta’ e a distinção massivo/contável no Guarani Paraguaio 

 

Como vimos, os testes classicamente utilizados para distinguir nomes massivos e 

contáveis são a aceitabilidade do plural e a possibilidade de ocorrência com numerais. 

Nomes nus em línguas sem marca obrigatória de número como o Mandarim foram 

analisados como sendo todos massivos (cf. Chierchia, 1998; Krifka, 1995). Criou-se então 

uma oposição entre línguas com marca de número, como o Inglês, que possuiriam a 

distinção contável/massivo, e línguas de classificadores, que possuiriam apenas nomes 

massivos. Müller, Storto & Coutinho-Silva, observando os dados do Yagua, Denë Suliné 

e Karitiana, entre outras, propõem que essa dicotomia não se sustenta quando se analisa 
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uma variedade maior de línguas. Conforme apontam os autores, com base em dados de 

Payne (2004 apud  Müller et al., 2006), Yagua, língua nativa de Peru, da família Peba, 

apresenta tanto classificadores como flexão de número, como mostram os dados abaixo: 

 

(4.16) a. wadero-nu 

     moço-sg 

     ‘moço’ 

 

 b. wadero-nuuy 

               moço-2 

     ‘dois moços’ 

 

 c. wadero-way 

    moço-pl 

    ‘moços’ 

 

 d. ta-ra-kii cucháára 

     um-cl-um colher 

     ‘uma colher’ 

Yagua (Payne, 2004 apud Müller et al., 2006) 

 

 Como vemos nos dados acima, Yagua apresenta não apenas morfologia de plural 

(4.16c), como morfologia de dual (4.16b). No entanto, apresenta também classificadores, 

como mostra (4.16d). Sendo assim, a dicotomia de línguas de classificadores e línguas de 

flexão de número mostra-se não aplicável, segundo os autores.  

 Há ainda as línguas sem flexão de número e sem classificadores. Wilhelm (2006) 

propõe que o Dëne Suliné, língua nativa do Canadá, da família Athabaskan, apesar de 

possuir apenas nomes nus, sem flexão de número ou classificadores, possui a distinção 

massivo contável. Vejamos: 

 

(4.17) a. solághe dzól 
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    cinco bola 

    ‘cinco bolas’ 

 

 b. soláni dëne 

    cinco pessoa 

   ‘cinco pessoas’ 

 

 c.*solághe bër 

     cinco carne 

    Leitura pretendida: ‘cinco carnes’  

Dëne Suliné (Wilhelm, 2006) 

 

Como argumento para a distinção entre nomes massivos em contáveis, Wilhelm 

(2006) apresenta o teste da compatibilidade com numerais. Acima, vemos que nomes 

como dzól ‘bola’ e dëne ‘pessoa’, aceitam a contagem do numeral solághe ‘cinco’, 

enquanto nomes como bër  ‘carne’, não aceitam a contagem direta.  

A língua Karitiana, assim como o Dëne Suliné, não apresenta nem classificadores, 

nem flexão de número. Além disso, assim como Dëne Suliné, apresenta a distinção 

massivo/contável. O teste utilizado para evidenciar essa distinção é também a 

compatibilidade com numerais. Vejamos: 

 

(4.18) a. Myjymp ’ejepo nakaat  i’orot 

    myjym-t ’ejepo na-aka-at i-‘ot-ot-ø 

    três-obl  pedra decl-aux-nfut part-cair-dupl-nfut 

    ‘Três pedras caíram’ 

 

 b. *Myjymp ouro nakaat  i’orot 

    myjym-t’ ouro na-aka-at i-‘ot-ot-ø 

    três-obl  ouro decl-aux-nfut part-cair-dupl-nfut 

    Leitura pretendida: ‘Três ouros caíram’ 
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Como mostram os dados acima, ejepo ‘pedra’ pode ser diretamente contado pelo 

numeral myjymp ‘três’, enquanto o nome ‘ouro’ não pode. Dessa forma, concluímos que 

o teste da aceitabilidade com o numeral é a ferramenta principal para estabelecer a 

distinção massivo/contável em línguas que não apresentam morfemas de plural 

obrigatório.  

Como vimos no Capítulo 1, o Guarani Paraguaio não apresenta plural obrigatório. 

Vimos também que morfema normalmente associado ao plural ‘kuéra’, quando usado, 

parece receber uma interpretação coletiva (todos os indivíduos de um contexto), não 

correspondente ao plural de línguas como o Português e o Inglês. Sendo assim, a 

utilização do morfema pluralizador de nomes não se constitui com um teste possível de 

ser aplicado na língua.  

Se consideramos o teste da possibilidade de combinação com numerais, vemos 

que, dos nomes investigados como possíveis nomes massivos da língua, com exceção de 

yvyku’i ‘areia’, todos podem se combinar a numerais. No entanto, na especificação dos 

contextos, percebemos que esses nomes, quando associados a numerais, fornecem uma 

leitura em que há containers implícitos. Observamos a tabela:  

 

TABELA 4.3 – NOMES MASSIVOS COM NUMERAIS E ‘HETA’ 

NOME MASSIVO SENTENÇAS 

kamby ‘leite’ 

Oï  peteï  kamby apykaari 

oï-ø  peteï  kamby apyka-ari 

3.haver-nfut um.num leite cadeira-em.cima 

‘Há um leite em cima da cadeira’ 

Contexto: há um copo/garrafa de leite em cima da 

cadeira. 

Oï  moköi  kamby apykaari 

oï-ø  moköi  kamby apyka-ari 

3.haver.nfut dois.num leite cadeira-em.cima 

‘Há dois leites em cima da cadeira’ 

Contexto: há um copo/garrafa de leite em cima da 

cadeira 
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Oï  heta  kamby apykaari 

oï-ø  heta  kamby apyka-ari 

3.haver.nfut heta  leite cadeira-em.cima 

‘Há muito leite em cima da cadeira’ 

Contexto:  

i) há muitos copos/garrafas de leite em cima da 

cadeira 

ii) há uma grande quantidade de leite 

esparramado em cima da cadeira 

so’o ‘carne’ 

Oï  peteï  so’o apykaari 

oï-ø  peteï  so’o apyka-ari 

3.haver-nfut um.num carne cadeira-em.cima 

‘Há uma carne em cima da cadeira’ 

Contexto: há um pedaço de carne em cima da cadeira. 

Oï  moköi  so’o apykaari 

oï-ø  moköi  so’o apyka-ari 

3.haver.nfut dois.num carne cadeira-em.cima 

‘Há duas carnes em cima da cadeira’ 

Contexto: há dois pedaços de carne em cima da cadeira 

Oï  heta  so’o apykaari 

oï-ø  heta  so’o apyka-ari 

3.haver.nfut heta  carne cadeira-em.cima 

‘Há muita carne em cima da cadeira’ 

Contexto:  

i) há muitos pedaços de carne em cima da 

cadeira 

ii) há uma grande quantidade de carne 

esparramada em cima da cadeira 

y ‘água’ 

Oï  peteï  y apykaari 

oï-ø  peteï  y apyka-ari 

3.haver-nfut um.num água cadeira-em.cima 
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‘Há uma água em cima da cadeira’ 

Contexto: há um copo/garrafa de água em cima da 

cadeira. 

Oï  moköi  y apykaari 

oï-ø  moköi  y apyka-ari 

3.haver.nfut dois.num água cadeira-em.cima 

‘Há dois águas em cima da cadeira’ 

Contexto: há um copo/garrafa de água em cima da 

cadeira 

Oï  heta  y apykaari 

oï-ø  heta  y apyka-ari 

3.haver.nfut heta  água cadeira-em.cima 

‘Há muito água em cima da cadeira’ 

Contexto:  

i) há muitos copos/garrafas de água em cima da 

cadeira 

ii) há uma grande quantidade de água 

esparramada em cima da cadeira 

yvyku’i ‘areia’ 

*Oï  peteï  yvyku’i apykaari 

oï-ø  peteï  yvyku’i apyka-ari 

3.haver-nfut um.num areia cadeira-em.cima 

Leitura pretendida: ‘Há uma areia em cima da cadeira’ 

Contexto: há um copo/garrafa de areia em cima da 

cadeira. 

*Oï  moköi  yvyku’i apykaari 

oï-ø  moköi  yvyku’i apyka-ari 

3.haver.nfut dois.num areia cadeira-em.cima 

Leitura pretendida: ‘Há duas areias em cima da cadeira’ 

Contexto: há dois copo/garrafas de areia em cima da 

cadeira 

Oï  heta  yvyku’i apykaari 
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oï-ø  heta  yvyku’i apyka-ari 

3.haver.nfut heta  areia cadeira-em.cima 

‘Há muita areia em cima da cadeira’ 

Contexto:  

i) há muitos copos/garrafas/potes de areia em 

cima da cadeira 

ii) há uma grande quantidade de areia 

esparramada em cima da cadeira 

tembi’u ‘comida’ 

Oï  peteï  tembi’u apykaari 

oï-ø  peteï  tembi’u apyka-ari 

3.haver-nfut um.num comida cadeira-

em.cima 

‘Há uma comida em cima da cadeira’ 

Contexto:  

i) há um prato de comida em cima da cadeira 

ii) há um tipo de comida em cima da cadeira 

Oï  moköi  tembi’u apykaari 

oï-ø  moköi  tembi’u apyka-ari 

3.haver.nfut dois.num comida cadeira-

em.cima 

‘Há duas comidas em cima da cadeira’ 

Contexto:  

i) há dois pratos de comida em cima da cadeira 

ii) há dois tipos de comida em cima da cadeira 

Oï  heta  tembi’u apykaari 

oï-ø  heta  tembi’u apyka-ari 

3.haver.nfut heta  comida cadeira-

em.cima 

‘Há muito comida em cima da cadeira’ 

Contexto:  
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i) há muitos pratos de comida em cima da 

cadeira 

ii) há uma grande quantidade de comida 

esparramada em cima da cadeira. 

iii) há um prato com muita comida em cima da 

cadeira 

iv) há muitos tipos de comida em cima da 

cadeira, um pouco de cada tipo 

 

Na tabela acima vemos que todos os nomes (kamby ‘leite’, y  ‘água’, so’o ‘carne’, 

yvyku’i ‘areia’ e tembi’u ‘comida’) podem ser modificados por ‘heta’. Ainda, com exceção 

de ‘yvyku’i’, todos podem ser diretamente contados por numerais. No entanto, se 

observamos os contextos apresentados, vemos que os numerais contam não diretamente 

os nomes, mas os containers associados a eles. Essa leitura pode ser entendida com uma 

coerção, em que nomes massivos são lidos como contáveis. A essa coerção Jackendoff 

(1991 apud Lima 2014) chama Universal Packer (Empacotador Universal), em que uma 

função que toma uma substância e retorna porções associadas a ela.  

Nomes que denotam substâncias usualmente associadas a containers podem 

aceitar modificação direta por numerais. Isso está ligado ao fato de que há unidades de 

medida disponíveis e convencionais para determinadas substâncias, especialmente A 

aquelas ligadas à comida e bebida (copo/garrafa para água/leite) (cf. Gleason, 1965; 

Pelletier, 1975, Frisson & Frazier, 2005).  

O fato de yvyku’i ‘areia’ não poder ser diretamente contado está relacionado à 

ideia de que areia não está associada a um container clássico como 

copo/garrafa/pedaço/kilo/pacote. Dessa maneira, não é possível inferir do contexto um 

container implícito, assim como para água ou leite. Assim, a coerção feita pela função do 

Empacotador Universal não está disponível. Dessa maneira, a diferença de 

comportamento apresentada aqui não tem relação direta com propriedades lexicais dos 

nomes, mas decorre de uma questão pragmática. Ainda assim, ‘heta’ pode modificar 

yvyku’i ‘areia’, o que mostra que é compatível com nomes massivos independente da 

leitura associada à coerção pelo Empacotador Universal. 
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A Tabela 4.3 nos mostra também que a especificação dos contextos é elemento 

necessário na coleta dos dados, uma vez que apenas a aceitabilidade do numeral não nos 

mostraria uma diferença entre nomes contáveis e massivos. Nomes contáveis, não podem 

ter a leitura de “quantidade de matéria esparramada” quando modificados por ‘heta’ 

assim como nomes massivos, exemplo em (4.19a), embora possam adquirir uma leitura 

ground37 em alguns contextos, como em (4.19b). Vejamos abaixo: 

 

(4.19) a. #Oï  heta  jagua  apykaari 

       oï-ø  heta  jagua  apyka-ari 

   3.haver.nfut heta  cachorro cadeira-em.cima 

   ‘Há muito cachorrro em cima da cadeira’ 

 Leitura:  

i) Há vários cachorros em cima da cadeira – ✔ 

ii) Juan matou um cachorro e colocou várias partes dele em cima da 

cadeira. – ✘  

 

b. Oï  heta  yva  apykaari 

   oï-ø  heta  yva  apyka-ari 

   3.haver.nfut heta  fruta  cadeira-em.cima 

   ‘Há muita fruta em cima da cadeira’ 

   Leitura:  

i) Há muitas frutas em cima da cadeira – ✔ 

ii) Há muitos pedaços de diversas frutas em cima da cadeira (leitura 

ground) – ✔  

 

No entanto, apenas assumir a coerção no caso dos nomes supostamente massivos 

que podem ser contados por numerais não nos oferece uma evidência definitiva de que 

são realmente massivos, uma vez que a coerção é uma operação invisível. Portanto, para 

                                            
37 Referimo-nos aqui à leitura ground, como a leitura de nomes contáveis interpretados como nomes massivos, em que 
se faz referência não a indivíduos discretos, mas a porções de matéria. Usamos o termo “leitura ground” em alusão ao 
Universal Grinder (Moedor Universal), metáfora proposta em Pelletier, 1975. Segundo essa ideia, os nomes contáveis 
entrariam numa máquina de moer para serem lidos como nomes massivos, nos termos que explicitamos acima.  
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mostrar mais claramente que há nomes massivos no Guarani Paraguaio, com base em 

Barner & Snedeker (2005), elaboramos um teste com julgamentos de quantidade em que 

se fez a pergunta “quem tem mais x?”. No caso dos nomes massivos, a resposta independe 

da quantidade de itens discretos na figura, mas corresponde ao volume total de matéria 

disponível. Já com nomes contáveis, “mais x” equivale a mais unidades de x. 

Para distinguir nomes massivos de contáveis, apresentamos aos informantes 

figuras em que havia de uma lado um grande e única porção da matéria denotada pelo 

nome e de outro várias pequenas porções. Além disso, descrevia-se o contexto e 

perguntava-se “Quem tem mais x?”. A tabela com o teste está apresentada abaixo:  

 

TABELA 4.4 – TESTE: “QUEM TEM MAIS X?” 

Máva oreko hetave x ‘Quem tem mais x?’38 

Juan tem seis copos de leite. Pedro tem um balde de leite. Quem tem mais leite? 

Juan: Pedro:  

 

Juan tem um pedaço de costela. Pedro tem seis bifes para seu almoço. Quem tem mais 

carne? 

                                            
38 Os contextos foram explicados oralmente em Espanhol e a pergunta “Quem tem mais x?” foi feita em Guarani. 
Aqui, para facilitar a apresentação da tabela, irei descrever o contexto e a pergunta em português. A pergunta em 
Guarani tem a seguinte forma: 

Máva oreko hetave  kamby? 

máva o-reko-ø heta-ve  kamby 
quem 3-ter-nfut heta-comp+ leite 
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Juan tem um monte de areia. Pedro tem cinco montes de areia. Quem tem mais areia? 

Juan:  Pedro: 

 

Juan tem sete copos de água. Pedro tem uma garrafa. Quem tem mais água? 

Juan: 

 

Pedro: 

 

Juan tem quatro pratos de comida. Pedro tem uma panela de feijão. Quem tem mais 

comida? 
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Juan: 

 

 

 

Pedro: 

 

 

 

Como resposta para a pergunta “Quem tem mais x?”, obtivemos sistematicamente 

a resposta correspondente à figura em que havia uma grande porção única de substância, 

revelando assim a interpretação massiva dos nomes apresentados no teste. Sendo assim, 

pode-se concluir inequivocamente que há nomes massivos do Guarani Paraguaio. O dado 

em que apresentamos o nome massivo ‘tembi’u comida é particularmente interessante 

para compreender que a variação de ‘tipos de’ não conta como parâmetro para analisar 

a quantidade desses nomes massivos, assim como indivíduos dentro da denotação de 

‘mobília’ conta para analisar a quantidade de ‘mobília’. Barner & Snedecker observam 

em seu experimento que a quantidade de peças de mobília é relevante para julgar “quem 

tem mais mobília”, sendo possível haver mais de um tipo. No entanto, para ‘tembi’u’ essa 

distinção não foi relevante. Para a pergunta “Quem tem mais comida?”, foi apontada a 

figura em que há uma grande panela de feijão, em detrimento da figura em que há quatro 

pratos de comida, com tipos de comida variados. Nesse sentido, nem mesmo o tipo de 

comida pode contar como indivíduos na denotação de comida. Sendo assim, ‘tembi’u’ 

não parece poder ser considerado um nome massivo que denota objetos.  

Uma possível questão a ser apontada em relação ao teste é se o fato de as 

substâncias correspondentes aos nomes pesquisados estarem em containers pode 

influenciar a interpretação dos dados. E a resposta é: sim, pelo menos em hipótese! No 

entanto, por estarem em containers, a interpretação que seria “forçada”, neste caso, é a 

interpretação contável e não a interpretação massiva. Os informantes poderiam ter 

entendido a presença de containers como um tipo de individuação correspondente à 
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unidade natural de nomes contáveis. Uma vez que, mesmo em containers (com exceção 

de yvyku’i ‘areia’), a interpretação destes sintagmas é equivalente à interpretação dada a 

nomes massivos, podemos afirmar que, apesar de as figuras terem potencial de influenciar 

a interpretação de um nome massivo como contável, não houve aqui interferência que 

comprometa o resultado do teste.  

Sabemos que estes testes não são suficientes para elucidar todos os aspectos da 

distinção massivo/contável no Guarani Paraguaio. Há ainda que se testar um maior 

número de dados com um maior número de falantes, além de variar os estímulos 

apresentados nos testes. No entanto, a partir do que foi exposto nesta seção, podemos 

concluir inequivocamente que: i) há distinção contável/massivo no Guarani Paraguaio e 

ii) nomes nus podem ser tanto contáveis quanto massivos. Além disso, mostrou-se que, 

com base em Lima (2014), o teste da compatibilidade com numerais não oferece uma 

evidência definitiva para classificação de um sintagma nominal como massivo ou 

contável, uma vez que sintagmas nominais associados a containers costumam ser 

comparativos com a combinação direta com numerais sem a necessidade de um 

classificador explícito. Neste caso, haveria um sintagma de container implícito permitindo 

a contabilidade. Por fim, podemos concluir que, com base nos testes apresentados na 

Tabela 4.3, podemos ver que ‘heta’ pode quantificar nomes massivos. 

 

4.1.4 As operações semânticas de ‘heta’ no domínio nominal 

 

 Vimos até aqui que ‘heta’ pode quantificar tanto nomes massivos como contáveis. 

Vimos também que ‘heta’ não gera leituras exclusivamente coletivas ou distributivas, e 

que, quando elas ocorrem, são por outras propriedades da sentença. Além disso, vimos 

que em posição pré-nominal, ‘heta’ não é ambíguo entre quantificador de eventos e 

quantificador de indivíduos e que, quando essa ambiguidade ocorre, ela é motivada por 

propriedades aspectuais dos verbos. Nesta seção esclarecemos a semântica de ‘heta’ 

quando este funciona como um modificador de nomes. Defendemos que ‘heta’ opera 

apenas sobre nomes cumulativos e que o resultado da predicação é também cumulativo. 

Além disso, para nomes contáveis, o resultado da quantificação é a exclusão dos átomos 

da denotação e a quantidade, que é aqui medida em cardinalidade de indivíduos, deve 
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ser maior do que uma média contextual. Para nomes massivos, o resultado da 

quantificação é uma quantidade de substância que seja maior do que uma média 

contextual.  

 Conforme vimos na seção 4.1.2, a cumulatividade é uma propriedade tanto de 

plurais, como de nomes massivos e nomes nus (Pires de Oliveira & Rothstein, 2011). 

Vimos também que a cumulatividade não está na raiz da distinção entre nomes massivos 

e contáveis, mas pode ser propriedades desses dois tipos de nomes. Para facilitar, 

repetimos aqui a definição de cumulatividade, dada em (4.11): 

 

(4.20) P é um predicado cumulativo se ∀x,y: x ∊ P e y ∊ P → x⊔y ∊ P 

Se P é cumulativo e x e y estão em P, então a soma de x e y estão também 

em P.  

 

 Como mostra (4.20), para um nome ser cumulativo, a soma de duas partes deve 

ser igual a ela mesma. No caso dos nomes nus do Guarani Paraguaio, a cumulatividade 

se aplica, tanto para nomes massivos quanto para nomes contáveis:  

 

(4.21) a. yva ⊔ yva = yva  

 ‘fruta⊔fruta=fruta’ 

 

         b. y ⊔ y = y 

 ‘água⊔água=água’ 

 

O quantificador ‘heta’ aplica-se somente a nomes nus no Guarani Paraguaio, não 

sendo possível quantificar nomes marcados com demonstrativo ou numerais: 

 

(4.22) a. *heta  pe  yva 

      heta dem fruta 

           

 b. *heta pe  tembi’u 

      heta dem comida 
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(4.23) a. *heta peteĩ yva 

       heta um fruta  

 

 b. *heta peteĩ y 

      heta um água 

 

 Sendo assim, pode-se dizer que ‘heta’ opera apenas sobre denotações cumulativas. 

Além disso, o resultado da quantificação de ‘heta’ também é cumulativo: 

 

 (4.24) a. heta y ⊔ heta y = heta y 

      ‘muita água ⊔ muita água = muita água’ 

  b. heta yva ⊔ heta yva = heta yva 

     ‘muita fruta ⊔ muita fruta = muita fruta’ 

 

 Se o input da modificação/quantificação de ‘heta’ é cumulativo e o output 

também, como vimos em (4.24), então qual seria o papel dessa modificação? Defendemos 

aqui que é excluir os átomos das denotações contáveis e todas as somas que não 

correspondem excedem um parâmetro contextual. Sendo assim, o input seria um nome 

cumulativo e o output seria uma quantidade medida em graus, cuja soma pode ser maior 

que a média contextual.  

 Para nomes massivos, então a quantidade considerada é a soma das porções de 

substância. Para nomes contáveis, a quantidade será dada pela soma de átomos de uma 

denotação. A diferença entre as duas leituras é atribuída a M-Atom, que é a operação 

que pega a raiz nominal e devolve átomos semânticos, disponível, como vimos em 

Rothstein (2007), apenas para nomes contáveis. Como há M-Atom, a única medida 

disponível para nomes contáveis é a soma dos átomos. Já para nomes massivos, não 

medidos por M-Atom, apenas soma das porções está disponível. Veremos mais adiante 

se dará a formalização.  

 

4.1.5 Conclusões Parciais 
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 Na seção 4.1 deste capítulo, apresentamos em detalhe os aspectos de modificação 

de ‘heta’ no domínio nominal. Mostramos que ‘heta’ opera sobre denotações cumulativas 

e retorna denotações cumulativas. Ainda, mostramos através de testes que, apesar do 

Guarani Paraguaio possuir a distinção massivo/contável, ‘heta’ atua sobre os dois tipos de 

nomes. Com nomes contáveis, a leitura é de que a quantidade de indivíduos na 

denotação é maior do que uma média contextual. Com nomes massivos, a soma das 

porções na denotação é maior que essa média. Por isso, consideramos que a estrutura do 

domínio nominal é relevante para entender qual a operação de ‘heta’. 

 Consideramos aqui que a operação de ‘heta’ opera sobre denotações 

cumulativas, ou seja, nomes massivos e plurais de nomes contáveis. A diferença reside 

no fato de que o plural exclui os átomos da denotação, enquanto ‘heta + plural’ exclui 

também as somas de átomos cuja quantidade não excede a quantidade parâmetro. Já a 

operação de ‘heta’ sobre nomes massivos seria análoga à intensificação, uma vez que não 

há a referência à quantidade de átomos discretos, mas a volume de porções. Porções de 

substância, seriam neste caso análogas a uma escala de graus.   

 

  

 4.2 ‘HETA COMO QUANTIFICADOR DE EVENTOS 

 

Neste capítulo propomos a correlação entre propriedades aspectuais dos 

predicados verbais e suas leituras de duração, intensidade e iteratividade. Mais 

especificamente, apontamos que a propriedade da atomicidade, e não a telicidade (contra 

Yu, 2003; Doetjes; 2007), define se a leitura de um evento poderá ser durativa ou apenas 

plural.39 Antes de chegar à nossa proposta, explicitada na última seção deste capítulo, 

iremos apresentar nesta seção uma descrição das propriedades aspectuais dos verbos que 

serão relevantes para nossa análise.  

Para tratar das propriedades aspectuais dos verbos, assumimos a proposta de 

Rothstein (2004; 2008) em que a autora trata das diferenças entre as classes verbais 

                                            
39 Assumimos aqui, seguindo as propostas de Davidson (1967), Parsons (1990) e trabalhos subsequentes que eventos 
fazem parte da ontologia. No entanto, não nos debruçaremos sobre os argumentos que tornam a proposta de uma 
semântica de eventos mais  
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vendlerianas (Vendler, 1967) partindo de duas propriedades aspectuais: os estágios e a 

telicicidade. Os estágios correspondem à propriedade de eventos mínimos poderem ser 

extendidos e a telicidade corresponde à implicação de mudança de estado. Para 

Rothstein (2004; 2008), a propriedade que determina a telicidade de um predicado é a 

atomização e não a quantização, conforme propunha Krifka (1998). Aqui, 

argumentaremos que a atomicidade está presente no Guarani em predicados de denotam 

eventos plurais, ainda que eles sejam atélicos. Esses predicados são formados por verbos 

atômicos e nomes nus contáveis, que segundo a literatura e os testes aplicados, resultam 

em predicados atélicos.  

Em acordo com as visões de Dressler (1968); Cusic (1981); Wachowicz (2004) e 

Wood (2007), assumiremos que as propriedades aspectuais dos verbos são relevantes para 

o fenômeno da pluralidade de eventos. Assumimos ainda que a leitura escalar de 

predicados verbais também tem forte relação com essas propriedades, seguindo as 

propostas de Caudal & Nicholas (2005), Hay, Kennedy & Levin (1999), Rappaport-Hovav 

& Levin (2010), Kennedy & Levin (2008), Kennedy (2012), Thomas (2007; 2009); Sanchez-

Mendes (2014); Mendes-Souza (2010), entre outros. Mais especificamente, mostraremos 

que são as propriedades aspectuais dos verbos e VP’s que determinam uma leitura de 

intensificação ou pluracionalização do predicado. Dessa forma, justifica-se que nesta seção 

do capítulo analisemos este assunto mais detidamente de um ponto de vista teórico.  

 

4.2.1 Aspecto lexical e individuação de eventos 

 

Nesta seção apresentaremos uma relação entre as propriedades aspectuais dos 

verbos, a individuação de eventos e a gradação. Primeiramente apresentamos as 

características das diferentes classes aspectuais, adotando a proposta de Rothstein (2004; 

2008), que define a atomicidade como uma propriedade relevante na divisão entre as 

classes aspectuais. Na seção seguinte, apresentamos as propostas de Doetjes (2007) e Yu 

(2003), que atribuem a pluralização de eventos à telicidade, que em Rothstein (2004; 

2008) é definida pela atomicidade. Em seguida, apresentamos nossa hipótese que consiste 

no fato de que é a atomicidade, mas não a telicidade, que permite a pluralização de 

eventos. Contra Rothstein (2004; 2008), consideraremos que a atomicidade é propriedade 
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de predicados formados por verbos accomplishment e nomes nus, desde que os nomes 

nus sejam contáveis. Essa proposta será apresentada nesta seção, exemplificada com os 

dados do Guarani Paraguaio e discutida em maior detalhe na seção 4.2.3. 

 É importante ressaltar que quando falamos aqui de propriedades aspectuais, 

estamos nos referindo ao que Rothstein (2004) classifica como aspecto lexical, noção 

correspondente ao aspecto de situação de Smith (1991), também chamado de 

acionalidade ou Aktionsart. Há, porém, duas maneiras de entender o aspecto lexical: i) 

como uma generalização sobre propriedades dos eventos (Vendler, 1967; Bach, 1981; 

1986; Parsons, 1990) ou ii) como propriedades das expressões linguísticas que denotam 

eventos e não da natureza do objeto descrito (Krifka, 1998; Rothstein, 2004; 2008). Para 

Vendler (1967) essas propriedades dizem respeito a como o evento envolve e pressupõe 

a noção de tempo, o que caracteriza a primeira posição. Assumiremos aqui que as 

propriedades descritas se referem, como na segunda visão, às expressões linguísticas que 

denotam eventos. Além disso, conforme Rothstein (2004), assumimos que as classes 

acionais e suas características não são apenas generalizações sobre o significado dos 

verbos, mas conjuntos de restrições sobre como a gramática individua eventos. Assim, 

assumiremos também que as classes acionais correspondem a propriedades dos verbos, 

enquanto telicidade/atelicidade corresponde a propriedades de VPs. Nesta perspectiva, 

eventos serão tratados como entidades contáveis que são individuadas, relativas a uma 

descrição particular; os verbos, então, denotam conjuntos de eventos e são classificados 

em tipos lexicais a depender das propriedades dos eventos na denotação. Já os papeis 

temáticos, serão funções de conjunto de eventos para seus participantes. Telicidade e 

atelicidade, como propriedades de VPs, dependerão da interação entre as propriedades 

do verbo e outros elementos do predicado.  

Procuramos também estabelecer a diferença entre aspecto lexical e aspecto 

gramatical, correspondente à perfectividade x imperfectividade de um evento, tratadas 

por Comrie (1976). O aspecto gramatical é também chamado de aspecto do ponto de 

vista em Smith (1991) e Filip (1993; 2000), e recebe este nome por tratar do ponto de vista 

do falante em sua asserção sobre a completude do evento. Eventos, independentemente 

de sua classe acional, podem ser descritos como completos (perfectivos) ou em processo 

(imperfectivos). Essa perspectiva não será objeto de análise nesta seção do capítulo, pois, 



Capítulo 4 

 

 
 

de acordo com Cusic (1981) e Wood (2007), não possuem relação direta com a 

pluracionalidade/plural de eventos.  

 O trabalho de Vendler (1967) é que inaugura a classificação quadripartite de 

verbos/predicados segundo suas propriedades aspectuais, propondo quatro classes 

diferentes de verbos: estados, atividades, accomplishments e achievements. Seu trabalho, 

desenvolvido dentro da perspectiva da filosofia analítica, apesar de contar com testes 

linguísticos para o estabelecimento das quatro classes, volta-se muito mais para a ontologia 

dos eventos do que para questões puramente linguísticas. Uma consequência disso é o 

fato de não ficar claro se Vendler está classificando verbos ou VP’s, embora fique claro 

que o autor considera as propriedades descritas como propriedades dos eventos e não 

apenas das expressões linguísticas que descrevem um evento. Vejamos exemplos das 

quatro classes verbais vendlerianas: 

 

 (4.25) a. Estados: know  ‘saber’; believe ‘acreditar’; have ‘ter’; love ‘amar’ 

b. Atividades: run ‘correr’; walk ‘caminhar’; swim ‘nadar’; push a cart 

‘empurrar um carrinho’ 

c. Accomplishments: paint a circle ‘pintar um quadro’; make a chair ‘fazer 

uma cadeira; desenhar um círculo ‘make a circle’; sing a song ‘cantar uma 

música’ 

d. Achievements: reach ‘alcançar’; die ‘morrer’; recognise ‘reconhecer’; 

find ‘achar’ 

 

 Os estados são eventualidades caracterizadas por ser homogêneas em suas partes 

mínimas. Cada subparte de “saber a resposta” é igual a “saber a resposta”, além de serem 

não agentivos. As atividades são dinâmicas e homogêneas, mas apenas em relação a 

subeventos mínimos que se configuram como a atividade. Por exemplo, “dar um passo” 

não se configura como “correr”, pressupondo-se a existência de eventos mínimos de 

atividades. Os achievements denotam mudanças de estado instantâneas, como por 

exemplo ‘morrer’, que denota a mudança de “vivo” para “não vivo”. Accomplishments 

representam o tipo mais complexo de eventualidades. Possuem duração, assim como 

atividades, mas não são homogêneos em relação a subeventos, pois uma subparte de 
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“comer uma maçã” não é igual a “comer uma maçã”. São compostos por uma atividade 

e um ponto final determinado.  

 A evidência linguística de que atividades e accomplishments formam uma classe 

natural é a aceitabilidade com a forma progressiva, como mostramos em (4.26): 

 

 (4.26) a. Atividade  

 João está correndo.  

b. Accomplishment 

  João está comendo uma maçã.  

  c. Achievement 

  #João está reconhecendo sua mãe.  

  d. Estado  

  *João está sabendo a resposta.  

 

 Em (4.26), observamos que atividades e accomplishments aceitam a forma 

progressiva ‘-ndo’, enquanto estados são agramaticais. Já os achievements geram uma 

leitura que não a da mudança de estado, mas a dos momentos anteriores ao da mudança 

de estado.  

 Por outro lado, accomplishments e atividades possuem características diferentes, 

o que aproxima os accomplishments dos achievements. Por representarem mudanças de 

estado, accomplishments aceitam modificadores temporais como ‘em x tempo’ (4.27), 

não acarretam completude do evento em relação ao paradoxo do imperfectivo (4.28) e à 

combinação com construções ‘parar de x’ (4.29). Ainda, podem ser usados como 

complementos do verbo ‘terminar’ (4.30): 

 

 (4.27)  a. Atividade  

 João correu por cinco minutos / #em cinco minutos. 

 

b. Accomplishment 

   João comeu a mação #por cinco minutos / em cinco minutos. 

   



Capítulo 4 

 

 
 

c. Achievement 

   João reconheceu sua mãe #por cinco minutos / em cinco minutos. 

    

 (4.28) a. Atividade  

Se João estava correndo → João correu. 

 

b. Accomplishment 

  João estava comendo uma maçã ↛ João comeu uma maçã 

   

(4.29) a. Atividade  

João parou de correr → João correu. 

 

b. Accomplishment 

  João parou de comer uma maçã ↛ João comeu uma maçã 

 

(4.30) a. Atividade  

.#João terminou de correr 

 

b. Accomplishment 

  João terminou de comer uma maçã. 

 

 Em (4.27), vemos que tanto achievements como accomplishments podem se 

combinar a ‘em x tempo’ enquanto atividade combinam-se a ‘por x tempo’. Isso ocorre 

porque nos dois primeiros há mudança de estado e nas atividades não. Em (4.28) vemos 

os padrões de acarretamento com o paradoxo do imperfectivo, em que accomplishments 

não acarretam a forma perfectiva a partir da forma progressiva, mas atividades, sim. O 

mesmo ocorre em relação à construção ‘parar de’, em (4.29). Já em (4.30), vemos que 

apenas verbos accomplishments podem ser complemento de ‘terminar de’. Todos estes 

testes estão ligados à ideia de um ponto final inerente, também chamado de thelos.  

Por fim, apresentamos um último teste, que indica a agentividade dos verbos 

accomplishments, atividades em oposição aos verbos estativos e a alguns achievements. 
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Enquanto aqueles aceitam a modificação por advérbios como ‘deliberadamente’ ou 

‘cuidadosamente’, estes não a aceitam.  

 

 (4.31) a. Estado 

*João amou Maria deliberadamente / cuidadosamente. 

   

b. Achievement 

*João reconheceu Maria deliberadamente / cuidadosamente. 

 

 (4.32) a. Atividade 

João correu deliberadamente / cuidadosamente 

   

b. Accomplishment 

João escreveu uma carta deliberadamente / cuidadosamente. 

 

A partir dos testes e propriedades lexicais dos verbos mostrados por Vendler 

(1967) e Dowty (1979), Rothstein (2004) propõe uma análise para essas classes que se 

baseia em dois critérios, telicidade e propriedades temporais, propondo uma análise 

formal para as quatro classes vendlerianas. 

 As propriedades temporais dizem respeito à possibilidade de haver eventos que 

se desenvolvem em estágios no tempo (atividades e accomplishments) e eventos que não 

se desenvolvem (estados e achivements). A aceitabilidade do progressivo é o teste que 

identifica essa propriedade. 

 A telicidade é a propriedade atribuída a eventos que possuem um ponto final 

determinado na sua descrição.  Atividades e estados são atélicos, enquanto 

accomplishments e achievements são télicos. Os testes que indicam essa propriedade são 

aqueles com expressões adverbiais ‘por x tempo’ e ‘em x tempo’, com verbos como 

complementos do verbo ‘terminar’ e o paradoxo do imperfectivo, todos apresentados 

acima.  

 Rothstein (2004), a exemplo da diferenciação de Smith (1991) entre aspecto de 

ponto de vista e aspecto de situação, também adota a distinção entre o que é propriedade 
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do léxico e o que é propriedade de operações gramaticais. As informações aspectuais 

que distinguem as quatro classes acionais são dadas, segundo a autora pelo léxico ou por 

morfologia derivacional, enquanto as informações aspectuais sobre perfectividade x 

imperfectividade são dadas por morfemas gramaticais. 

 De acordo com as definições de Rothstein, as classes lexicais de verbos podem 

ser caracterizadas da seguinte maneira: 

 

 TABELA 4.5 – CLASSES ASPECTUAIS (ROTHSTEIN, 2004) 

  

  

 

 

 

 

  

Esta tabela resume as propriedades aspectuais divididas em dois parâmetros. Ter 

estágios corresponde a poder ter leitura durativa, o que é evidenciado através do teste 

com o progressivo. Ser télico corresponde a possuir um ponto final inerente e ter 

mudança de estado, o que corresponde ao teste de aceitabilidade com ‘em x tempo’.  

Landman (1992; 2008) propõe uma análise que se baseia em propriedades 

temporais: enquanto estados e achievements podem ser verificados em instantes de 

tempo, por terem evento mínimos que duram em instantes, atividades e accomplisments 

possuem estágios. Um evento possui estágios se ele se desenvolve no tempo, de um 

evento e para um evento e’, como eventos denotados por verbos atividade e 

accomplishment, que possuem duração. Por exemplo, um evento de “construir uma casa” 

possui estágios como fazer a fundação da casa, levantar paredes, fazer a lage, colocar o 

telhado, etc. Um evento de “correr”, também possui estágios, já que há partes de correr 

que são dobrar o joelho, levantar um pé, dar um passo à frente, etc. Verbos estativos não 

se desenvolvem no tempo, pois não possuem agentividade e seus estágios não podem ser 

distinguidos um do outro, e seriam então homogêneos até nos instantes de tempo. Não 

há estágios em ‘amar Maria’, por exemplo, pois cada mínima parte de “amar Maria” é 

ROTHSTEIN (2004) ± ESTÁGIO ± TÉLICO 

Estado - - 

Atividade + - 

Achievement - + 

Accomplishment + + 
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“amar Maria”. Verbos achievement, por sua vez, não possuem estágios porque denotam 

eventos pontuais, que não possuem duração. 

A telicidade, para Krfika (1998), é definida pelo autor através da propriedade de 

cumulatividade. Recuperamos aqui a definição de cumulatividade, dada por Krifka: 

  

 (4.33) P é cumulativo se: ∀x,y: x ∊ P e y ∊ P → x⊔y ∊ P 

    

 Como já vimos anteriormente, para Krifka, um predicado P é cumulativo se há 

pelo menos duas entidades discretas na sua denotação e se a soma dessas entidades 

também resulta em P. Então, ‘correr’ é cumulativo, porque dois eventos de ‘correr’ 

também são ‘correr’, e, portanto, ‘correr’ é atélico.   

 No domínio nominal, ser cumulativo corresponde a ser massivo ou plural. E ser 

não cumulativo corresponde a ser singular contável, como vimos na seção 4.1. Para o 

domínio verbal as definições são as seguintes: 

 

 (4.34) a. Predicados atélicos são cumulativos: 

Se João correr denota um conjunto de eventos incluindo e, que ocorreu 

entre 7 e 8 da manhã e e’,  que ocorreu entre 8 e 9 da manhã, então 

também está incluído um evento e⊔e’, que ocorreu entre 7 e 9 da manhã.   

 

b. Predicados télicos não são cumulativos: 

Se João comeu três maçãs denota um conjunto de eventos incluindo e, 

que ocorreu entre 7 e 8 da manhã e e’, que ocorreu entre 8 e 9 da manhã, 

então não está incluído um evento e⊔e’, que ocorreu entre 7 e 9 manhã; 

e⊔e’ está na denotação de ‘João comeu seis maçãs’. 

   

 No entanto, Rothstein (2004) argumenta que a cumulatividade não é uma 

propriedade relevante para o domínio verbal, já que a cumulatividade é uma operação 

de soma que forma pluralidades a partir de singularidades. Embora no domínio nominal 

seja uma propriedade relevante, pois agrupa o domínio massivo e o plural, para o 

domínio verbal, a propriedade mais relevante é a possibilidade de somar dois predicados 
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atélicos para formar um novo evento singular. Para dar conta da soma de dois eventos 

atélicos para formar um novo evento atélico singular, Rothstein (2004) propõe a operação 

de Soma Singular S-sum, definida em (4.45): 

 

(4.35) S-sum: ∀e, e’: V(e) & V(e’) & R(e)(e’): S-sum(e,e’) → V(S(e⊔e’)) 

  

De acordo com (4.35), a operação S-sum forma, a partir da relação R entre e e e’, 

uma soma de e⊔e’, cuja denotação é singular. Essa operação só se aplica nas seguintes 

condições:  

 

(4.36) A relação R se aplica a entidades V, resultando em R(e)(e’), se e somente 

se: 

 e e e’  temporalmente se sobrepõem: τ(e) e τ(e’) se sobrepõem, em 

que τ é uma função de eventos para seus tempos de duração. 

 e e e’ têm os mesmos participantes.    

  

Assim, um predicado que pode ser somado por S-sum é considerado S-

cumulativo. A S-cumulatividade é definida da seguinte maneira: 

 

(4.37) ∃e∃e’[X(e) & X(e’) & ¬e⊑e’ & ∀e∀e’[X(e) & X(e’) & R(e)(e’) → X(S(e⊔e’))]] 

 ‘P é cumulativo se S-sum se aplica não trivialmente a eventos em sua 

denotação que se encaixam nas condições acima e o output é igual a P’ 

 

 Dessa forma, Rothstein (2004) propõe S-cumulatividade ao invés da 

cumulatividade de Krifka (1998) para eventos. Porém, para Rothstein (2004; 2008), essa 

operação se aplica não apenas a predicados atélicos, mas a todos os predicados. O que 

irá definir a telicidade/atelicidade de um predicado é a existência de M-Atom aplicada a 

predicados verbais.  

Nos casos dos estados, S-sum se aplica e eles se tornam de extensão indefinida, 

como atividades, mas como o tempo é denso e os estados são homogêneos em relação 

aos instantes de tempo, não é possível selecionar um conjunto de estados mínimos 
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naturais. Para achievements e accomplishments, S-sum pode se aplicar, mas como há 

mudança de estado, os eventos não se encaixam nas condições proposta, pois dois 

eventos em X com os mesmos participantes não podem se sobrepor. 

Em relação à telicidade, Krifka (1989; 1992; 1998) analisa-a como uma 

propriedade de VPs. A propriedade que caracteriza a telicidade é a quantização. Se para 

o autor, predicados atélicos são cumulativos, predicados télicos são quantizados. Abaixo, 

temos a definição de quantização: 

 

(4.38) Um predicado P é quantizado, se:  

 ∀x∀y[X(x) & X(y) → [x⊑y → x=y]] 

‘Um predicado é quantizado se, quando um x está em P, nenhuma parte 

própria de x é também P’ 

 

 Para ilustrar (4.38), temos a seguinte situação: nenhuma parte própria de ‘uma 

maçã’ é igual a ‘uma maçã’, assim como nenhuma parte própria de ‘comer uma maçã’ é 

igual ‘comer uma maçã’.  

 Para Krifka, a telicidade de verbos accomplishments é definida pelo VP: quando 

o objeto direto (tema) é quantizado, então o VP é quantizado. Nomes de massa ou plurais 

nus não expressam quantidade e não são quantizados, por isso levam a uma leitura atélica 

de accomplishments como em (4.39): 

 

(4.39) a. Maria comeu maçãs por 5 minutos /#em cinco minutos. 

 b. Maria comeu maçã por 5 minutos /#em cinco minutos. 

 

Considerando a análise de Pires de Oliveira & Rothstein (2011) para nomes nus 

no PB, temos em (4.39a) um plural nu e em (4.39b) um singular nu, que é equivalente a 

um nome massivo. Nas duas sentenças é possível termos uma leitura atélica. Rothstein 

(2004; 2008) procuram, então, investigar qual a relação entra a expressão de quantidade 

no objeto e a telicidade.  

Paralelamente ao que propõe Rothstein (2007) para o domínio nominal (ver seção 

4.1.2 deste capítulo), Rothstein (2008) propõe que a resposta está na função M-Atom.  No 
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entanto, não há no domínio verbal uma divisão entre predicados massivos e contáveis, 

como propõe Bach (1986), teoria adotada por Doetjes (2007).  

Para Bach (1986), eventos atélicos correspondem a predicados massivos e eventos 

télicos a predicados contáveis. Segundo o autor, podemos contar uma unidade de maçã 

ou uma unidade do evento de beijar, mas o mesmo não pode ser feito com água ou 

processos como correr. Isso se justifica pelo critério da indivisibilidade (homogeneidade 

de acordo com Krifka, 1998) e da somabilidade (cumulatividade para Krifka, 1998). Estes 

critérios podem ser ilustrados da seguinte maneira: 

 

 (4.40) Somabilidade 

       Nomes: (a) duas porções de água = uma água  

     (b) duas porções de cachorro ≠ um cachorro 

       Eventos: (a) dois eventos de correr = um evento de correr  

       (b) dois eventos de morrer ≠ um evento de morrer 

 (4.41)  Indivisilidade 

     Nomes: (a) uma porção de água dividida por dois = dois porções de água 

     (b) uma porção de cachorro dividida por dois ≠ dois cachorros 

       Eventos: (a) um evento de correr dividido por dois = dois eventos de correr  

(b) um evento de morrer dividido por dois ≠ um evento de 

morrer 

 

Já Rothstein (2008) assume a proposta de Rothstein (1999), que propõe que todos 

os verbos possuem denotação contável. No entanto, a autora propõe neste trabalho que, 

apesar disso, apenas predicados verbais télicos possuem um valor especificado para U, 

na operação Meas(e), apresentada em (4.42): 

 

(4.42) V → λe. P(e) & MEAS(e) = <1, U> 

 

Como todos os verbos são contáveis, todos denotam um conjunto de M-Atoms. 

No entanto, nem todos têm um valor especificado para U. Isso corresponde à distinção 
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entre os nomes ‘cerca’ e ‘casa’, em que o primeiro tem U especificado pelo contexto e o 

segundo tem uma especificação para U que advém do átomo natural.  

Há várias maneiras possíveis de se obter U para essa função de medida. Para um 

verbo atélico como ‘correr’, pode-se especificar a medida ‘um quilômetro’, resultando 

num predicado télico. Se não houver a especificação de U, o predicado permanece 

atélico. Nessa abordagem a informação lexical de V é importante para o cômputo da 

telicidade, e serão as informações lexicais de V mais seus complementos e modificadores 

que definiram se um predicado é télico ou atélico.  

Vejamos agora como essa especificação funciona para os diferentes tipos de 

verbos. Para verbos semelfactivos e achievements, a medida de U será dada pelo próprio 

léxico do verbo, como vemos em (4.43): 

 

 (4.43) a. Semelfactivo: ‘pular’ 

〚pular〛= λe. pular(e) & MEAS(e) = <1, λe. pular(e)> 

 

  b. Achivement: ‘chegar’  

〚chegar〛= λe. chegar(e) & MEAS(e) = <1, λe. chegar(e)> 

 

 Para a autora, pelo fato de verbos achievement determinarem pelo léxico o valor 

U, argumentos plurais nus geram predicados télicos e não atélicos, que são gerados por 

accomplishments, como mostra (4.44): 

 

 (4.44) a. Convidados chegaram em uma hora. 

  b. Notei os ladrões em instantes.   

  c. *João construiu casas em dias.  

 

 Nas sentenças acima, uma vez que a medida do evento é dada pela unidade U 

natural do verbo (4.44a-b), resultando num predicado télico. Já em (4.44c), como 

accomplishments não possuem unidade natural, não há a leitura télica.  As leituras atélicas 

para predicados com nomes nus serão discutidas mais adiante. Vejamos agora como 
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funciona a medida U para verbos atividade, que não fornecem lexicalmente essa medida, 

assim como nomes como ‘cerca’ ou ‘linha’. Dessa maneira, a entrada lexical de ‘correr’ 

permanece com U inespecificada.  

 

 (4.45) 〚correr〛= λe. correr(e) & MEAS(e) = <1, U> 

 

 Como a telicidade é uma propriedade do VP, é possível fornecer especificações 

para U com complementos como ‘um quilômetro’ ou ‘até a loja’, que torna o VP télico: 

 

 (4.46) a. João correu um quilômetro em uma hora. 

  b. João correu até a loja em uma hora. 

 

 Já os accomplishments são o caso considerado mais complicado por Rothstein 

(2008). Uma vez que a medida do evento é dada pelo seu tema, quando há um objeto 

atômico, o evento é télico. Para um predicado como ‘comer um sanduíche’, o DP ‘um 

sanduíche’ preenche U, resultando que a medida do evento é igual à medida do objeto, 

conforme propõe Krifka (1992; 1998) e Tenny (1994). Em (4.47), temos a formalização 

dessa ideia de forma simplificada, já que a estrutura de verbos accomplishment é mais 

complexa:  

 

 (4.47) 〚comer um sanduíche〛= λe. comer (e) ˄  MEAS(e) = <1, um sanduíche> 

 

Quando o objeto complemento não é atômico, caso dos nomes nus, o evento é 

atélico: 

 

 (4.48) a. João comeu um sanduíche em uma hora. 

  b. #João comeu sanduíche em uma hora.  

  

Como vemos assim, nomes nus em posição de objeto direto de verbos 

accomplishment não resultam em predicados télicos. Baseando-nos nos dados do Guarani 
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Paraguaio apresentados na próxima seção, argumentamos que nomes nus, quando 

contáveis, fornecem uma medida para U, permitindo a individuação do evento, embora 

não resultem em predicado télico. Sendo assim, nos casos de accomplishments com 

complementos nus contáveis e semelfactivos, haveria uma unidade especificada para U, 

o que permitiria a sua pluralização, embora o VP seja atélico, pela ausência de 

quantização, nos moldes da proposta de Krifka (1998). Logo, consideramos a atomização 

seria uma propriedade relevante para a pluralização de eventos. 

 Nossa proposta confronta-se com a proposta de Doetjes (2007) e Yu (2003) no que 

diz respeito a leituras plurais de eventos. Nessas propostas, a leitura plural de eventos é 

atribuída à telicidade do VP. Em Sanchez-Mendes (2008; 2014), assumindo a proposta de 

Rothstein (2004; 2008), a pluralidade de eventos deriva-se da contabilidade dos verbos, 

argumentada em Rothstein (1999). Trataremos dessa discussão na seção seguinte. 

 

4.2.2 A relação entres aspecto lexical e as leituras durativas e iterativas 

 

 Nesta seção do capítulo iremos apresentar a relação entre telicidade, classes 

aspectuais e pluralidade de eventos presentes na literatura. Apresentamos aqui o 

tratamento de Yu (2003) para a pluracionalidade no Checheno, a análise de Doetjes 

(2007) para advérbios de grau e frequência no Francês, e por fim, discutiremos a proposta 

de Sanchez-Mendes (2008; 2014) para os advérbios de grau e frequência do Karitiana. A 

problematização proposta aos dados é que nem a telicidade, como propõem Yu (2003) e 

Doetjes (2007), e nem a contabilidade ou gradabilidade, como propõe Sanchez-Mendes 

(2008; 2014) são suficientes para explicar a origem das leituras iterativas com advérbios 

de grau.  

 Yu (2003) trata da pluracionalidade no Checheno, a partir da prosposta de Cusic 

(1981), em que a pluracionalidade é a pluralização do argumento evento. O autor 

apresenta três tipos de leitura pluracional no Checheno: a leitura durativa, a leitura 

frequentativa e a leitura distributiva. Nos deteremos aqui na diferença entre a leitura 

frequentativa e a durativa, uma vez que a distributividade não está no escopo do nosso 

trabalho. Vejamos exemplos dessas leituras: 
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 Leitura Frequentativa 

 (4.49) a. adama takhan duqqa ‘a  chai  melira 

                  Adam.ERG  hoje  muito   chá  beber.WP 

     ‘Adam bebeu muito chá hoje’ 

   

b. adama   takhan duqqa ‘a  chai  miilira 

      Adam.ERG  hoje muito   chá beber.PLR.WP 

      ‘Adam drank a lot of tea over and over again today’ 

(Yu, 2003) 

 

 Leitura Durativa 

 (4.50) a. cyna~  chow   xoizhira 

     3SG.POSS  ferida   doer.WP 

               ‘A ferida dele doeu (momentaneamente)’ 

  

b. cyna~  chow  xiizhira 

      3SG.POSS  ferida doer.PLR.WP 

      ‘A ferida dele doeu (por um longo tempo)’ 

(Yu, 2003) 

 

 Em (4.49), acima, temos o exemplo em (4.49a) sem a pluracionalização e em 

(4.49b), com a pluracionalização (melira → miilira). Vemos que a leitura gerada pela 

pluracionalização, neste caso, é uma leitura de repetição de eventos ao longo do tempo. 

Já em (4.50), a leitura gerada pela pluracionalização (xoizhira → xiizhira) é a duração do 

evento de “doer”.  

 Para o autor, essa diferença de leitura se explica pelo Requerimento de 

Atelicidade da pluracionalidade. Segundo essa proposta, o resultado de uma 

pluracionalização deve ser sempre atélico. Por isso, quando a input da pluracionalização 

é um verbo/predicado accomplishment, achievement ou semelfactivo, o resultado será 

uma leitura frequentativa, que torna o predicado atélico. Quando o input já é um 
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predicado atélico, o output será a duração. Nessa abordagem, portanto, a diferença entre 

uma leitura frequentativa e uma leitura durativa reside na telicidade do predicado. A 

atelicidade gerada pela pluracionalização está exemplificada abaixo: 

 

Verbo achievement 

(4.51)  aftobas  nouq’ahx  siicira  

ônibus  estrada.ADV  parar.PLR.WP 

‘O ônibus parou na estrada repetidamente’ 

(Yu, 2003) 

 

Verbo accomplishment 

(4.52) as  itt minutiahx  k hi  dittira 

  1s.ERG 10 minutos.LOC  água  despejar.PLR.WP 

  ‘Eu despejei água por 10 minutos (diferentes xícaras)’ 

(Yu, 2003) 

 

Verbo semelfactivo 

(4.53) xyyrana naanas  swohxtiahx dama liisira 

  manhã.ADV  mãe.ERG  hora.LOC farinha peneirart.PLR.WP 

  ‘Mãe peneirou farinha por uma hora de manhã’ 

 (Yu, 2003) 

 

 

 Embora isso não esteja notado em Yu (2003), é interessante observar que os 

exemplos que mostram com o teste ‘por x tempo’ a leitura atélica, são formados por 

verbos télicos e um nome massivo (dama ‘farinha’ e hi  ‘água’). Se esses nomes forem 

realmente massivos no Checheno, algo a ser testado, o que este teste mostra é que mesmo 

predicados atélicos (accomplishment + nomes massivos) devem originar leituras 

frequentativas mesmo quando o verbo denota um evento de mudança de estado. Sendo 

assim, isso é uma pista de que a chave para as leituras frequentativas/iterativas de 

predicados pluracionalizados não é a telicidade do predicado, mas alguma propriedade 



Capítulo 4 

 

 
 

lexical do verbo. Em nossa proposta, a propriedade em questão é a especificação de U, 

na operação Meas(e), como veremos mais adiante.  

 No entanto, apesar da leitura frequentativa ser originada por predicados télicos, 

Yu (2003) aponta que a pluracionalidade no Checheno não opera sobre predicados 

quantizados pelo número de vezes. Isso parece ser uma contradição a sua proposta, pois 

de acordo com Krifka (1998), predicados télicos equivalem a predicados quantizados. 

Abaixo, mostramos os dados do Checheno que são incompatíveis com a quantização 

com número definido: 

 

 (4.54) a. adama  takhan  yttaza  chai melira 

     Adam.ERG  hoje  dez.vezes chá beber.WP 

     ‘Adam bebeu chá 10 vezes hoje’ 

   

b. *adama takhan yttaza  chai miillira 

  Adam.ERG hoje  dez.vezes chá  beber.PLR.WP 

  ‘Adam bebeu chá dez vezes hoje’ 

(Yu, 2003) 

 

 Como mostra (4.54), a pluracionalização não é compatível com a especificação da 

quantidade de vezes. Yu (2003) aponta ainda que há consistência translinguística nesta 

característica, conforme mostram os dados do Inglês.   

 

 (4.55) a. John used to go fishing with his father (*four times). 

    ‘John costumava pescar com seu pai (*quatro vezes)’ 

   

b. The light flashed (*ten times) until dawn. 

    ‘A luz faiscou (*dez vezes) até o amanhecer’ 

   

c. Kevin ate apples (*four times) until dawn. 

  ‘Kevin comeu maçãs (*quatro vezes) até o amanhecer’ 

(Yu, 2003) 
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Veremos na seção seguinte que essa mesma característica aplica-se a ‘heta’, que é 

incompatível com predicados quantizados por numerais.  

 Doetjes (2007) também atribui à telicidade a diferença entre leituras iterativas e 

durativas de predicados modificados por beaucoup ‘muito’, que a autora classifica como 

advérbios de quantidade. Doetjes assume  a proposta de Bach (1986) de que predicados 

télicos são contáveis e predicados atélicos são massivos. Então, para a autora, predicados 

télicos, por serem contáveis, modificados por ‘beaucoup’ geram leituras iterativas e 

predicados atélicos, por serem massivos, geram leituras durativas ou de intensidade, 

como mostram os dados abaixo:  

 

 (4.56) a. Sylvie va beaucoup au cinéma. 

     ‘Sylvie vai muito ao cinema’ 

 

  b. Sylvie a beaucoup apprécié ce film. 

     ‘Sylvie gostou muito deste filme’ 

   

  c. Il a plu beaucoup. 

     ‘Choveu muito’ 

(Doetjes, 2007) 

 

 Para as sentenças acimas, com ‘beaucoup’ temos leituras diferentes. Para (4.56a), 

a leitura é de repetição de eventos, para (4.56b), a leitura é de intensidade, enquanto para 

(4.56c) as leituras disponíveis são de intensidade ou duração.  

 Já para souvent ‘sempre’, que a autora classifica como advérbio de frequência, as 

leituras disponíveis são sempre relacionadas à habitualidade/repetição de eventos: 

 

 (4.57) a. Sylvie va souvent au cinéma. 

     ‘Sylvie vai sempre ao cinema’ 

 

  b. Sylvie a souvent apprécié ce film. 
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     ‘Sylvie sempre apreciou este filme’ 

   

  c. Il a plu souvent. 

     ‘Tem chovido sempre’ 

 

 Como vemos, apesar de não haver diferença para (4.57a), que também gera 

leitura de repetição de eventos, as sentenças que com ‘beaucoup’ geravam leituras de 

intensidade ou duração, geram leitura de habitualidade.  

 Para a autora, ‘beaucoup’ e ‘souvent’ quantificam sobre coisas diferentes. 

Enquanto ‘beaucoup’ é quantificador de grau, que opera sobre escalas de quantidade, 

‘souvent’ é um quantificador sobre tempos, que introduz uma operação de plural sobre 

o tempo (n vezes). Uma evidência para essa análise é o fato de a negação de ‘beaucoup’ 

não ser contraditória com ‘souvent’, como mostra (4.58) 

 

 (4.58) Il a plu souvent, mais il n’ a pas plu beaucoup. 

  ‘Choveu frequentemente, mas não choveu muito’ 

 

 O fato de ‘beaucoup’ também poder ser usado com nomes reforça a ideia de que 

‘beaucoup’ é um expressão de grau, uma vez que é comum que expressões de grau 

operem tanto sobre predicados verbais quanto sobre nomes.  

 Sanchez-Mendes (2008; 2014), ao analisar a pluracionalidade e contabilidade dos 

predicados em Karitiana, propõe que a propriedade que permite as leituras iterativas não 

é a telicidade, mas a contabilidade dos predicados verbais. A autora assume a proposta 

de Rotshtein (1999) de que todos os predicados verbais são contáveis, e por isso a análise 

proposta por Doetjes (2007), em termos de predicados massivos e contáveis, não se 

sustenta em sua proposta. Os advérbios analisados na língua são kandat ‘muitas vezes’, 

que analogamente a ‘souvent’ sempre gera leitura iterativa, e pitat ‘muito’, que gera 

diferentes tipos de leitura de intensidade, e é tratado como uma expressão de grau, assim 

como ‘beaucoup’. Abaixo, estão os dados da língua: 

 

 (4.59) a. João ø-na-aka-t  i-‘ot-ø  kandat 
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     João 3-decl-cop-nfut  part-cair-abs muitas.vezes.adv 

     ‘João caiu muitas vezes’ 

   

  b. Inácio ø-naka-kydn-ø  kandat 

      Inácio 3-decl-esperar-nfut muitas.vezes.adv 

     ‘Inácio esperou muitas vezes’ 

  Situações: i) O Inácio esperou muitas vezes – ✔  

    ii) O Inácio esperou muito tempo em uma ocasião – ✘  

(Sanchez-Mendes, 2014) 

  

 As sentenças em (4.59) mostram que ‘kandat’ gera leitura iterativa tanto com 

predicados télicos, como em (4.59a), quanto com predicados atélicos, em (4.59b). Neste 

caso, vemos semelhança com as leituras geradas por ‘souvent’. Já nas sentenças abaixo, 

em que temos a expressão de grau ‘pitat’, há diferentes tipos de leitura geradas, a 

depender do tipo de predicado: 

 

 (4.60) a. João  i-pytim’adn-ø  pita-t 

     João  part-trabalhar-abs  muito-adv 

     ‘João trabalhou muito’ 

  Situações:  i) João trabalhou muitas vezes. 

    ii) João trabalhou com muita intensidade 

 

  b. Yn  ø-naka-m-a’t  pita-t  myhin-t gooj 

      eu 3-decl-caus-fazer-nuft muito-adv um-obl  canoa  

      ‘Eu fiz uma canoa mesmo’ 

(Sanchez-Mendes, 2014) 

 

 A expressão de grau ‘pitat’, quando utilizada com verbos atélicos, pode gerar 

tanto a leitura de intensidade quanto a leitura de iteratividade, conforme mostra (4.60a). 

Já com predicados télicos, ‘pitat’ gera uma leitura semelhante a ‘mesmo’, como vemos na 
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leitura de (4.60b). Além disso, com verbos de movimento, há outras diferentes leituras 

disponíveis para ‘pitat’, conforme ilustrado abaixo: 

 

 (4.61) Inácio  ø-na-aka-t  i-pykyn-<a>-t  pita-t 

  Inácio 3-decl-cop-nfut  part-correr-abs  muito-adv 

  ‘O Inácio correu muito’ 

Situações: i) O Inácio correu por muito tempo. 

  ii) O Inácio correu muitas vezes. 

  iii) O Inácio correu em alta velocidade. 

  iv) O Inácio correu uma longa distância. 

  v) O Inácio correu fazendo muito esforço.  

 

 O verbo de movimento pykyn ‘correr’ permite leituras de intensidade diferentes, 

relacionadas a velocidade, distância, esforço, tempo e ainda permite a leitura iterativa. 

Sendo assim, a autora afirma que a análise proposta para ‘beaucoup’ é insuficiente para 

dar conta de seus dados.  

 Para Sanchez-Mendes (2012; 2014), seguindo Rothstein (1999), todo o domínio 

verbal no Karitiana é contável. Por isso, a leitura de iteratividade está disponível para 

todos os tipos de verbos porque todos são contáveis. Sendo assim, a leitura iterativa com 

‘kandat’ tem origem na contabilidade dos predicados verbais e não na quantificação 

sobre tempos numa propriedade particular do quantificador, como propõe Doetjes 

(2007), sendo esta uma proposta mais econômica. Da mesma forma, a leitura iterativa dos 

advérbios de grau do Francês com predicados télicos, teria também origem na natureza 

contável do predicado.   

 Além disso, a assunção da contabilidade para todo o domínio verbal também é 

vantajosa para porque explica por que ‘pitat’ pode ter leitura iterativa com predicados 

atélicos, além de todos os outros tipos de leitura: ela também estaria disponível pela 

natureza do domínio.  

 A diferença entre os dois tipos de quantificadores, de frequência e de grau, seria 

o fato de que advérbios de frequência não podem operar sobre escalas de intensidade. 

A leitura durativa, além das outras leituras não iterativas, seriam dadas pela função 
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Deg(V), que toma um predicado verbal de tipo <s,t> e devolve um predicado graduável 

de tipo <d,<s,t>>. Para explicar as múltiplas leituras da escala, a autora assume a 

existência de uma função de medida μ, que é uma variável para várias dimensões, 

também adotada em Krifka (1998), Nakanishi 2007 e Thomas (2009).  

 

 (4.62) a. 〚Deg〛=  λP<s,t>.λd.λe.P(e) & μ(e) = d 

  b. 〚pykyn〛= λx.λe.correr(x)(e) 

  c. 〚pykyndeg〛= 〚Deg〛(〚pykyn〛) 

  = λd.λx.λe.correr(x)(e) & μ(e) = d 

(adaptado de Sanchez-Mendes, 2014) 

 

 A função Deg acima toma um verbo intransitivo e retorna um verbo graduável, 

que será modificado por ‘pitat’, gerando as diferentes leituras descritas em (4.62). Para 

gerar a leitura de ‘pitat’ com predicados télicos, assume-se que μ equivale à medida dada 

pelo próprio verbo, similar ao que ocorrer com a medida de U em Rothstein (2004; 2008) 

com mostramos a seguir: 

 

 (4.63) a. 〚Deg〛=  λP<s,t>.λd.λe.P(e) & μ(e) = d 

  b. 〚otam〛= λx.λe.chegar(x)(e) 

  c. 〚otamdeg〛= 〚Deg〛(〚otam〛) 

  = λd.λx.λe. correr(x)(e) & ‘chegar’(e) = d 

 (adaptado de Sanchez-Mendes, 2014) 

 

 Neste caso, a medida de chegar é dada pelo grau máximo da escala fechada do 

predicado télico, ou seja, seu télos. A leitura derivada seria, então, a leitura de 

‘verdadeiramente’, referida em (4.60b). Sendo assim, apenas predicados atélicos teriam a 

medida de μ indeterminada. Predicados télicos teriam a medida de μ dada pelo ponto 

final determinado do evento.  
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Essa análise explica qual a origem dos diferentes tipos de interpretação iterativa 

dos predicados tanto no Francês quanto no Karitiana, além de postular um mecanismo 

para derivar as leituras diferentes de intensidade para os predicados atélicos.  

No entanto, restam algumas questões acerca de como essa proposta funcionaria 

para os dados do Francês, que são similares aos dados do Guarani Paraguaio. Pela análise 

de Sanchez-Mendes (2008; 2014), uma vez que tanto predicados télicos como atélicos são 

contáveis, ambos podem ter leitura iterativa. Mas, se não há diferença no domínio dos 

predicados, qual mecanismo impede, no Francês, a leitura durativa para expressões de 

grau com predicados télicos, como no dado em (4.56a)?  

Além disso, se expressões de grau operam sobre predicados verbais medidos pela 

função Deg(V), sendo a gradabilidade de escalas de medida indeterminada responsável 

pelas leituras durativas e de intensidade desses predicados, por que os predicados télicos 

modificados por ‘beaucoup’, que é uma expressão de grau, não geram a leitura prevista 

pela proposta (“verdadeiramente”), mas uma leitura iterativa? Teríamos que assumir, 

então que quando expressões de grau modificam predicado atélicos, eles tomam a versão 

graduável do verbo, mas quando modificam predicados télicos, eles tomam a versão 

contável não graduável, para gerar a leitura iterativa. Seriam as escalas de predicados 

télicos diferentes no Francês e no Karitiana? 

 Em nossa proposta, o mecanismo que impede a leitura durativa e de intensidade 

em predicados télicos é a especificação de U. Ao mesmo tempo, a especificação de U é 

que gera as leituras iterativas. Não assumimos, portanto, uma versão graduável dos 

predicados verbais em nossa análise do Guarani Paraguaio, embora isso não seja 

incompatível com nossa proposta, feitos os devidos ajustes. Essa proposta será discutida 

na seção seguinte, em que analisamos os dados coletados.  

 Nesta seção, apresentamos as análises de Yu (2003), Doetjes (2007) e Sanchez-

Mendes (2008; 2014) para a relação entre a leituras iterativas e durativas e as classes 

aspectuais. Na seção seguinte, apresentamos os dados do Guarani Paraguaio, bem como 

nossa proposta de análise, que visa responder às questões acima.  

 

4.2.3 As leituras de ‘heta’ com predicados verbais no Guarani Paraguaio 
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 Nesta seção iremos apresentar os dados do Guarani Paraguaio em que ‘heta’ 

modifica os predicados verbais, aparecendo, portanto, em posição pré-verbal. 

Defenderemos aqui que a atomização via especificação de unidade de medida, proposta 

em Rothstein (2004; 2008), é a propriedade que permite a pluralização de eventos, e não 

a telicidade, como em Yu (2003) e Doetjes (2007). Em Rothstein (2004; 2008), no entanto, 

a telicidade é produto da atomização. Apresentamos aqui a proposta que visa reformular 

essa relação entre telicidade e atomização.  

Mostraremos que, assim como ‘beaucoup’, ‘heta’ gera leituras durativas para 

predicados atélicos. No entanto, assumimos que a fonte para as leituras iterativas não é 

apenas a contabilidade do verbo, mas a especificação de U na função de medida Meas(e). 

Além disso, assumimos que nomes nus contáveis, mas não nomes nus massivos, em 

posição de objeto de verbos accomplishment podem fornecer especificação para U e não 

apenas nomes quantizados. 

 Assim como no Francês, o Guarani Paraguaio exibe uma distinção entre leituras 

de ‘heta’ com diferentes tipos de verbos, de acordo com sua classe de aspecto lexical: 

Vejamos: 

 

(4.64) Juan heta ho’a 

Juan heta ho’a-ø 

Juan heta 3.cair-nfut 

‘Juan caiu muito’ 

Leituras:  

i) Juan caiu várias vezes – ✔ 

  ii) Juan caiu feio, um tombo muito grande – ✘ 

     

 (4.65) Juan heta ojeroky 

Juan heta o-jeroky-ø 

Juan heta 3-dançar-nfut 

‘Juan dançou muito’ 

Leituras: 

i) Juan dançou uma vez por muito tempo – ✔ 
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  ii) Juan dançou várias vezes por 5 minutos – ✔ 

iii) Juan dançou muito rápido e com muito esforço – ✘ 

    

 No exemplo (4.64), temos o verbo achievement ho’a ‘cair’ modificado por ‘heta’. 

A leitura gerada é a leitura de iteratividade, não sendo possível a leitura de intensidade 

da queda, por exemplo. Uma vez que verbos achievements não têm duração interna, 

como vimos na seção 4.2.1, não é permitida também a leitura de duração. Em (4.65), 

temos o verbo jekory ‘dançar’, que é uma atividade. Para este verbo há duas leituras 

possíveis: a leitura de duração do evento, em que o evento de dançar dura muito tempo 

e a leitura iterativa, em que há muitas repetições do mesmo evento. Isso mostra a 

semelhança com os dados o Francês para ‘beaucoup’. 

 Há também no Guarani Paraguaio um advérbio de frequência, que gera leituras 

análogas a ‘souvent’: tapia ‘frequentemente’40. Este advérbio gera apenas a leitura de 

múltiplos eventos, inclusive para verbos atélicos: 

 

(4.66) Juan tapia ho’a 

Juan tapia ho’a-ø 

Juan tapia 3.cair-nfut 

‘Juan cai sempre/frequentemente’ 

     

 (4.67) Juan tapia ojeroky 

Juan tapia o-jeroky-ø 

Juan tapia 3-dançar-nfut 

‘Juan dança sempre/frequentemente’ 

 

 Nos itens acima, vemos que tapia ‘frequentemente’, gera leitura de frequência 

independente do tipo de predicado que modifica. É possível perceber que ‘tapia’ não 

tem significado análogo a ‘heta’, porque a sentença abaixo não apresenta contradição: 

                                            
40 Um dos informantes me alertou que ‘tapia’ é um advérbio que soa “antigo” aos falantes de Guarani de hoje. Embora 
os informantes compreendam seu significado, muitos advérbios, sobretudo aquelas relacionados a tempo, têm sido 
emprestados do Espanhol. Por isso, os informantes tendem a não produzir sentenças com ‘tapia’, a menos que 
intencionalmente queiram produzir o que chamam de “Guarani puro” ou “Guarani de verdade”. 
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 (4.68) Juan omba’apo  heta, ha  ndomba’apoi  tapia41 

 Juan o-mba’apo-ø  heta ha nd-o-mba’apo-i tapia 

 Juan 3-trabalhar-nfut heta e neg-3-trabalhar-neg tapia 

 ‘Juan trabalha muito, não trabalhou com frequência’ 

 

 Como vemos na sentença (4.68), ‘heta’ se refere a uma quantidade total de 

trabalho e não à sua distribuição no tempo. Por isso é possível negar a frequência 

temporal de um evento sem negar que a sua quantidade é equivalente a ‘muito’.  

 Defendemos aqui que as propriedades aspectuais do léxico do verbo em 

composição com o VP) são a fonte das diferentes leituras de ‘heta’ com predicados 

verbais. Para tanto, iremos agora apresentar os dados ‘heta’ com os diferentes tipos de 

verbo/predicado. 

 A tabela 4.6 abaixo mostra os dados de ‘heta’ com predicados estativos e 

atividade, em que ‘heta’ torna a sentença agramatical. A coleta de dados traz tanto 

predicados estativos stage level quanto individual level. Para Carlson (1980), enquanto 

predicados stage level, como ‘estar feliz’, ‘morar em São Paulo’ e ‘amar’, representam 

propriedade transitórias de indivíduos, predicados individual level denotam propriedades 

permanentes de indivíduos, como ‘ser alto’, ‘ter olhos azuis’ e ‘ser brasileiro’. Na definição 

de Kratzer (1995), apenas predicados stage level possuem o argumento evento (e). Ainda, 

é importante notar que essa distinção não é lexical por não ser independente do contexto.  

No entanto, essa distinção não se mostrou relevante, pois nenhum dos dois tipos de 

predicado é possível com ‘heta’.  

Já com verbos/predicados atividades, ele pode ser usado tanto com a leitura de 

duração como com a leitura iterativa. Na posição pré-verbal, apresentada nesta tabela, 

‘heta’ não pode operar sobre a quantidade do argumento interno, nos casos de verbos 

transitivos.  

  

 TABELA 4.6 – ‘HETA’ + ESTADOS/ATIVIDADE 

                                            
41 Não foram testados dados de interação entre tempo futuro e a negação. Desta forma, não se pode precisar 
corretamente se o morfema de não futuro deve ficar dentro ou fora do escopo da negação. Optou-se portanto, por não 
inclui-lo na glosa.  
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VERBOS SENTENÇAS 

PREDICADOS ESTATIVOS STAGE LEVEL 

iko 

‘morar’ 

*Juan  heta  oiko           Paraguaype 

 Juan   heta  oi-ko-Ø       Assunção-pe 

 Juan   heta 3-morar-nfut Assunção-em 

 Leituras:   

i) Juan morou em Assunção por muito tempo – ✘ 

ii) Juan morou em Assunção várias vezes – ✘ 

reko 

‘ter’ 

*Juan heta oreko      jagua 

Juan heta o-reko-Ø  jagua 

Juan heta 3-ter-nfut  cachorro 

Leituras:  

i) Juan teve um cachorro só por muito tempo – ✘ 

ii) Juan teve um cachorro várias vezes na vida – ✘ 

hayhu 

‘amar’ 

*Juan heta ohayhu mitãme 

Juan heta o-hayhu-ø mitã-me 

Juan heta 3-amar-nfut criança-em 

Leituras:  

i) Há muito tempo João gosta de criança – ✘ 

ii) Juan gostou de uma criança várias vezes – ✘        

iii) Juan gostou muito de uma criança – ✘  

ikuaa 

‘saber’ 

Juan heta oikuaa  Guarani 

Juan  heta o-ikuaa-ø Guarani 

Juan heta 3-saber-nfut Guarani 

‘Juan sabe muito Guarani’ 

Leituras:   

i) Juan sabe um pouco de Guarani há muito tempo – ✘ 

ii) Juan sabe Guarani profundamente – ✔/✘42 

                                            
42 Apenas um informante aceitou essa sentença, o que pode indicar que talvez ele tenha compreendido 
‘profundamente’ como ‘saber muitos aspectos’, uma vez que a dimensão da intensidade não está disponível para ‘heta’ 
com nenhum outro predicado.  
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iii) Juan conhece muitos aspectos do Guarani – ✔ 

PREDICADOS ESTATIVOS INDIVIDUAL LEVEL 

karape 

‘ser baixo’ 

*Juan heta ikarape 

Juan heta i-karape 

Juan heta 3-karape 

Leituras:  

i) Juan foi um pouco baixo por muito tempo – ✘ 

ii) Juan foi baixo várias vezes (contexto de história infantil) – ✘ 

iii) Juan foi muito baixo por pouco tempo – ✘ 

hesa hovy 

‘ter olhos 

azuis’ 

*Juan heta hesa hovy 

Juan heta hesa hovy 

Juan heta olho azul 

Leituras:  

i) Juan teve olhos azuis por muito tempo – ✘ 

ii) Juan teve olhos azuis várias vezes – ✘ 

iii) Juan tem olhos muito azuis – ✘ 

paraguayo 

‘ser 

paraguayo’ 

*Juan heta paraguayo43 

Juan heta paraguayo 

Juan heta ser paraguaio 

Leituras:  

i) Juan é paraguaio há muito tempo – ✘ 

ii) Juan foi paraguaio muitas vezes – ✘ 

iii) Juan é muito paraguaio – ✘  

PREDICADOS ATIVIDADE 

guata 

‘caminhar’ 

Juan heta oguata 

Juan heta o-guata-ø 

Juan heta 3-caminhar-nfut 

‘Juan caminhou muito’ 

                                            
43 Para checar se a impossibilidade de leitura desta sentença deve-se apenas a questões pragmáticas, uma vez que não 
se muda de nacionalidade com frequência, apresentamos um contexto em que uma pessoa alternava a nacionalidade 
entre brasileira/paraguaia. Ainda assim, a sentença não é possível. 
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Leituras:  

i) Juan caminhou uma vez por muito tempo – ✔ 

ii) Juan caminhou várias vezes por 5 minutos – ✔ 

iii) Juan caminhou muito rápido e fazendo muito esforço –  ✘ 

jeroky 

‘dançar’ 

Juan heta ojeroky 

Juan heta o-jeroky-ø 

Juan heta 3-dançar-nfut 

‘Juan dançou muito’ 

Leitura:  

i) Juan dançou uma vez por muito tempo – ✔ 

ii) Juan dançou muito rápido e com muito esforço – ✘ 

iii) Juan dançou várias vezes por 5 minutos – ✔ 

ke 

‘dormir’ 

Juan heta oke  

Juan heta o-ke-ø 

Juan heta 3-dormir-nfut 

‘Juan dormiu muito’ 

Leituras:  

i) Juan dormiu uma vez por muito tempo – ✔ 

ii) Juan dormiu várias vezes por 5 minutos – ✔ 

iii) Juan dormiu muito profundamente por pouco tempo – ✘ 

mba’apo 

‘trabalhar’ 

Juan heta omba’apo  

Juan heta o-mba’apo-ø 

Juan heta 3-trabalhar-nfut 

‘Juan trabalhou muito’ 

Leituras:  

i) Juan trabalhou um dia por muito tempo – ✔ 

ii) Juan trabalhou várias vezes por 2 horas – ✔ 

iii) Juan trabalhou muito rápido com muito esforço – ✘ 

kãrai 

‘arranhar’ 

Juan heta  okãrai   mitã  

Juan heta o-kãrai-ø  mitã 
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Juan heta 3-arranhar-nfut  criança 

‘Juan arranhou muito criança’ 

Leituras:  

i) Juan arranhou criança por muito tempo uma vez – ✔ 

ii) Juan arranhou várias vezes por 5 minutos – ✔ 

iii) Juan arranhou muito profundamente por pouco tempo – ✘ 

myaña 

‘empurrar’ 

Juan heta  omyaña  apykapuku  

Juan heta o-myaña-ø  apykapuku 

Juan heta 3-empurrar-nfut banco 

‘Juan empurrou muito o banco’ 

Leituras:  

i) Juan empurrou o banco por muito tempo uma vez – ✔ 

ii) Juan empurrou o banco várias vezes – ✔ 

iii) Juan empurrou o banco com muito esforço por pouco tempo – ✘ 

hupi 

‘carregar’ 

Juan heta  ohupi  apykapuku  

Juan heta o-hupi-ø apykapuku 

Juan heta 3-carregar-nfut banco 

‘Juan carregou muito banco’ 

Leituras:  

i) Juan levantou um banco por muito tempo – ✔/✘44 

ii) Juan levantou várias vezes o mesmo banco – ✔ 

iii) Juan levantou um banco com muito esforço – ✘ 

 

 

 Na tabela 4.6 vemos uma importante diferença entre predicados atividade e 

predicados estativos: os primeiros apresentam tanto a leitura de duração quanto a leitura 

iterativa, os predicados estativos de todos os tipos não são gramaticais com ‘heta’45. Na 

                                            
44 Essa leitura foi considerada possível por apenas um informante. É possível que este verbo também tenha a leitura 
de ‘levantar’, o que indicaria uma leitura achievement para o verbo, inconsistente com a leitura durativa.  
45 Um informante aceitou o verbo –kuaa ‘saber’ com ‘heta’ desde que a leitura fosse “saber muitos aspectos da língua”. 
Uma explicação plausível para essa leitura serio o fato de ‘heta’ operar sobre ‘Guarani’, em que houvesse um plural 
implícito (Guarani > aspectos da língua Guarani). 
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seção 4.4, veremos que estados são gramaticais com ‘iterei’. Atribuímos essa 

impossibilidade ao fato de ‘heta’, ao contrário de ‘iterei’, não operar sobre intensidades. 

Voltaremos a essa questão mais adiante.  

 A leitura durativa está prevista pela semântica dos verbos atividades, que denotam 

eventos que duram no tempo, em estágios, conforme explicitado na subseção 4.2.1 deste 

capítulo. No entanto, verbos atividade não possuem a medida U especificada, portanto, 

embora atômicos, a medida do átomo não é dada lexicalmente. Se assumimos que a 

fonte da leituras iterativas é especificação de U, não deveria ser possível que verbos 

atividade tivessem também a leitura iterativa. No entanto, a leitura iterativa de verbos 

atividade está presente translinguisticamente. Vejamos aqui alguns dados do Português 

Brasileiro, do Francês e do Karitiana que evidenciam este fato: 

 

 (4.69) Inácio  ø-na-aka-t  i-pykyn-<a>-t  pita-t 

  Inácio 3-decl-cop-nfut  part-correr-abs  muito-adv 

  ‘O Inácio correu muito’ 

Situações: i) O Inácio correu por muito tempo. 

  ii) O Inácio correu muitas vezes. 

  iii) O Inácio correu em alta velocidade. 

  iv) O Inácio correu uma longa distância. 

  v) O Inácio correu fazendo muito esforço.  

(Sanchez-Mendes, 2014) 

 

(4.70) Il a plu beaucoup. 

 ‘Choveu muito’  

(Doetjes, 2007) 

 

(4.71) João correu muito. 

 

Os dados (4.69) e (4.70) estão apresentados como podendo apresentar leituras de 

vários eventos, em que ‘correr’ e ‘chover’ ocorreram várias vezes. No entanto, Doetjes 

(2007) aponta que o que conta como beaucoup ‘muito’ não é o número de vezes, mas a 
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quantidade total de duração, sendo assim uma leitura cumulativa da duração do evento. 

No caso do Guarani Paraguaio, essa análise também é verdadeira. A sentença Juan heta 

oguata ‘Juan caminhou muito’ é verdadeira num contexto em que foram muitas 

caminhadas desde que ao todo a soma das caminhadas seja uma quantidade equivalente 

a heta ‘muito’. Isso remete a uma leitura cumulativa do predicado. Nesse sentido, a leitura 

de ‘muitas vezes’ não pertence ao significado da sentença, mas corresponde a uma 

vagueza da leitura da sentença: embora esteja especificado que a quantidade total precisa 

estar acima de uma média padrão, não está especificado se essa quantidade total precisa 

ser alcançada em apenas um intervalo de tempo ou em muitos intervalos. Essa 

propriedade, seria, então, fruto da inespecificação de U para Meas (e). 

 

(4.72) 〚correr〛= λe.correr(e) & Meas(e) = <1, U> 

 

No entanto, é possível que mesmo predicados atividades tenham leituras télicas 

como mostra a sentença abaixo: 

 

(4.72) a. João correu em 30 minutos. 

 b. João correu três vezes essa semana.  

 

Nos casos acima, as sentenças tornam-se possíveis se pensarmos que há uma 

duração implícita para o evento de ‘correr’. Por exemplo, sabemos que João costuma 

correr 5km todas as manhãs, portanto a medida do evento é 5km e está dada pelo 

contexto. Essas sentenças com verbos atividade e leituras télicas não só são gramaticais, 

como também são bastante produtivas nas línguas. Segundo a semântica dos predicados 

verbais dada por Rothstein (2004; 2008), podemos entender que elas ocorrem através de 

uma especificação contextual para U. Nesse sentido, a proposta de Sanchez-Mendes 

(2008; 2014) para explicar as leituras iterativas através da contabilidade dos predicados 

verbais com advérbios de grau está parcialmente correta. De fato é a contabilidade que 

permite que o verbo possa ter uma leitura atômica e possa ser diretamente contado, o 

que não está previsto no tratamento de Doetjes (2007), que considera verbos atividade 

massivos/não atômicos. Mas, mais especificamente, é a pressuposição de U, e não apenas 
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o fato de estar no domínio contável, que gera essa leitura, uma vez que a leitura durativa 

também está disponível mesmo para predicados contáveis. Se fosse apenas a 

contabilidade que gerasse a leitura iterativa dos predicados verbais, a leitura iterativa seria 

obrigatória e a leitura durativa não estaria disponível. Temos, então, uma combinação de 

fatores: a contabilidade permite que a iteratividade esteja disponível e a pressuposição de 

uma medida para U gera essa leitura, bloqueando a leitura iterativa. 

Para os predicados estativos, o fato de não possuírem estágios (duração) pode 

explicar por que não podem ter leitura durativa/iterativa. Ainda, predicados formados 

por adjetivos não estão, para Rothstein (1999), no domínio contável. Seria necessário 

investigar se os estativos como um todo estão num domínio massivo ou contável 

translinguisticamente, mas, seguindo o comportamento dos dados do Guarani Paraguaio, 

poderíamos classificar os predicados estativos como massivos, explicando assim sua 

ausência de dimensão contável disponível para modificação de ‘heta’. Essa questão 

merece maior investigação.  

Além disso, é importante notar que a dimensão da intensidade também não pode 

ser modificada por ‘heta’, como mostram as leituras em (iii) na tabela para verbos como 

hayhu ‘amar’ ou guata ‘caminhar’. Já no Karitiana, essa dimensão está disponível para 

‘pitat’, como mostramos na subseção anterior. No Português Brasileiro, ‘muito’ também 

pode ter essa leitura (cf. Quadros-Gomes & Sanchez-Mendes, 2015, para mais detalhes 

sobre a semântica de ‘muito’ no PB): 

 

(4.73) João correu muito hoje. 

 Situação: João correu em alta velocidade, com muito esforço. 

 

Neste sentido, ‘heta’ é um advérbio de grau de quantidade e nunca de 

intensidade, diferente de ‘muito’, o que não significa, como mostraremos na seção 4.4, 

que a dimensão da intensidade não esteja disponível para alguns predicados verbais no 

Guarani Paraguaio. A prova mais significativa disso é que ‘heta’ não modifica adjetivos, 

enquanto ‘muito’, sim, como mostram os exemplos abaixo: 

 

(4.74) a. *Juan iporã  heta 
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    Juan  i-porã-ø heta 

    Juan  3-bonito-nfut heta 

    Leitura pretendida: Juan é muito bonito.  

 

(4.75) Juan é muito bonito. 

 

 Já com predicados accomplishment e achievements, conforme mostramos na 

tabela abaixo, ‘heta’ não pode ter leitura durativa, mas apenas iterativa. Observemos os 

dados:  

 

 TABELA 4.7 – ‘HETA’ + ACOMPLISHMENTS/ACHIEVEMENTS 

VERBOS SENTENÇAS 

PREDICADOS ACCOMPLISHMENT 

japo 

‘fazer’ 

?Juan heta ojapo     óga 

 Juan   heta   o-japo-ø        óga 

 Juan   heta  3-fazer-nfut  casa 

 ‘Juan fez muitas casas’ 

Leituras:   

i) Juan fez a mesma casa por muito tempo – ✘ 

ii) Juan fez a mesma casa várias vezes – ? 

iii) Juan fez uma casa com muito esforço – ✘ 

iv) Juan fez várias casas. ✔ 

typei 

‘varrer’ 

Juan heta oitypei     hóga 

 Juan   heta   o-itypei-ø        h-óga 

 Juan   heta  3-varrer-nfut  3-casa 

 ‘Juan varreu sua casa várias vezes’ 

Leituras:   

i) Juan varreu sua casa por muito tempo – ✘ 

ii) Juan varreu sua casa várias vezes – ✔ 

iii) Juan varreu sua casa com muito esforço – ✘ 
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iv) Juan varreu suas várias casas - ✔ 

hasa 

‘atravessar’ 

?Juan heta ohasa      tape 

 Juan   heta   o-hasa-ø         tape 

 Juan   heta  3-atravessa-nfut  tape 

 ‘Juan atravessou rua muitas vezes/ atravessou muitas ruas’ 

Leituras:   

i) Juan atravessou a mesma por muito tempo – ✘ 

ii) Juan atravessou a mesma rua várias vezes – ✔ 

iii) Juan atravessou uma rua com muito esforço – ✘ 

iv) Juan atravessou muitas ruas – ✔ 

‘u 

‘ingerir’ 

Juan heta ho’u     yva 

 Juan   heta   ho-‘u-ø        yva 

 Juan   heta  3-comer-nfut  fruta 

 ‘Juan comeu fruta várias vezes/comeu muitas frutas’ 

Leituras:   

i) Juan comeu a mesma fruta por muito tempo – ✘ 

ii) Juan comeu fruta várias vezes. ? 

iii) Juan comeu uma fruta uma vez com muito esforço – ✘ 

iv) Juan comeu várias frutas – ✔ 

purahéi 

‘cantar’ 

Juan heta opurahéi     polka 

 Juan   heta o-purahéi-ø    polka 

 Juan   heta  3-cantar-nfut  polca 

 ‘Juan cantou polca muitas vezes/cantou muitas polcas’ 

Leituras:   

i) Juan cantou a mesma polca por muito tempo – ✘ 

ii) Juan cantou a mesma polca várias vezes – ✔ 

iii) Juan cantou alto uma polca – ✘ 

iv) Juan cantou várias polcas – ✔  

PREDICADOS ACHIEVEMENT 

gueru Juan heta ogueru      yva 
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‘trazer’  Juan   heta   o-gueru-ø       yva 

 Juan   heta  3-trazer-nfut  fruta 

 ‘Juan trouxe fruta várias vezes’ 

Leituras:   

i) Juan trouxe a mesma fruta por muito tempo – ✘ 

ii) Juan trouxe várias vezes a mesma fruta – ? 

iii) Juan trouxe uma fruta uma vez com muito esforço – ✘ 

japi 

‘atirar’ 

Juan heta ojapi     kurepe 

 Juan   heta   o-japi-ø        kure-pe 

 Juan   heta  3-atirar-nfut  porco-em 

 ‘Juan atirou em porco várias vezes’ 

Leituras:   

i) *Juan atirou em porco por muito tempo – ✔ 

ii) Juan atirou várias vezes no mesmo porco – ✔ 

iii) Juan atirou num porco com muita vontade/esforço – ✘ 

*Leitura i) pressupõe muitos eventos de atirar 

 

nupã 

‘bater’ 

Juan heta onupã    jaguape 

 Juan   heta   o-nupã-ø        jagua-pe 

 Juan   heta  3-nupã-nfut  cachorro-em 

 ‘Juan bateu no cachorro várias vezes’ 

Leituras:   

i) *Juan bateu no cachorro por muito tempo – ✔ 

ii) Juan bateu várias vezes no mesmo cachorro – ✔ 

iii) Juan bateu num cachorro com muita força – ✘ 

*Leitura i) pressupõe muitos eventos de bater 

jogua 

‘comprar’ 

Juan heta ojogua      jopói 

Juan   heta   o-jogua-ø         jopói 

Juan   heta  3-comprar-nfut  presente 

‘Juan comprou casa várias vezes’ 

Leituras:   
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i) Juan comprou presente por muito tempo – ✘ 

ii) Juan comprou presente várias vezes (acarreta vários presentes)– ✔ 

iii) Juan comprou mesmo os presentes com muito esforço – ✘ 

ho’a 

‘cair’ 

Juan heta ho’a 

Juan heta ho’a-ø 

Juan heta 3.cair-nfut 

‘Juan caiu muito’ 

Leituras:  

i) Juan demorou um longo tempo caindo – ✘ 

ii) Juan caiu várias vezes – ✔ 

iii) Juan caiu feio – ✘ 

po 

‘saltar’ 

Juan heta opo(-po) 

Juan heta o-po(-po)-ø 

Juan heta 3-saltar(-red)-nfut 

‘Juan saltou muito’ 

Leituras:  

i) *Juan passou muito tempo saltando – ✔   

ii) Juan saltou várias vezes – ✔ 

ii) Juan saltou alto – ✘ 

*Leitura i) pressupõe muitos saltos 

mano 

‘morrer’ 

Juan heta omano  

Juan heta o-mano-ø 

Juan heta 3-morrer-nfut 

‘Juan morrer muito’ 

Leituras:  

i) Juan passou muito tempo morrendo – ✘ 

ii) Juan morreu várias vezes – ✘/✔46 

ii) Juan morreu de verdade – ✘  

                                            
46 A sentença foi considera boa por um informante quando apresentado contexto de personagem de vídeo game, que 
morria várias vezes durante o jogo.  
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 Na tabela 4.7, pode-se perceber que a leitura iterativa está sempre disponível para 

os predicados testados, enquanto a leitura durativa e a leitura de intensidade nunca estão 

disponíveis. Agora vamos analisar detalhadamente cada caso. 

 O fato de verbos achievement não gerarem leitura durativa está previsto pela 

teoria adotada aqui, uma vez que esses verbos denotam mudança de estado, de ¬α para 

¬α, instantâneas (Kamp, 1979), e, portanto, sem duração. Seguindo nossa proposta, as 

leituras iterativas seriam geradas pela especificação de U, que no caso dos achievements, 

que possuem átomos naturais, são dados pelo próprio léxico do verbo, conforme a 

seguinte formalização: 

 

 (4.76) 〚morrer〛= λe.morrer(e) & Meas(e) = <1, ‘morrer’> 

 

Assim, da mesma forma que nomes contáveis que denotam indivíduos com 

átomos naturais favorecem a contabilidade dos nomes contáveis, a existência de átomos 

naturais para eventos achievement leva à possibilidade de que predicados achievement 

sejam mais facilmente contados.   

No entanto, há alguns casos testados em que a leitura durativa é possível, ainda 

que sempre implique na multiplicação de eventos: os verbos po ‘saltar’, sua versão 

pluracional popo ‘saltitar’, o verbo japi ‘atirar’ e o verbo nupã ‘bater’. De acordo com o 

comportamento visto destes predicados com ‘heta’, faz mais sentido agrupá-los com os 

achievements do que com as atividades, como propõe Rothstein (2004; 2008). Isso se 

justificaria pela seguinte questão: ambos fornecem átomos naturais para a pluralização. 

Enquanto achievements seriam pluralizados externamente, semelfactivos seriam 

pluralizados internamente, segundo as definições de Cusic (1981).  

Rothstein (2004; 2008) é obrigada a assumir uma categoria diferente para 

semelfactivos, uma vez que eles, diferente de achievements, podem gerar leituras atélicas, 

embora seja naturalmente atômicos. Sendo assim, eles não se encaixam perfeitamente 

em nenhum ponto da tabela de quatro traços Uma consequência da nossa proposta, ao 

dissociar atelicidade de atomicidade semântica, é que semelfactivos seriam um 
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subproduto de achievements, sendo o equivalente a achievements internamente 

pluralizados (cf. Cusic 1981; Wood, 2007, entre outros). 

É preciso distinguir também aqui dois tipos de duração: a duração interna do 

evento, que diz respeito a quanto tempo um evento dura no tempo e à duração externa 

no evento, que se refere à duração de eventos repetidos, comumente chamada de 

iteratividade (cf. Ilari, 1997; Castilho, 2003; Wachowicz, 2004). No caso dos verbos 

semelfactivos, há apenas a possibilidade de duração externa. 

 O caso de ‘heta’ com verbos accomplishment já mostra um panorama mais 

complicado. Como vimos na seção 4.2.1, accomplishment têm sua unidade definida pelo 

seu argumento interno. A telicidade da sentença depende neste caso das propriedades 

do VP. E são formados de um atividade, com duração, e uma mudança de estado. O 

evento de “comer uma maçã” é delimitado pela unidade da maçã, e a mudança de estado 

é gradual. Há um homomorfismo entre o objeto-tema e o evento, formalizado por Krifka 

através da função de mapeamento de eventos, nos seguintes termos: 

 

 (4.48) ∀x,y∀e[θ(e,x) & y⊑x & ¬y=x → ∃e’[e’⊑e & ¬e=e’ & θ(e’,y)]]  

‘Se x é tema de e e y é uma parte própria de x, então existe uma única parte 

própria de e que tem y como tema.’   

 

Pela definifição acima, cada subevento de “comer uma maçã”, por exemplo, 

corresponde uma subparte da maçã. Para ‘heta’, essa mudança de estado gradual, 

chamada incrementalidade, não é tão relevante, porque ‘heta’ opera sobre as denotações 

cumulativas e devolve plurais. Sendo assim, a sentença abaixo, com verbo 

accomplishment e ‘heta’ não gera uma leitura incremental sobre as partes do objeto, mas 

opera sobre a cardinalidade do evento: 

 

 (4.77)  Juan heta ho’u      peteĩ yva 

   Juan    heta   ho-‘u-ø        peteĩ yva 

Juan    heta  3-comer-nfut  um fruta 

‘Juan comeu (um tipo de) uma fruta várias vezes’ 

Leitura: Juan comeu muitas partes de uma fruta - ✘ 
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 Se a relação de incrementalidade fosse a chave para a interpretação de ‘heta’, a 

leitura de que Juan comeu muitas partes da fruta seria possível. Assim, assumimos que a 

a incrementalidade no seu sentido mais estrito não pode explicar a operação de ‘heta’, 

embora essa relação também já tenha sido formalizada em termos de gradação/escalas 

por Hay, Kennedy & Levin (1999) Caudal & Nicolas (2005), Rappaport-Hovav (2008); 

Kennedy & Levin (2008); Rappaport-Hovav & Levin (2010); Kennedy (2012); Bochnak 

(2012), entre outros.  

 Outra particularidade dos predicados com verbo accomplishment e ‘heta’ é que 

a pluralização do evento normalmente pressupõe a pluralidade do objeto. No entanto, a 

questão que mais chama a atenção é o fato de sentenças com nomes nus, que geram 

leituras atélicas, disponibilizarem apenas a leitura iterativa e nunca a leitura durativa. Por 

definição, nomes nus em posição de objeto, por não serem quantizados, geram 

predicados atélicos, conforme atestam Dowty, 1979; Tenny, 1994; Krifka, 1998; 

Geenhoven, 2004, Rothstein, 2004; 2008). Vemos alguns exemplos a seguir: 

 

(4.78)  a. João comeu maçã/maçãs por duas horas. 

 b. João trouxe fruta/frutas para dentro de casa por duas horas. 

 c. João achou pulga/pulgas em seu cachorro por duas horas.  

 

Neste casos, a atelicidade não bloqueia nestes caso as leituras iterativas. Por isso, 

argumentamos aqui que a telicidade é definida não pela especificação de U, como propõe 

Rothstein (2004; 2008), mas pela quantização do objeto, como propõe Krifka (1998). O 

que a especificação de U definiria é a capacidade do evento de ter leitura plural, ou seja, 

ser diretamente contado.  No caso do Guarani, os nomes nus também geram predicados 

atélicos, tanto quando não estão modificados por ‘heta’ quanto como quando estão:  

 

(4.79) a.Juan ho’u      yva sinko minuto pukukue 

     Juan   ho-‘u-ø        yva sinko minuto puku-kue 

  Juan  3-comer-nfut  fruta cinco minutos longo-pass 

 ‘Juan comeu fruta por cinco minutos’ 
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 b.Juan heta  ho’u     yva sinko minuto pukukue 

     Juan   heta ho-‘u-ø  yva sinko minuto puku-kue 

  Juan   heta 3-comer-nfut  fruta cinco minutos longo-pass 

 ‘Juan comeu muita fruta por cinco minutos’ 

 

O fato de predicados com verbo accomplishment gerarem leitura atélica com 

‘heta’, poderia corresponder ao Requerimento de Atelicidade, proposto por Yu (2003) 

para pluracionalização. Mas, também sentenças não modificadas por ‘heta’ com verbos 

accomplishment e objetos formados de nomes nus geram leituras atélicas47.  

Optamos por uma análise em que um nome contável fornece uma medida para 

a unidade do evento denotado por verbos accomplishment, independente de sua 

quantização. Como argumento para essa análise, apresentamos os dados em que verbos 

accomplishment/achievement aparecem com nomes nus massivos, mas apenas os 

primeiros têm a leitura iterativa bloqueada. Isto está previsto pela teoria adotada pela 

seguinte razão: a medida de eventos denotados por verbos achievement está dada pelo 

próprio léxico do verbo, enquanto para verbos accomplishment, a medida do evento é 

dada pelo objeto. Faz sentido, então, postular que nomes contáveis possam fornecer essa 

medida enquanto nomes massivos não a podem fornecer por não possuírem uma 

unidadede medida disponível. Vejamos estes dados: 

   

 TABELA 4.8 – ‘HETA’ + ACCOMPLISHMENTS/ACHIEVEMENTS + NOMES NUS 

VERBOS SENTENÇAS 

PREDICADOS ACCOMPLISHMENT 

japo 

‘fazer’ 

Juan heta ojapo  tembi’u 

Juan heta o-japo-ø tembi’u 

Juan heta 3-fazer-nfut comida 

Leituras:  

i) Juan fez muita comida – ✔ 

                                            
47 Se oferecido um contexto, as leituras télicas também estão disponíveis.  
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ii) Juan fez comida muitas vezes – ✘ 

iii) Juan fez comida uma vez e levou muito tempo – ✘ 

japo 

‘fazer’ 

Juan heta ojapo  chipa48 

Juan heta o-japo-ø chipa 

Juan heta 3-fazer-nfut chipa 

Leituras:  

i) Juan fez muita chipa – ✔ 

ii) Juan fez chipa muitas vezes – ✘ 

iii) Juan fez chipa uma vez e levou muito tempo – ✘ 

ho’u 

‘beber’ 

Juan heta ho’u  y 

Juan heta ho’u-ø  y 

Juan heta 3-beber-nfut água 

Leituras:  

i) Juan bebeu muita água – ✔ 

ii) Juan bebeu água muitas vezes – ✘ 

iii) Juan bebeu água uma vez e levou muito tempo – ✘ 

ho’u 

‘beber’ 

Juan heta ho’u  kamby 

Juan heta ho’u-ø  kamby 

Juan heta 3-beber-nfut leite 

Leituras:  

i) Juan bebeu muito leite – ✔ 

ii) Juan bebeu leite muitas vezes – ✘ 

iii) Juan bebeu leite uma vez e levou muito tempo – ✘ 

PREDICADOS ACHIEVEMENT 

gueru 

‘trazer’ 

Juan heta ogueru  kamby 

Juan heta o-gueru-ø kamby 

Juan heta 3-trazer-nfut leite 

Leituras:  

i) Juan trouxe muito leite de uma vez – ✘ 

                                            
48 Assumimos aqui ‘chipa’ como nome massivo, mas seria necessário fazer testes para checar essa afirmação. 
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ii) Juan trouxe leite, mas um pouco de cada vez trazendo muitas vezes – 

✔ 

jogua 

‘comprar’ 

Juan heta ojogua   kamby 

Juan heta o-jogua-ø  kamby 

Juan heta 3-comprar-nfut  leite 

Leituras:  

i) Juan comprou muito leite de uma vez – ✘ 

ii) Juan comprou leite, mas um pouco de cada vez, comprando muitas 

vezes – ? 

japi 

‘atirar’ 

Juan heta ojapi  yvyku’ipe 

Juan heta o-japi-ø  yvyku’i-pe 

Juan heta 3-atirar-nfut areia-em 

Leituras:  

i) Juan atirou de uma vez em uma grande quantidade de areia – ✘ 

ii) Juan atirou muitas vezes em um monte de areia – ✔ 

hecha 

‘ver’ 

Juan heta ohecha  tembi’u 

Juan heta o-hecha-ø tembi’u 

Juan heta 3-ver-nfut comida 

Leituras:  

i) Juan viu uma grande quantidade de comida – ✘ 

ii) Juan viu muitas vezes sua comida – ✔ 

 

 Conforme observamos na tabela 4.8 acima, também que nomes nus massivos 

bloqueiam a leitura de múltiplos eventos de verbos accomplishment, mas não de verbos 

achievement. Isso é bastante revelador para hipótese que adotamos aqui: verbos 

accomplishment têm sua medida especificada pelo objeto enquanto verbos achievement 

têm sua medida especificada pelo próprio verbo. Uma vez que verbos achievement não 

dependem do objeto para ter sua medida de unidade U especificada, faz sentido que a 

leitura plural de eventos não seja bloqueada quando há nomes massivos em posição de 

objeto. Já para verbos accomplishment, que precisam do objeto para especificar U, 
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quando esse objeto não fornece uma unidade, a leitura iterativa plural é bloqueada. A 

estrutura para o predicado accomplishment é, então, a seguinte: 

 

(4.80) 〚japo óga ‘fazer casa’〛= λe.japo(e) & Tema(e, óga) & Meas (e) = 

<1,‘óga’>  

     

 Ainda, no caso dos verbos accomplishment, como a unidade do evento não está 

disponível para gerar a leitura iterativa, e a leitura durativa também não está, porque o 

evento denota mudança de estado. Então, a única quantidade disponível para ser contada 

por ‘heta’ é a quantidade de volume dado pelo nome massivo. Assim, nestes casos, ‘heta’ 

opera sobre o nome, mesmo estando em posição pré-verbal.  

 É importante notar que, para nomes contáveis, ‘heta’ em posição pré-verbal 

também pode operar sobre a quantidade denotada pelo nome. Essa ambiguidade de 

leitura faz com que os dados de ‘heta’ em posição pré-verbal com verbos accomplishment 

sejam aceitáveis, mas não preferenciais. Embora os informantes entendam e aceitem as 

sentenças com essa construção, quando dado um contexto, tendem a sugerir uma 

desambiguação através da mudança de ‘heta’ para a posição pré-nominal ou da utilização 

da expressão vece ‘vezes’, como mostram os dados a seguir: 

 

(4.81)  a. Juan heta ojapo     óga49 

      Juan heta   o-japo-ø        óga 

                        Juan heta  3-fazer-nfut  casa 

  ‘Juan fez muitas casas/fez casa várias vezes’ 

 

   b. Juan  ojapo     heta óga 

      Juan    o-japo-ø        heta óga 

                        Juan  3-fazer-nfut  heta  casa 

  ‘Juan fez muitas casas’ 

                                            
49 Um informante preferiu a sentença ‘Juan omopu’ã óga’ como a forma correta para ‘Juan construiu casa’. É possível 
que o uso ‘japo’ seja influência do castelhano. Mas uma vez que a maior parte dos informantes têm muito contato com 
o castelhano, eles preferem a sentença com ‘ojapo’.  
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c. Juan ojapo     óga heta-vece (heta jey)50 

      Juan o-japo-ø        óga heta-vece (heta jey) 

                        Juan 3-fazer-nfut  casa heta-vezes (heta vezes) 

  ‘Juan fez casa várias vezes’ 

 

 Temos em (4.81a) a forma ambígua da sentença. Quando perguntamos aos 

informantes se essa frase é possível, eles respondem que sim. No entanto, quando 

apresentamos os contextos específicos, eles tendem a desambiguar a construção com as 

formas em (4.81b-c). 

 Por fim analisamos uma última especificidade de ‘heta’ com predicados verbais, 

que espelha uma característica de ‘heta’ com nomes: o requerimento de cumulatividade. 

Embora ‘heta’ opere sobre átomos individuados diretamente contáveis, ele não pode 

operar sobre atómos já contados, como vemos em (4.82): 

 

 (4.82) a. *Juan heta  otypei  mokõi óga 

                Juan heta o-typei-ø mokõi óga 

       Juan heta 3-varrer-nfut duas casa 

      Leitura pretendida: Juan varreu muito duas casas.  

 

b. *Juan heta  ogueru  mokõi yva   

      Juan  heta o-gueru-ø mokõi yva  

      Juan  heta 3-trazer-nfut duas fruta   

     Leitura pretendida: Juan trouxe muito fruta duas vezes.  

 

 (4.83)  *Juan  heta  ogueru  yva mokõi vece 

      Juan  heta o-gueru-ø yva mokõi vece 

      Juan  heta 3-trazer-nfut fruta duas vezes 

     Leitura pretendida: Juan trouxe muito fruta duas vezes 

                                            
50 A palavra ‘jey’ significa ‘vezes’ em Guarani Paraguaio. Mas a maior parte dos informantes utiliza o empréstimo do 
Castelhano ‘vece’, em sua forma singular.  
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 (4.84) ?Juan  heta omba’apo  mokõi vece 

     Juan  heta o-mba’apo-ø  mokõi vece 

     Juan  heta 3-trabalhar-nfut duas vezes 

    ‘Juan trabalhou muito duas vezes’ 

 

 Em (4.82), vemos que com verbos accomplishment e achievements transitivos, se 

quantificamos o objeto com o numeral ‘mokõi’, não é possível utilizar ‘heta’. Se ‘heta’ e 

o numeral opere sobre entidades diferentes (evento/indivíduo), esses dados não deveriam 

ser impossíveis pelo menos no caso dos verbos achievement. A explicação para esse 

comportamento e para o comportamento da sentença em (4.83) é o requerimento da 

cumulatividade: a soma dois eventos de ‘trazer fruta’ são iguais a ‘trazer fruta’, mas a 

soma de eventos de ‘trazer duas frutas’ não é igual a ‘trazer duas frutas’, assim como a 

soma de eventos de ‘trazer fruta duas vezes’ não é igual a ‘trazer frutas duas vezes’. Yu 

(2003) já aponta, com base na observação dos dados apresentados em Xrakovskij (1997 

apud Yu, 2003), que translinguisticamente a pluracionalidade opera sobre eventos de 

número indefinido, conforme apresentamos na seção 4.2.2. Para Yu (2003), a pluralização 

do evento deve gerar uma interpretação massiva. Como diferenciamos aqui predicados 

massivos de predicados atélicos, adotamos a hipótese de Geenhoven (2005) de que plural 

de eventos geram leituras atélicas, e portanto, cumulativas.  

 Nesta subseção do texto apresentamos os dados de predicados verbais do Guarani 

Paraguaio e sua interação com ‘heta’, fornecendo uma análise baseada na medida do 

evento para explicar as diferentes leituras. Apresentamos na próxima seção, as conclusões 

parciais de nossa análise até aqui.  

 

4.2.4 Conclusões Parciais 

 

Ao longo da seção 4.2 deste capítulo, procuramos fornecer uma análise da 

interação entre pluralidade de eventos e características aspectuais dos predicados verbais. 

Abordamos na seção 4.2.1 as características tempo-aspectuais dos predicados verbais tais 



Capítulo 4 

 

 
 

quais apresentadas em Rothstein (2004; 2008). Na seção 4.2.2, apresentamos teorias que 

correlacionam características aspectuais dos verbos/predicados com a leitura plural e 

durativa de sentenças com advérbios de grau. Na seção 4.2.3, apresentamos os dados do 

Guarani Paraguaio e mostramos que as características aspectuais dos verbos são 

relevantes para a diferenciação das leituras iterativa e durativa, mas em termos de 

especificação da medida do evento e não da telicidade do predicado.  

É importante notar aqui, que a distinção entre características aspectuais de 

predicados e verbos foram relevantes para nossa análise. Enquanto tanto predicados com 

verbos achievement, como com verbos accomplishment podem gerar leituras télicas, a 

maneira como a medida do evento é construída nesses dois tipos de verbo é diferente, 

de acordo com Rothstein (2004). Sendo assim, falamos em classe aspectual do verbo ao 

invés de classe aspectual do predicado.  

Uma outra questão a ser esclarecida é que pluralidade do evento e 

pluracionalidade não são sempre sinônimas. Cabredo-Hoffner & Laca (2010) diferenciam 

a pluralidade do evento de pluracionalidade verbal: enquanto pluralidade do evento se 

refere a maneiras de pluralizar o evento em geral, pluracionalidade verbal se refere a 

marcar nos verbos que geram leituras plurais. Como o único caso de pluracionalidade 

apresentado aqui, o Checheno, é analisado como plural do argumento evento, utilizamos 

plural/pluralidade de eventos de maneira geral ao longo da seção.  

Concluindo, mostramos nesta seção que ‘heta’ tem leitura durativa com 

predicados cuja medida do evento não está especificada. Além disso, atribuímos à 

especificação da medida do evento (atomização) a possibilidade de gerar leituras 

iterativas tanto para predicados com verbo atividade, cuja medida é contextual, como 

para verbos accomplishment, cuja medida é dada pelo objeto, e verbos achievements, 

cuja medida é dada pelo próprio léxico do verbo.  Mostramos também que nomes nus 

contáveis em posição de objeto de predicados accomplishment podem fornecer uma 

medida do evento, mas nomes massivos não. Como argumento, apresentamos o fato de 

nomes contáveis, mas não nomes massivos, gerarem leituras necessariamente iterativas 

com ‘heta’. 

  Assumimos aqui que ‘heta’ pluraliza o argumento evento, assim como propõe Yu 

(2003) para o Checheno. No entanto, não atribuímos a diferença de leitura à telicidade 
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do predicado, como Doetjes (2007) e Yu (2003), nem à contabilidade dos predicados, 

como em Sanchez-Mendes (2004; 2008), mas à especificação de uma unidade de medida 

para o evento. Consideramos todos os eventos são atômicos/contáveis51, segundo a 

proposta de Rothstein (1999), mas apenas aquelas expressões que têm uma medida 

especificada pra U poderão ter a leitura iterativa, uma vez que ‘heta’ opera sobre as somas 

das subpartes dos eventos, que serão eventos mínimos contáveis no caso dos verbos que 

tem a medida de U especificada e porções de duração, nos casos em que U não está 

especificada.  

 Na próxima seção deste capítulo, iremos apresentar uma análise semântica para 

‘heta’ e explicar sua possibilidade de interação com ‘ite’, ‘iterei’ e ‘rasa.  

 

 

4.3 UMA ANÁLISE SEMÂNTICA DE ‘HETA’: ESCALAS DE QUANTIDADE 

 

Nas seções 4.1 e 4.2, apresentamos, discutimos e analisamos os dados em que 

‘heta’ aparece com nomes e verbos. Nesta seção, iremos discutir em maior detalhe a 

semântica de ‘heta’ e explicar sua possibilidade de combinação com ‘ite’, ‘iterei’ e ‘rasa’. 

Em nossa análise, a função de ‘heta’ é tornar predicados graduáveis, sendo assim é uma 

função que toma predicados verbais e predicados nominais e retorna expressões 

graduáveis, que possuem uma variável d disponível para a quantificação. Em nossa 

abordagem, as escalas geradas por ‘heta’ teriam necessariamente dimensões monotônicas 

e a especificação de medida U da propriedade analisada teria papel definidor no tipo de 

escala monotônica disponível para a modificação.  

 

4.3.1 Comparação com expressões de quantidade em outras línguas 

 

Primeiro, vamos recuperar algumas das características de ‘heta’, traçando 

comparações possíveis com outras línguas. Diferente de ‘heta’, os quantificadores 

nominais do Inglês ‘much’ e ‘many’ apresentam um critério de seleção semântica: 

                                            
51 Quando utilizamos o termo ‘atômico’, nos referimos ao fato de o evento ter uma unidade de medida U especificada 
e não ao fato de ser singular.  
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enquanto ‘much’ quantifica nomes massivos, ‘many’ quantifica nomes contáveis, como 

veremos abaixo.  

 

Inglês – ‘much’/ ‘many’ 

(4.85) a. much water  

    ‘muita água’ 

 

 b. *much chairs 

    ‘muitas cadeiras’ 

 

 c. *many water 

    ‘muita água’ 

 

 d. many chairs 

    ‘muitas cadeiras’ 

 

Guarani Paraguaio – ‘heta’ 

(4.86) a. Oï  heta y ko’ape 

     Oï-ø  heta y ko’a-pe 

     haver-nfut heta água aqui 

     ‘Há muita água aqui’ 

 

 b. Oï  heta apyka  ko’ape 

     Oï-ø  heta apyka  ko’a-pe 

     haver-nfut heta cadeira  aqui 

    ‘Há muita cadeira aqui’ 

 

Vemos acima que enquanto ‘many’ e ‘much’ apresentam seleção, ‘heta’ é 

compatível com os dois tipos de nomes. Já o quantificador ‘a lot’ pode operar tanto sobre 

nomes de massa quanto sobre nomes contáveis, além de operar sobre eventos, a exemplo 
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do que também ocorre com ‘beaucoup’ do Francês (Doetjtes, 2007) e ‘muito’ do 

Português52 (Quadros- Gomes, 2009; Pires de Oliverira & Rothstein, 2011). 

 

Português – ‘muito’ 

(4.87) a. João trabalha muito. 

 b. Há muita água aqui. 

 c. Há muitas cadeiras aqui/ Há muita cadeira aqui. 

 

Francês – ‘beaucoup’ 

(4.88) a. Jean travaille beaucoup. 

    ‘Jean trabalha muito’ 

  

b. Il y a beaucoup d’eau ici.  

    ‘Há muita água aqui’ 

 

c. Il y a beaucoup des chaises ici. 

   ‘Há muitas cadeiras aqui’ 

  

Inglês – ‘a lot’ 

(4.89) a. John works a lot. 

    ‘John trabalha muito’ 

 

 b. There’s a lot of water here. 

    ‘Há muita água aqui’ 

 

 c. There are a lot of chairs here. 

    ‘Há muitas cadeiras aqui’ 

 

                                            
52 Pires de Oliveira & Rothstein (2011) apontam que apenas a forma singular de ‘muito’ pode operar sobre nomes 
massivos. Dessa forma, haveria então uma distinção entre quantificadores que podem operar sobre nomes massivos e 
contáveis no Português. Neste caso, a distinção se dá em termos de operações sintático-morfológicas e não lexicais, 
como ocorre no caso de ‘much’ e ‘many’. 
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Guarani Paraguaio – ‘heta’ 

(4.90) a. Juan omba’apo  heta. 

    Juan o-mba’apo-ø  heta 

    Juan 3-trabalhar-nfut heta 

    ‘Juan trabalha/trabalhou muito’ 

 

De acordo com os dados apresentados, ‘heta’ teria uma distribuição mais parecida 

com os quantificadores ‘a lot’, ‘beaucoup’ e ‘muito’, operando tanto sobre o domínio 

verbal quanto o domínio nominal. Além disso, no domínio nominal, ‘heta’ opera tanto 

sobre nomes massivos quanto contáveis, mostrando que pode também ser considerado 

como uma fusão entre ‘many’ e ‘much’.  

Por fim, vemos que ‘heta’ não opera sobre adjetivos, assim como ‘many’, ‘a lot’ e 

diferente de ‘much’, que opera sobre adjetivos participiais (Kennedy & McNally, 2005), 

e ‘muito’: 

 

Guarani Paraguaio – ‘heta’ 

(4.91) *Juan  heta iporã  

 Juan heta i-porã 

 Juan heta 3-bonito 

 Leitura pretendida: ‘Juan é muito bonito’ 

 

Inglês – ‘a lot’, ‘many’ e ‘much’  

 (4.92) *John is a lot beautiful. 

 Leitura pretendida: ‘John é muito bonito’ 

 

(4.93) *John is many beautiful. 

 Leitura pretendida: ‘John é muito bonito’ 

 

(4.94) John is much appreciated. 

 ‘John é muito apreciado.’ 
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Resumindo, assim como ‘a lot’, ‘heta’ opera sobre nomes e verbos, mas não sobre 

adjetivos. Abaixo temos uma tabela comparativa: 

 

TABELA 4.9 – DISTRIBUIÇÃO DE EXPRESSÕES DE QUANTIDADE 

 ADJETIVOS VERBOS NOMES 

Francês 

beaucoup ✘ ✔ ✔ 

*com preposição 

Inglês 

much ✔ 

*adjetivos participais  

✘ ✔ 

*nomes massivos 

many ✘ ✘ ✔ 

*nomes contáveis 

a lot ✘ ✔ ✔ 

*nomes plurais 

Português 

muito ✔ ✔ ✔ 

*nomes massivos ou 

singular nu 

muitos ✘ ✘ ✔ 

*nomes plurais 

Guarani Paraguaio 

heta ✘ ✔ ✔ 

 

Na próxima seção do texto iremos tratar da análise formal de ‘heta’ tendo em 

vista sua distribuição comparativa. 

 

4.3.2 Uma proposta de análise semântica 
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Nesta seção iremos abordar as diferentes possibilidades de análise semântica para 

‘heta’ levando em conta análise propostas para ‘many’ e ‘much’. Dada a distribuição que 

apresentamos no capítulo anterior, parece incompatível que venhamos a buscar uma 

análise que aproxime ‘heta’ dessas expressões. No entanto, os dados em estruturas 

comparativas nos fornecem uma evidência para essa análise. 

Como vimos no capítulo 1, Bresnan (1973) propõe que a expressão comparativa 

‘more’ é formada por ‘many/much’ e o morfema comparativo ‘-er'. Muitos autores têm 

feito análises no sentido de atribuir a esse ‘many/much’ não pronunciado a possibilidade 

de nomes e verbos poderem aparecer em estruturas comparativas (cf. Hackl, 2000. 

Nakanishi, 2004; 2007; Solt, 2009; 2014). Adjetivos, como vimos, são naturalmente 

escalares e por isso não oferecem problema para análises escalares de estruturas 

comparativas.  

O Guarani Paraguaio apresenta uma importante evidência que aponta na direção 

das análise escalares para ‘many’/‘much’ e ‘mais’: nas estruturas comparativas adjetivais, 

o morfema comparativo junta-se diretamente ao adjetivo, mas em comparativas nominais 

e verbais, o morfema comparativo ‘-ve’ deve juntar-se a ‘heta’ para formar a estrutura 

comparativa, como mostram os exemplos a seguir. 

 

(4.95) Juan iporãve Pedrogui53 

 Juan i-porã-ve Pedro-gui 

 Juan 3-bonito-comp Pedro-que 

 ‘Juan é mais bonito que Pedro’ 

 

(4.96) a. ?Juan omba’apove   Pedrogui 

     Juan  o-mba’apo-ve  Pedro-gui    

     Juan  3-trabalhar-comp  Pedro-que 

     Leitura pretendida: ‘Juan trabalha mais que Pedro’ 

 

b. Juan  omba’apo hetave  Pedrogui 

     Juan  o-mba’apo heta-ve  Pedro-gui    

                                            
53 Por questões de simplificação, não apresentarei nas glosas aqui o morfema {ø} – não futuro. 
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     Juan  3-trabalhar heta-comp Pedro-que 

    ‘Juan trabalha mais que Pedro’ 

  

(4.97) a. *Juan ojogua  jetyve  Pedrogui  

      Juan o-jogua  jety-ve  Pedro-gui 

      Juan 3-comprar batata-comp Pedro-gui 

     Leitura pretendida: ‘Juan comprou mais batata que Pedro’ 

 

 b.  Juan ojogua  hetave  jety Pedrogui  

      Juan o-jogua  heta-ve  jety Pedro-gui 

      Juan 3-comprar heta-comp batata Pedro-gui 

     ‘Juan tem mais batata que Pedro’ 

  

Os dados acima fornecem uma importante evidência linguística para análise de 

Bresnan (1973), adotada por Hackl (2000), Nakanishi (2004; 2007), Souza, (2010), 

Wellwood (2012), Solt (2009; 2014), entre outros, de que ‘more’, do Inglês, e ‘mais’, do 

Português, equivalem a ‘many/much’ + o morfema comparativo ‘-er’}. Para essas línguas 

assume-se uma fusão morfo-fonológica das expressões ou uma operação coberta. No 

Guarani, temos essa operação aberta de composição, evidenciada pelas expressões 

linguísticas, fornecendo um argumento empírico para este tipo de análise.  

Como vimos no capítulo 3, um dos principais testes para saber se um adjetivo é 

graduável é o fato dele poder aparecer em estrutura comparativas. Nos casos acima, 

vemos que predicados verbais e nominais não aceitam a estrutura comparativa 

diretamente, que deve ser intermediada por ‘heta’. Em nossa análise, esse comportamento 

das estruturas comparativas em Guarani será explicado pelo fato de predicados verbais 

e nominais necessitarem tornar-se graduáveis por ‘heta’ antes de terem suas dimensões 

comparadas. 

  Ainda, a principal evidência que aponta para esta análise é a possibilidade de 

combinação de ‘ite’ com ‘heta’. Como mostramos no início do capítulo, expressões 

nominais e verbais não podem ser diretamente modificadas por expressões de grau. No 

entanto, quando elas aparecem quantificadas por ‘heta’, elas aceitam inclusive 
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modificação de ‘ite’, que, como mostramos no capítulo 3, só modifica expressões que 

possuem uma variável de grau. Vejamos novamente os dados: 

 

(4.98)  a. Juan omba’apo  *(heta)ite 

     Juan  o-mba’apo-ø   *(heta)ite 

     Juan  3-trabalhar-nfut *(heta)ite 

     ‘Juan trabalha/trabalhou muito mesmo’ 

 

 b. Juan  omba’apo  #(heta)iterei 

     Juan  o-mba’apo-ø   #(heta)iterei 

     Juan  3-trabalhar-nfut #(heta)iterei 

     ‘Juan trabalha/trabalhou muito muito’ 

 

 c. Juan  omba’apo  ?(heta)rasa 

     Juan  o-mba’apo-ø   ?(heta)rasa 

     Juan  3-trabalhar-nfut ?(heta)rasa 

     ‘Juan trabalha/trabalhou demasiadamente muito’ 

 

 Como mostram os exemplos acima, ‘ite’ seria agramatical na sentença sem ‘heta’.  

Este é o dado mais relevante, uma vez que ‘ite’ opera apenas sobre expressões de tipo 

<d,<e,t>>, ou seja que possuem uma variável de grau, indicando que em algum momento 

uma variável de grau deve ser inserida na predicação. Sem ‘heta’, a sentença (4.98b) seria 

possível, mas apenas numa leitura habitual genérica (Juan trabalha muito), e não numa 

leitura durativa ou episódica (Juan trabalhou por muito tempo ontem). Já a sentença 

(4.98c), possível para apenas um informante sem ‘heta’, significaria que havia um limite 

do que era adequado trabalhar, mas Juan ultrapassou esse limite. Com ‘heta’, todas elas 

operam sobre a quantidade de trabalho, que como vimos anteriormente neste capítulo, 

pode ser medida em vezes ou duração. Os detalhes da modificação de ‘iterei’ e ‘rasa’ 

sobre predicados verbais serão abordados na seção 4.4 deste capítulo. 

 Além disso, ‘heta’ também permite a modificação de ‘ite’, ‘iterei’ e ‘rasa’ para 

nomes, como vemos nas sentenças abaixo: 
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 (4.99) a. Juan ojogua  heta yva. 

     Juan o-jogua-ø heta yva 

    Juan 3-comprar heta fruta 

   ‘Juan comprou muitas frutas’ 

    

  b. Juan ojogua  hetaite yva 

   Juan o-jogua-ø heta-ite yva 

    Juan 3-comprar heta-ite fruta 

   ‘Juan comprou muitas frutas mesmo’ 

  

  c. Juan ojogua  heta iterei yva 

        Juan o-jogua-ø heta iterei yva 

     Juan 3-comprar heta fruta 

     ‘Juan comprou muitas muitas frutas’ 

 

  d. Juan ojogua  heta rasa yva 

     Juan o-jogua-ø heta rasa yva 

     Juan 3-comprar heta rasa fruta 

     ‘Juan comprou demasiadamente muitas frutas’ 

 

 Os dados apresentados mostram que é ‘heta’ que introduz a dimensão graduável 

para essas expressões. Sendo assim, poderíamos assumir uma função de medida que 

torna esses predicados graduáveis antes da modificação de ‘heta’ ou postular que é ‘heta’ 

que fornece essa dimensão graduável. A segunda opção nos parece mais econômica, 

além de explicar a impossibilidade de expressões de grau stricto sensu como ‘ite’ 

modificarem diretamente nomes e verbos/predicados.   

Guimarães (2007) propõe que quantificadores fazem o mesmo tipo de operação 

sobre quaisquer domínios que operem, podendo operar sobre escalas de graus. Nesta 

abordagem, as diferentes interpretações de um quantificador seriam dependentes de seu 

domínio. Esta análise vai ao encontro do que propõe Wellwood et al (2012) e Wellwood 
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(2012), para quem a diferença em dimensionalidade observada entre os domínios é uma 

propriedade do que está sendo medido e não da expressão que introduz a medida. 

Assumimos aqui essa posição para o tratamento de ‘heta’: a operação de ‘heta’ sobre 

nomes massivos e contáveis e sobre predicados, cuja medida pode estar especificada ou 

não, é a mesma. E as diferentes leituras são geradas pela diferença dos domínios medidos. 

Seguindo esta linha de análise, as análises clássicas para ‘many’ não poderiam 

explicar essa gama de comportamentos atribuídas tanto a ‘many’ quanto a ‘heta’. Há duas 

propostas clássicas para quantificadores determinantes. A primeira é aquela assumida em 

Heim & Kratzer (1998), baseada Teoria Geral de Quantificadores de Barwise & Cooper 

(1981), trata ‘many’ como um quantificador com função de determinante que expressam 

relações entre dois conjuntos, sendo de tipo <et,<et,t>>. Eles teriam a função de 

especificar que a cardinalidade da interseção excede um parâmetro determinado pelo 

contexto c.  

 

(4.100) 〚many〛c = λP.λQ.|P⋂Q| > nc, para algum grande nc 

 

 Hackl (2000) trata ‘many’ dentro da perspectiva de analisá-lo como determinante, 

mas assume um argumento de grau d como primeiro argumento de ‘many’, que seria 

saturado por morfologia de grau.  Voltaremos a essa perspectiva em seguida. Numa 

segunda abordagem clássica, adotada por Klein (1981), Partee (1989), Kennedy & 

McNally (2005b), entre outros, os quantificadores são tratados como adjetivos, denotando 

predicados ou modificadores. Nessa abordagem, ‘many’ denota um predicado de 

cardinalidades, tendo a seguinte entrada lexical: 

 

(4.101)  〚many〛c = λx. |x| > nc, para algum grande nc 

 

Thomas (2009), em uma análise das estruturas comparativas do Guarani Mbyá, 

exemplificada em (4.102), trata ‘heta’ dentro dessa segunda perspectiva, propondo a 

seguinte entrada lexical em (4.103): 
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(4.102) Hetave  kuñague ou avakue  gui 

 heta-ve  kuña-gue o-u ava-kue gui 

 heta-comp mulher-pl 3-vir homem-pl que 

 ‘Vieram mais mulheres que homens’ 

(Thomas, 2009) 

(4.103) 〚heta〛= λx.|x|> c 

(Thomas, 2009) 

 

Nesta interpretação, ‘heta’ toma um indivíduo e retorna uma cardinalidade de 

indivíduos maior do que um parâmetro contextual c. A propriedade graduável do 

predicado seria dada pela semântica do morfema comparativo ‘-ve’: 

 

(4.104) a.〚ve〛=  λD<τ,t>.λατ.λd.D(α) & μ(α) > d  

 b. 〚ve〛(〚heta〛) = λx.λd.|x| > c & μ(x) d 

(Thomas, 2009) 

 

Dessa forma, seria possível comparar indivíduos, que seriam predicados 

graduáveis através de ‘-ve’. Podemos criticar essa proposta em dois aspectos: o primeiro 

é que a dimensão gradual das eventualidades não está contemplada. O segundo motivo 

é que as estruturas que estamos considerando graduáveis (‘heta + nome’/ ‘heta + verbo’) 

não são estruturas comparativas. Na análise de Thomas (2009), o que torna os predicados 

graduáveis é o morfema comparativo ‘-ve’, ausente nas sentenças que estamos analisando 

e que apresentam a possibilidade de combinação com outras expressões de grau. Sendo 

assim, não podemos assumir que é ‘-ve’ que introduz a dimensão gradual nos casos 

estudados aqui e precisamos supor que a dimensão gradual vem ou das próprias 

expressões ou de ‘heta’.  

Wellwood et al. (2012) e Wellwood (2012) tratam ‘much’ como uma expressão 

graudável que pode operar sobre nomes, eventos e estados. Nestes trabalhos, ‘much’ teria 

a seguinte definição: 
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(4.105) 〚much〛= λd.λα.μ(α) = d 

Em que Dα é ordenado, e μ é um homomorfismo de <Dα, ≽> para <D, ≥> 

 

Nessa formalização, Dα é um domínio ordenado e μ estabelece uma relação 

homomórfica entre esse domínio e suas relações parte-todo e o domínio dos números 

reais e a sua ordenação ≥. Assim, a propriedade graduável é introduzida pela função μ. 

A função μ, assim como em Schwarzschild (2002), Nakanishi (2004; 2007) e Souza (2010), 

denotaria uma medida monotônica, ou seja, que toma apenas dimensões monotônicas 

para serem medidas.  A definição de moniticidade de Wellwood et al. (2012)54 é a 

seguinte: 

 

(4.106) Monotonicidade: 

 Uma função de medida μ: D≼Part → D≤ Deg é monotônica se, e somente se: 

 para todo α, β, ∊ D≼Part, se α ≺Part β, então, μ(α) ≺Deg μ(β). 

        (Wellwood et al., 2012, p. 6) 

 

 Por essa definição, tanto eventos como indivíduos poderiam ser ordenados em 

graus por μ, desde que as propriedades mensuradas em relação a eventos e indivíduos 

possam estar numa relação part-of. Assim como em Nakanishi (2007), α pode representar 

tanto indivíduos como eventos. 

 Assumindo essa definição, as únicas propriedades que estariam disponíveis para 

serem medidas em graus para nomes massivos seriam peso, volume, e não temperatura, 

por exemplo. Vejamos: 

 

 (4.107) João tem mais sopa que Pedro.55 

 

 Neste caso, as medidas disponíveis para estrutura comparativa seriam volume e 

peso da sopa, mas não a temperatura da sopa, por exemplo. Isso ocorre porque, no caso 

de peso/volume, μ(x) e (x’) são necessariamente menores do que μ(x+x’). No caso dos 

                                            
54 Nakanishi (2007) propõe termos parecidos para a definição de Monotonicidade.  
55 A monotonicidade é também assumida por Souza (2010) para as estruturas comparativas do PB. 
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nomes contáveis, a propriedade da cardinalidade também estaria disponível. E no caso 

dos eventos, tempo (duração) e número de eventos, mas não velocidade, por exemplo, 

seriam propriedades monotônicas. Vejamos: 

 

 (4.108) João correu mais que Pedro. 

   

 A medida disponível para o evento de correr seria a duração, uma vez que 

velocidade por exemplo, não seria uma propriedade monotônica, já que μvel(e) e μvel(e’) 

não são necessariamente maiores do que μvel(e+e’).  

 Para Grove (2014), no entanto, apenas a monitonicidade não garantiria que as 

dimensões de volume e peso não estivessem disponíveis para plurais, observando o fato 

de que ‘mais cafés’ pode apenas significar tomar como medida a cardinalidade de ‘cafés’ 

e não seu volume e peso.  

 É precisamente neste ponto que propomos que além da monotonicidade, é 

também preciso assumir que a especificação de unidade de medida U para eventos e 

indivíduos é determinante no sentido de definir quais dimensões estão disponíveis para 

as escalas. Recuperamos aqui, as denotações de verbos e nomes para explicar como 

funciona este mecanismo: 

 

(4.109) a. Nomes massivos: λx.P(x) 

a’.〚água〛= λx.água(x)  

  

b. Nomes contáveis: λx.P(x) & Meas(x) = <1, U> 

 b’.〚menino〛= λx.menino(x) & Meas(x) = <1, ‘menino’> 

  

c. Predicados com especificação de U: λe.P(e) & Meas(e) = <1, U-spec> 

                     c’.〚chegar〛= λe.chegar(e) & Meas(e) = <1, ‘chegar’> 

  

d. Predicados sem espeficação de U: λe.P(e) & Meas(e) = <1, U> 

 d.〚correr〛= λe.correr(e) & Meas(e) = <1, U> 
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Em nossa proposta de análise, a especificação da unidade de medida U é 

necessária para definir quais propriedades monotônicas serão tomadas por μ. Assim, 

teremos as seguintes possibilidades:  

 

(4.109) a. Nomes massivos: volume e peso 

- A cardinalidade estará disponível quando houver átomos naturais (caso 

de ‘mobília’) e quando U estiver especificado (caso de ‘cafés’ e ‘pedras’), 

 b. Nomes contáveis plurais: cardinalidade 

c.  Verbos cuja medida de U não está especificada: duração e intensidade 

d. Verbos cuja medida de U está especificada: cardinalidade de eventos 

 

 No caso dos verbos accomplishment, cuja medida de U é especificada pelo 

argumento tema, a cardinalidade do evento e a cardinalidade do objeto seriam 

mutuamente afetáveis. Sendo assim, para verbos accomplishment, a dimensão das 

porções do objeto-tema não estarão disponíveis para μ, se ele for contável. Essa 

consequência de nossa análise é bem vinda porque explica a impossibilidade de leitura 

(4.110a) para a sentença (4.110b). 

 

(4.110) a. Juan estava construindo uma casa. A cada dia ele construía uma parte 

da casa. Ontem quando fui visitá-lo, Juan já tinha construído muitas partes 

dessa casa. 

 

 b.#Juan heta ojapo  óga 

     Juan  heta o-japo-ø óga 

     Juan  heta 3-fazer-nfut casa 

    Leitura pretendida: ‘Juan fez muito uma/a casa’ 

 

Para a sentença acima as leituras durativa e incremental estão indisponíveis. Isso 

ocorre por dois fatores: o primeiro é que ‘heta’ opera sobre propriedades cumulativas 

(nomes massivos e plurais). O segundo é que especificação de U pela medida do nome 
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contável óga ‘casa’, impede que as propriedades monotônicas de duração e porções de 

x estejam disponíveis para a modificação de ‘heta’. 

Interessante notar que no Português, ‘muito’ adverbial é incompatível com verbos 

accomplishment, podendo apenas operar sobre o objeto tema e nunca sobre o evento, 

apesar de poder ocorrer com verbos achievement transitivos, como mostram os exemplos 

abaixo: 

 

(4.111) a. *João fez muito (a) casa(s). 

 b. *João muito fez (a) casa(s). 

 c. ?João fez (a) casa(s) muito.56 

 

(4.112) a. João já bateu muito em cachorro. 

 b. João já alcançou muito o topo do Everest.  

 c. João já notou muito essa pinta que você tem no rosto. 

 

 Uma vez que ‘heta’ não é capaz de operar sobre essa dimensão incremental do 

evento denotado por verbos accomplihsment, postulamos que ela pode apenas ser 

derivada por outros tipos de função μ57.  

 No caso dos verbos accomplishments com nomes massivos, ‘heta’ só pode operar 

sobre a quantidade do objeto, como vimos na seção anterior. 

 

(4.113) a. Juan heta ho’u  y 

   Juan heta ho’u-ø  y 

   Juan heta 3-beber-nfut água 

   ‘Juan bebeu muita água’ 

 

                                            
56 Em PB, seria possível uma sentença como ‘João construiu muita casa’, mas neste caso ‘muita’ está operando 
diretamente sobre o nome e não sobre o predicado. 
57 Bochnak (2010) propõe uma função μ-partitiva para o objeto e um μ-verbal, que são responsáveis por estabelecer 
incremental entre objeto e verbo. Kennedy (2012), Kennedy & Levin (2008) e Rappaport-Hovav (2008) também têm 
propostas que seguem nesse mesmo sentido.  
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b. Juan foi à cozinha várias vezes ao longo do dia e a cada vez que ia à 

cozinha tomava um pouco de água. Ele não tomou muita água, mas tomou 

água várias vezes.  

 

 Para a sentença (4.113a), não é possível uma interpretação em que ‘heta’ opera 

sobre a cardinalidade de eventos. Sendo assim, essa sentença não é a mais informativa 

no contexto (4.113b). Ela pode ser verdadeira no caso em que a quantidade total de água 

corresponde a heta ‘muito’, mas não no caso em que número de vezes que ho’u y ‘tomar 

água’ foi maior que uma média padrão, mas que a quantidade de água foi pouca. 

Diferentemente dos casos em que verbo accomplishment ocorre com nomes contáveis 

(‘construir casas’), a leitura iterativa não é obrigatória aqui, podendo corresponder a 

somente um evento de toma água. Portanto, o fato de nomes massivos não poderem ser 

pluralizados determina que “accomplishments + nomes massivos” não denotam eventos 

plurais necessariamente. A leitura plural não é incompatível, mas é pragmática.  

 Vamos agora a uma proposta de formalização de ‘heta’. Definimos até agora que 

‘heta’ insere uma dimensão graduável no predicado que modifica e que modifica apenas 

predicados cumulativos. Vimos também que as dimensões disponíveis pela modificação 

de ‘heta’ são uma combinação entre as propriedades de uma função μ-monotônica e das 

propriedades lexicais das expressões modificadas. Além disso, propusemos que as 

operações de ‘heta’ sobre o domínio nominal e verbal guardam similaridades. Com base 

nessas propriedades propomos a seguinte entrada lexical para ‘heta’, com base nas 

propostas de Nakanishi (2007); Souza (2010), Wellwood et al. (2012), Wellwood (2012) e 

Sanchez-Mendes (2014): 

 

 (4.114)〚heta〛= λP<γ,t>: Cum(P) & MON(μ,P).λdd.λα.P(α) & μ(α) ≥ d 

    Em que: i) D<γ,t> corresponde a D<e,t>, ou D<v,t>
58 

  ii) α corresponde a x, e  

     

                                            
58 Propomos que ‘heta’ não opera sobre predicados estativos pois estes não são medidos por Meas(e), ou, se são, não 
fornecem uma dimensão monotônica para μ. A intensidade não é uma propriedade monotônica, portanto não pode 
fornecer uma escala para estados modificável por ‘heta’. 
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 Trocando em miúdos, ‘heta’ toma propriedades de indivíduos <e,t>, eventos <v,t> 

ou estados <s,t>, e retorna uma propriedade graduável, cuja dimensão é dada apenas por 

propriedades monotônicas relacionadas a um indivíduo x, um estado s ou um evento e, 

cujo grau é maior ou igual a um grau d. O que irá estabelecer que d é maior do que uma 

média contextual será a função POS, tal qual ocorrre com adjetivos. A restrição de 

domínio Cum(P) garante que ‘heta’ tome apenas propriedades cumulativas. Todas as 

vezes que a unidade de medida U de α for especificada, apenas a dimensão da 

cardinalidade será a propriedade monotônica disponível59. Essa restrição está expressa 

pela seguinte regra: 

  

 (4.115) Se um predicado de tipo < γ,t> tem sua Meas(α) = <1, Uspec> →μ(α)= |α| 

  Em que: i) γ corresponde a e ou v, 

    ii) Uspec corresponde a medida de U especificada 

 

 Para garantir que o output da modificação de ‘heta’ seja plural, temos o 

estabelecimento do que é grau dparâmetro através medição de POS. A exisência de um 

grau d maior que o grau dparâmetro garantirá que, para escalas de cardinalidade, o grau 

parâmetro seja sempre maior que 1, após ser quantificado por POSv60. 

 Dentro da perspectiva que estamos assumindo, que é análoga a adjetivos, quando 

‘ite’ não modifica ‘heta α’, uma função positiva quantifica o argumento de grau do 

predicado graduável. Essa função teria a seguinte forma: 

 

 (4.116) a.〚POSα〛= λG<d<γ,t>>.λα.∃d[G(d)(α) & d ≥ ds] 

  b. 〚POSv〛= λG<d<v,t>>.λe.∃d[G(d)(e) & d ≥ ds] 

  c. 〚POSN〛= λG<d<e,t>>.λx.∃d[G(d)(x) & d ≥ ds] 

  d. 〚POSs〛= λG<d<s,t>>.λs.∃d[G(d)(s) & d ≥ ds] 

 

                                            
59 Para que essa regra funcione, precisamos assumir que nomes e verbos na língua denotam reticulados completos, que 
incluem os átomos e suas somas.  
60 Por questão de simplificação, dparâmetro = ds 
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 Isso garantiria que a expressão heta α pudesse ter uma leitura que existe um grau 

d de quantidadex que é maior do que um grau parâmetro ds, o que gera exatamente a 

leitura adequada para a sentença61.  

 Vejamos agora como ‘heta’ se compõe com nomes, verbos e expressões de grau. 

Em (4.117), temos ‘heta’ aplicado ao nome massivo y ‘água’ e em (4.118) temos ‘heta’ 

aplicado ao nome contável apyka ‘cadeira’.  

  

 (4.117) a. Léxico 

〚heta〛= λP<e,t>: Cum(P) & MON(μ,P).λdd.λx.P(x) & μ(x) ≥ d 

  b. Léxico 

〚y〛= λx.água(x)  

c. Aplicação Funcional 

〚heta y〛= 〚heta〛(〚y〛) 

     = λP<e,t>: Cum(P) & MON(μ,P).λdd.λx.P(x) & μ(x) ≥ d   

       (λx.água(x)) 

       = λdd. λx.água(x) & μ(x) ≥ d 

  

 (4.118) a. Léxico 

〚heta〛= λP<e,t>: Cum(P) & MON(μ,P).λdd.λx.P(x) & μ(x) ≥ d 

  b. Léxico 

  〚apyka〛= λx.cadeira(x) & Meas (x) = <1,cadeira> 

c. Aplicação Funcional 

〚heta apyka〛= 〚heta〛(〚apyka〛) 

  = λP<e,t>: Cum(P) & MON(μ,P).λdd.λx.P(x) & μ(x) ≥ d  

          (λx.cadeira(x) & Meas(x) = <1,cadeira>)  

                                            
61 Em relação à sintaxe, assumimos que ‘heta’ é um QP em posição de complemento de DegP. Este DegP pode vir 

adjungido a VP ou a DP. Mais investigações seriam necessárias para checar a plausibilidade dessa assunção. Ela é 
compatível com a discussão que propusemos até aqui sobre a sintaxe e a semântica. No entanto, mais dados são 
necessários para respaldá-la em relação à sintaxe da língua. Deixamos este ponto em aberto para trabalhos futuros. Por 
fim, é preciso observar que com essa assunção, assumimos que AdvPs também podem ser intrinsecamente graduáveis. 
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       = λdd.λx.cadeira(x) & Meas(x)=<1,cadeira> & μ(x) ≥ d 

  

Para quantificar a variável de grau de ‘heta’, precisamos de POS, que se combina 

às expressões acima da seguinte forma: 

 

(4.119) a. Aplicação Funcional 

〚pos〛c (〚heta y〛) = λG.λx.∃d[G(d)(x) & d ≥ ds]  

                        (λdd. λx.água(x) & μ(x) ≥ d) 

              = λx.∃d[(λdd. λx.água(x) & μ(x) ≥ d )(d)(x) & d ≥ ds]  

              = λx.∃d[(água(x) & μ(x) ≥ d & d ≥ ds] 

 

 b. Aplicação Funcional 

〚pos〛c (〚heta apyka〛) = λG.λx.∃d[G(d)(x) & d ≥ ds]  

  (λdd.λx.cadeira(x) & Meas(x)=<1,cadeira> & μ(x) ≥ d) 

 = λx.∃d[(λdd.λx.cadeira(x) & Meas(x)=<1,cadeira> & μ(x) ≥ d )(d)(x) & d ≥ ds] 

= λx.∃d[cadeira(x) & Meas(x)=<1,cadeira> & μ(x) ≥ d & d ≥ ds 

   

 O resultado da modificação de ‘heta’ é um predicado graduável, de tipo <d,<e,t>>, 

que pode ser modificado por POS ou por ‘ite’, que são expressões de tipo 

<<d,<e,t>>,<e,t>>, ou seja, que tomam um predicado graduável e retornam uma 

proprieda de indivíduos, medida a partir de sua escala. Observemos abaixo, como ‘heta 

y’ e ‘heta apyka’ combina-se a ‘ite’: 

 

(4.120) a. Léxico 

〚ite〛c = λG<d<γ,t>>.λα.∃d[G(d)(α) & d ≈ ds(S〚pos〛(〚G〛))]62 

b. 〚heta〛(〚y〛) 

                                            
62 Temos aqui a explicitação das duas formas 〚ite〛 pode assumir:  

i)  〚ite〛c = λG<d<e,t>>.λx.∃d[G(d)(x) & d ≈ ds(S〚pos〛(〚G〛))] 

ii)  〚ite〛c = λG<d<v,t>>.λe.∃d[G(d)(e) & d ≈ ds(S〚pos〛(〚G〛))] 
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 〚heta y〛= λdd. λx.água(x) & μ(x) ≥ d 

c. Aplicação funcional 

〚hetaite y〛c = 〚ite〛c (〚heta y〛) 

= λG.λx.∃d[G(d)(x) & d ≈ ds(S〚pos〛(〚G〛))] 

                            (λdd. λx.água(x) & μ(x) ≥ d) 

= λx.∃d[(água(x) & μ(x) ≥ d & d ≈ ds(S〚pos〛(〚heta y〛))] 

  

(4.121) a. Léxico 

〚ite〛c = λG.λx.∃d[G(d)(x) & d ≈ ds(S〚pos〛(〚G〛))] 

b. 〚heta〛(〚apyka〛) 

 〚heta apyka〛= λdd. λx.cadeira(x) & Meas(x)=<1,U> & μ(x) ≥ ds 

c. Aplicação funcional 

〚hetaite apyka〛c = 〚ite〛c (〚heta apyka〛) 

= λG.λx.∃d[G(d)(x) & d ≈ ds(S〚pos〛(〚G〛))]  

(λdd. λx.cadeira(x) & Meas(x)= <1,apyka> & μ(x) ≥ d) 

= λx.∃d[cadeira(x) & Meas(x)= <1,apyka> & μ(x) ≥ d & d ≈ ds(S〚pos〛(〚heta apyka〛))]     

  

 Da mesma forma como ocorre com adjetivos, ‘-ite’ estabelece um grau padrão a 

partir da forma positiva do predicado graduável. Simplicando, o grau de ‘hetaite x’ será 

dado a partir da forma positiva de ‘heta x’, sendo que o grau de ‘hetaite x’ é maior que 

o grau ds da forma positiva de ‘hetaite x’.  

 Como ficou claro na formalização acima, não assumimos a função de 

determinante para ‘heta’ assim como Hackl (2000) assume para ‘many’. O fechamento 

existencial da expressão deve ser dado via Existencial Closure (cf. Heim, 1982) ou por 

meio de determinante nulo. Lembramos que assumir um determinante nulo no Guarani 

Paraguaio não parece problemático, uma vez que a língua possui determinantes, apesar 



Capítulo 4 

 

 
 

de não possuir artigos. Neste caso, se assumimos um determinante nulo, ele deve se 

aplicar ao nome depois de ‘hetaite’. 

 As formalizações acima podem ser aplicadas para eventos de forma trivial, pois 

não há nenhuma alteração. Vejamos: 

  

(4.122) a. Léxico 

〚heta〛= λP<v,t>: Cum(P) & MON(μ,P).λdd.λx.P(e) & μ(e) ≥ d 

  b. Léxico 

〚’a〛= λe.cair(e) & Meas(e) = <1, cair> 

c. Aplicação Funcional 

〚heta ’a〛= 〚heta〛(〚’a〛) 

     = λP<v,t>: Cum(P) & MON(μ,P).λdd.λe.P(e) & μ(e) ≥ d   

 (λe.cair(e) & Meas(e) = <1, cair>)    

      = λdd. λe.cair(e) & Meas(e)=<1, cair> & μ(e) ≥ d 

  d. Aplicação Funcional 

〚pos〛c 〚heta ’a〛= λG.λe.∃d[G(d)(e) & d ≥ ds] 

(λdd.λe. & cair (e) & Meas (e) = <1, cair> & μ(e) ≥ d) 

  = λe.∃d[cair(e) & Meas (e) = <1, cair> & μ(e) ≥ d & d ≥ ds 

 

  

 (4.123) a. Léxico 

〚heta〛= λP<v,t>: Cum(P) & MON(μ,P).λdd.λe.P(e) & μ(e) ≥ d 

  b. Léxico 

  〚 nupã jagua〛= λe.∃x.bater(e) & cachorro (x) & Meas (e) = <1, bater> 

     & μ(e) ≥ d 

c. Aplicação Funcional 

〚nupã jagua〛= 〚heta〛(〚nupã jagua〛) 
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= λP<v,t>: Cum(P) & MON(μ,P).λdd.λe.P(e) & μ(e) ≥ d   

 (λe.∃x. cachorro (x) & bater(e) & Meas (e) = <1, bater> & μ(e) ≥ d) 

   = λdd.λe.∃x.cachorro (x) & bater(e) & Meas (e) = <1, bater> & μ(e) ≥ d 

d. Aplicação funcional 

〚pos〛c 〚heta  nupã jagua〛= λG.λe.∃d[G(d)(e) & d ≥ ds] 

(λdd.λe.∃x. cachorro (x) & bater(e) & Meas (e) = <1, bater> & μ(e) ≥ d) 

= λe.∃d[∃x. cachorro (x) & bater(e) & Meas (e) = <1, bater> & μ(e) ≥ d & d ≥ ds 

 

 Acima, temos exemplos de como a derivação ocorre tanto no caso dos verbos 

intransitivos quanto no caso dos verbos transitivos, em que se aplica ‘heta’ e depois ‘pos’. 

Assumimos aqui, nos moldes de Kratzer (1996), o fechamento existencial de λe em IP, 

através da operação de Identificação de Evento. Também de forma trivial, ‘ite’ se aplica 

a ‘heta e’, por isso mostraremos aqui apenas um exemplo de verbo intransitivo: 

 

(4.124) a. Léxico 

〚ite〛c = λG.λe.∃d[G(d)(e) & d ≈ ds(S〚pos〛(〚G〛))] 

b. 〚heta〛(〚’a〛) 

〚heta ’a〛= λdd. λe.cair(e) & Meas(e)=<1, cair> & μ(e) ≥ d 

c. Aplicação funcional 

〚hetaite ’a〛c = 〚ite〛c (〚heta ’a〛) 

= λG.λe.∃d[G(d)(e) & d ≈ ds(S〚pos〛(〚G〛))] 

        (λdd. λe.cair(e) & Meas(e)=<1, cair> & μ(e) ≥ d) 

     = λe.∃d[λe.cair(e) & Meas(e)=<1, cair> & μ(e) ≥ d & d ≈ ds(S〚pos〛(〚heta ’a〛)) 

     

  

Por fim, temos derivada a fórmula em que ‘ite’ pode quantificar a variável de grau 

de uma propriedade graduável de eventos, retornando um grau parâmetro da escala de 

cardinalidade de eventos.  
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A modificação de ‘iterei’ sobre ‘heta α’ não deve oferecer nenhum problema, uma 

vez que assumimos no capítulo 2 e 3, que ‘iterei’ opera sobre VP, sendo de tipo 

<<s,t>,<s,t>> e operando sobre a versão positiva . Bastaria assumiar uma versão <<v,t>, 

<v,t>> e uma versão <<e,t>,<e,t>> e combiná-lo à versão positiva de ‘heta α’. 

 

(4.124) a. Léxico:  

〚iterei〛<<γ,t>,<γ,t>> = λGpos.λα.g(α) & ds(SG-pos) ≥ ds’(Sc)63 

〚heta y〛= λdd. λx.água(x) & μ(x) ≥ d 

〚POSN〛c = λG.λx.∃d[G(d)(x) & d ≥ ds] 

b. Aplicação Funcional 

〚POSN〛c (〚heta y〛)  

= λG.λx.∃d[G(d)(x) & d ≥ ds] (λdd. λx.água(x) & μ(x) ≥ ds) 

= λx.∃d[água(x) & μ(x) ≥ d & d ≥ ds 

  c. 〚iterei〛(〚heta y pos〛c  ) = λGpos.λx.g(x) & ds(SG-pos) ≥ ds’(Sc) 

(λx.∃d[água(x) & μ(x) ≥ d & d ≥ ds) 

     λx.∃d[água(x) & μ(x) ≥ d & d ≥ ds & ds ≥ ds’(Sc) 

 

Conforme mostramos, ‘iterei’ avalia a escala de acordo com a escala uma classe 

comparação, introduzida por Sc>. Mostramos, então, como essa comparação se dá no 

caso do nome massivo y ‘água’. Não iremos aqui apresentar as outras combinação, mas 

conforme explicitamos na forma semântica das expressões, essa combinação se dá de 

forma trivial. Na próxima seção deste capítulo mostraremos como ‘iterei’ se combina 

diretamente a predicados verbais.   

Já ‘rasa’, como vimos, possui a semântica equivalente a de uma propriedade 

graduável, mostrada no capítulo anterior. Se ‘heta α’ é um predicado graduável, então 

‘heta rasa α’ é resultado da aplicação de uma regra de Modificação Funcional: 

                                            
63 Temos aqui a explicitação das três formas que ‘iterei’ pode assumir: 

i) 〚iterei〛<<e,t>,<e,t>> = λGpos.λx.g(x) & ds(SG-pos) ≥ ds’(Sc) 

ii) 〚iterei〛<<v,t>,<v,t>> = λGpos.λe.g(e) & ds(SGpos) ≥ ds’(Sc) 
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(4.125) a. Léxico 

〚rasa〛= λd.λα.∃dmax[d(Sα) ≥ dmax(Sx)]64 

 b. Regra Modificação funcional:  

〚α〛= λd. λx.〚β〛(x) (d)= 1 &〚γ〛(x)(d) =1 

(〚heta y〛)(〚rasa〛) = λx.〚heta y〛(x) = 1 &〚rasa〛(x) =1 

= λd. (λdd. λx.água(x) & μ(x) ≥ ds)(d)= 1 & (λd.λx.∃dmax[d(Sx) ≥ dmax(S)])(d)=1 

= λd. λx.água(x) & μ(x) ≥ ds & ∃dmax[d(Ságua) ≥ dmax(Sx)] 

  c. Aplicação Funcional 

  〚pos〛(〚heta rasa y〛= 〚POSN〛= λG.λx.∃d[G(d)(x) & d ≥ ds] 

    (λd. λx.água(x) & μ(x) ≥ ds & ∃dmax[d (Ságua) ≥ dmax(Sx)]) 

  = λx.∃d[água(x) & μ(x) ≥ ds & ∃dmax[d(Ságua) ≥ dmax] & d ≥ ds] 

 

 No caso acima a escala Ságua, seria equivalente à escala de μ(água), ou seja a escala 

da quantidade de água. Essa forma lógica deriva as condições de verdade corretamente 

uma vez que temos a afirmação de que há um grau máximo numa escala de quantidade 

de água que foi ultrapassado pelo grau da escala de ‘heta y’. Então o grau da escala de 

quantidade de água é maior que d-parâmetro e maior que d-máximo.  

 Nesta seção apresentamos as formas lógicas de ‘heta’ e sua combinação com 

predicados verbais e nominais, além de mostrar como se dá a interação entre heta e os 

intensificadores de grau.                                              

 

4.3.3. Conclusões Parciais  

  

Apresentamos neste seção a explicitação das formas lógicas assumidas na seção 

anterior, através de uma análise em que ‘heta’ é responsável por introduzir uma dimensão 

escalar em predicados verbais e nominais. Essa dimensão é dada pela função monotônica 

                                            
64 Temos aqui a explicitação das três formas para ‘rasa’:                                   

i.  〚rasaV〛= λd.λe.∃dmax[d(Se) ≥ dmax(Se)] 

iii. 〚rasaS〛= λd.λs.∃dmax[(d(Ss) ≥ dmax(Ss)] 
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μ em combinação com as propriedades lexicais do item modificado, mais 

especificamente a especificação de suas unidades de medida. Mostramos assim, porque 

a escala gerada por ‘heta’ + verbos accomplishments só pode assumir a dimensão da 

cardinalidade de indivíduos. Isso ocorre porque quando ‘heta’ opera sobre uma 

expressão com unidade de medida especificada, essa unidade de medida faz com a escala 

dada por μ seja necessariamente a escala da cardinalidade dessas unidades de medida.  

É preciso notar que ficou implícito neste capítulo que assumimos que ‘heta’ 

combina-se primeiramente a predicados nominais e verbais e depois às expressões de 

grau ou POS. No entanto, não temos evidências sintáticas de que a ordem dos 

constituintes é exatamente essa. Em geral, a ordem gerada pelas aplicações funcionais 

gerou uma ordem não correspondente à ordem linear. Apesar disso, a análise aqui 

proposta, por ser estritamente composicional, não é incompatível com uma análise 

sintática mais elaborada, que permanece como objeto em aberto para próximos 

trabalhos.  

 

4.4 ‘ITEREI’ E ‘RASA’ COM OS PREDICADOS VERBAIS: UMA BREVE ANÁLISE 

 

Nesta seção do capítulo apresento uma análise de ‘iterei’ e suas leituras com 

predicados verbais na língua. Em nossa análise, ‘iterei’ opera apenas sobre propriedades 

habituais, indicando que atribui um valor “estativo” aos predicados verbais não 

modificados por ‘heta’. 

 

4.4.1 Predicados verbais e ‘iterei’  

 

 Conforme observaremos, ‘iterei’ pode ocorrer com todos os tipos de 

verbo/predicado, mas para predicados eventivos, força uma leitura de habitualidade. Os 

dados desta seção do capítulo foram coletados da seguinte forma: primeiro os informantes 

ouviam a sentença em Guarani e respondida se a sentença era possível/soava bem. Em 

seguida, era pedida uma tradução. Depois os contextos possíveis para aquela sentença 

eram checados. 
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 Pudemos observar que para predicados estativos, stage level ou individual level, 

a leitura disponível é a de intensidade, diferentemente de ‘heta’, que não pode operar 

sobre estado. Vejamos a tabela a seguir, que mostra esses dados:  

 

 TABELA 4.10 – PREDICADOS ESTATIVOS E ‘ITEREI’ 

VERBOS SENTENÇAS 

PREDICADOS ESTATIVOS STAGE LEVEL 

iko 

‘morar’ 

?Juan   oiko        iterei      Paraguaype 

 Juan   oi-ko-Ø    iterei     Assunção-pe 

 Juan   3-morar-nfut  iterei Assunção-em 

‘Juan vive há muito tempo em Assunção’  

reko 

‘ter’ 

?Juan oreko   iterei    jagua 

Juan  o-reko-Ø   iterei jagua 

Juan 3-ter-nfut  iterei cachorro 

‘Juan sempre tem cachorro’  

hayhu 

‘amar’ 

Juan ohayhu  iterei mitãme 

Juan o-hayhu-ø  iterei  mitã-me 

Juan 3-amar-nfut  iterei criança-em 

‘Juan gosta muito de criança’  

ikuaa 

‘saber’ 

Juan oikuaa  iterei Guarani 

Juan  o-ikuaa-ø iterei Guarani 

Juan 3-saber-nfut iterei Guarani 

‘Juan sabe muito Guarani’ 

PREDICADOS ESTATIVOS INDIVIDUAL LEVEL 

karape 

‘ser baixo’ 

Juan ikarape iterei 

Juan i-karape iterei 

Juan 3-karape iterei 

‘Juan é muito baixo’ 

hesa hovy 

‘ter olhos 

azuis’ 

Juan hesa hovy iterei 

Juan hesa hovy iterei 

Juan olho azuis iterei 
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‘Juan tem olhos muito azuis’ 

paraguayo 

‘ser 

paraguayo’ 

Juan iparaguayo  iterei 

Juan i-paraguayo  iterei 

Juan 3-ser-paraguaio iterei 

‘Juan é muito paraguaio’               

 

 Já havíamos mostrado no capítulo 3 que ‘iterei’ combina-se a predicados verbais 

com adjetivos e pela nossa análise do capítulo 2, ‘iterei’ se adjunge a VP ou acima e não 

diretamente ao adjetivo. Aqui mostramos que ‘iterei’ pode modificar outros tipos de 

estado, com exceção de reko ‘ter’ e ko ‘viver’, todas as leituras são de intensidade e não 

de tempo ou número de vezes. Para dar conta dessa análise, propomos que os predicados 

estativos possuem uma dimensão graduável por terem uma variável de grau embutida 

em seu léxico. 

 A análise predicados estativos possuírem uma variável de grau está proposta em 

Souza (2010), para dar conta da comparação entre predicados estativos do PB, como 

vemos abaixo: 

 

 (4.126) a. O João conhece mais filosofia do que linguística 

  b. ?O João sabe mais a resposta que Maria. 

  c. ?O João acredita mais em milagres do que a Maria. 

  d. ?O João duvida mais que a Maria que existam discos voadores. 

(Souza, 2010, p. 88-89) 

 

 Para o autor, estes são predicados graduáveis, propriedade que se estende a toda 

classe dos estativos. Embora as três últimas sentenças estejam marcadas com ?, elas nos 

parecem perfeitamente possíveis.  

 No entanto, o autor argumenta que ‘morar’ não parecer ter essa mesma dimensão 

graduável:  

 

 (4.127) #O Renato mora mais em Florianópolis do que em Campinas. 

        (Souza, 2010, p. 83) 
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 Para a sentença acima, assim como para atividades, a dimensão temporal parece 

ser a única disponível. Para responder a este problema, Souza (2010), com base na 

distinção de Vendler (1967) e Dowty (1979), assume que este predicado é na verdade 

uma atividade, atribuindo à diferença de classe aspectual a impossibilidade de leitura 

gradual. No entanto, o autor mesmo questiona, em uma nota de rodapé (Souza, 2010, p. 

90, nota 47) que, em sua análise a dimensão gradual é sempre inserida via função de 

medida e que, em última análise, a classe aspectual não faria diferença nesse sentido.  

 Em nossa análise, a dimensão gradual é inserida apenas via modificador de grau 

e ela só irá assumir as leitura monotônicas para predicados eventivos disponíveis pelo 

léxico, a partir da Meas(e). Sendo assim, não é incoerente com nossa proposta assumir 

que apenas os estados são predicados graduáveis. No entanto, como veremos, ‘trabalhar’ 

e ‘dormir’, verbos da classe atividade, também admitem uma leitura de intensidade. 

Assumiremos, então, que a gradabilidade em termos de intensidade é informação lexical 

disponível para apenas alguns verbos, formando uma classe única, que não 

necessariamente coincide com uma classe aspectual.  

É possível perceber que a maior parte dos membros dessa classe serão verbos 

estativos, mas poderão ser incluídos verbos modais e verbos atividade, mas nunca verbos 

que possuem a medida de U especificada, cuja única dimensão graduável disponível será 

a cardinalidade de eventos.  

Uma evidência para essa análise se estender para modais, embora insuficiente 

para comprovar essa teoria, está no dado (128): 

 

(4.128) Juan okese   iterei 

Juan o-ke-querer.modal iterei 

  Juan 3-dormir-quer  iterei 

 ‘Juan quer muito dormir’  

  

A construção modal no Guarani ‘verbo-se’ permite a modificação de ‘iterei’ com 

o sentido de intensidade de ‘querer’ (embora também permita neste caso a intensidade 

modificar a duração de ‘dormir’). Essa construção modal não equivale ao verbo ‘querer’ 
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do Português, já que há um verbo transitivo na língua especifico para isso (Juan oipota 

yva ‘Juan quer fruta’). Este é um tema que fica em aberto para futuras análises.  

Por ora, assumiremos que alguns verbos estativos são lexicalmente graduáveis. 

Nesta perspectiva a gradabilidade no sentido de ‘intensidade’ é uma característica lexical 

e não produto de uma operação semântica de inserção de uma variável de grau. Veremos 

agora mais argumentos para esta análise com os dados de verbos atividade, achievement 

e accomplishment.  

As sentenças foram apresentadas aos informantes com ‘iterei’ em posição final de 

sentença. Com verbos transitivos, os informantes corrigiram a sentença dada, informando 

que ‘iterei’ deveriam aparecer entre o verbo e o objeto, indicando essa ordem como 

preferencial. Diferentemente de ‘heta’, nesta posição ‘iterei’ modifica somente o 

predicado e não pode quantificar nomes. Se outras posições para ‘iterei’ são possíveis, 

elas não apareceram durante a coleta dos dados, embora não tenham sido diretamente 

testadas.  

   

 TABELA 4.11 – PREDICADOS EVENTIVOS E ‘ITEREI’ 

VERBOS SENTENÇAS 

PREDICADOS ATIVIDADE 

guata 

‘caminhar’ 

Juan oguata   iterei 

Juan o-guata-ø  iterei 

Juan 3-caminhar-nfut iterei 

‘Juan caminha muito’ 

jeroky 

‘dançar’ 

Juan ojeroky iterei 

Juan o-jeroky-ø iterei 

Juan 3-dançar-nfut iterei 

‘Juan dança muito’ 

ke 

‘dormir’ 

Juan o-ke  iterei 

Juan o-ke-ø  iterei 

Juan 3-dormir-nfut iterei 

i) ‘Juan dorme muito’ 

ii) ‘Juan dorme profundamente’ 
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mba’apo 

‘trabalhar’ 

Juan omba’apo  iterei 

Juan o-mba’apo-ø  iterei 

Juan 3-trabalhar-nfut iterei 

i) ‘Juan trabalha muito’ 

ii) ‘Juan se esforça muito no trabalho 

kãrai 

‘arranhar’ 

Juan okãrai   iterei mitã  

Juan o-kãrai-ø  iterei mitã 

Juan 3-arranhar-nfut  iterei criança 

‘Juan arranha muito criança’ 

myaña 

‘empurrar’ 

Juan omyaña  iterei apykapuku  

Juan o-myaña-ø  iterei apykapuku 

Juan 3-empurrar-nfut iterei  banco 

‘Juan empurra muito banco’ 

hupi 

‘carregar’ 

Juan ohupi  iterei apykapuku  

Juan o-hupi-ø iterei  apykapuku 

Juan 3-levantar-nfut iterei banco 

‘Juan levanta muito banco’ 

PREDICADOS ACCOMPLISHMENT 

japo 

‘fazer’ 

?Juan ojapo    iterei   óga 

 Juan    o-japo-ø        iterei óga 

 Juan   3-fazer-nfut  casa 

 ‘Habitualmente Juan constrói casa’ (profissão de Juan) 

typei 

‘varrer’ 

Juan oitypei     iterei hóga 

 Juan   o-itypei-ø        iterei h-óga 

 Juan   3-varrer-nfut  iterei 3-casa 

‘Habitualmente Juan varre sua casa’ 

hasa 

‘atravessar’ 

?Juan ohasa      iterei tape 

 Juan    o-hasa-ø         iterei tape 

 Juan   3-atravessa-nfut  iterei rua/caminho 

‘Habitualmente Juan atravessa rua/caminho’ 

‘u Juan ho’u  iterei yva 
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‘ingerir’  Juan    ho-‘u-ø        iterei yva 

 Juan    3-comer-nfut  iterei fruta 

 ‘Habitualmente Juan come fruta’ 

purahéi 

‘cantar’ 

Juan opurahéi     polka iterei 

 Juan   o-purahéi-ø     polka  iterei 

 Juan    3-cantar-nfut  polca iterei 

‘Habitualmente Juan canta polca’ 

PREDICADOS ACHIEVEMENT 

gueru 

‘trazer’ 

Juan ogueru    iterei   yva (hógape) 

 Juan   o-gueru-ø   iterei   yva (hóga-pe) 

 Juan   3-trazer-nfut  iterei  fruta (casa-para) 

 ‘Habitualemente Juan traz fruta (para casa)’ 

japi 

‘atirar’ 

Juan ojapi     iterei kurepe 

 Juan   o-japi-ø        iterei kure-pe 

 Juan   3-atirar-nfut  iterei porco-em 

‘Habitualmente Juan atira em porco’ 

 

nupã 

‘bater’ 

Juan onupã    iterei jaguape 

 Juan   o-nupã-ø        iterei  jagua-pe 

 Juan   3-nupã-nfut  iterei  cachorro-em 

 ‘Habititualmente Juan bate em cachorro’ 

jogua 

‘comprar’ 

Juan ojogua      iterei jopói 

Juan   o-jogua-ø       iterei  jopói 

Juan   3-comprar-nfut  iterei presente 

‘Habitualmente Juan compra presentes’ 

ho’a 

‘cair’ 

Juan ho’a  iterei 

Juan ho’a-ø  iterei 

Juan 3.cair-nfut iterei 

‘Habitualmente Juan cai’ 

po 

‘saltar’ 

Juan opo(-po)  iterei 

Juan o-po(-po)-ø  iterei 

Juan 3-saltar(-red)-nfut iterei 
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‘Habitualmente Juan pula’ 

mano 

‘morrer’ 

?Juan omano  iterei 

Juan o-mano-ø iterei 

Juan 3-morrer-nfut iterei 

‘Habibualmente Juan morre’ (Usado para contextos de bateria de celular) 

 

Como vemos na Tabela 4.11, a tradução fornecida (para o Epanhol) para os dados 

em que ‘iterei’ opera sobre o predicado verbal, foi consistemente no tempo presente. 

Alguns informantes fizeram questão de utilizar o advérbio ‘habitualmente’ ou ‘sempre’, 

para indicar uma leitura habitual das sentenças. Aparantemente, a única interpretação 

disponível para a modificação de ‘iterei’, salvo os casos de (o)mba’apo ‘trabalhar’, é a 

intensificação de uma sentença habitual. 

Vamos apresentar brevemente algumas análise sobre habitualidade, para mostrar 

que nossa hipótese de supor que estados são naturalmente graduáveis na dimensão da 

intensidade estão corretas. Nessa análises, a habitualidade é tratada como estativa, o que 

reforça nossa proposta. 

Boneh & Doron (2008) tratam de dois tipos de habitualidade no Hebraico: o que 

chamam de habitualidade atualizada e o que chamam de habitualiza gnômica. Segundo 

as autoras, o aspecto gnômico da habitualidade (expressar uma regra sobre fatos no 

mundo) é frequentemente referido na literatura. Esse aspecto é o que interessa para nossa 

análise.   

Bertinetto & Lenci (2012) apontam que a habitualidade pressupõe uma iteração 

relativamente regular de evento, de maneira que ela é interpretada como uma 

propriedade de um referente. No entanto, apesar de serem noções relacionadas, a 

habitualidade não deve ser confundida com a iteratividade. Uma de suas afirmações é 

que a imperfectividade está relacionada a habitualidade, mas não necessariamente à 

iteratividade. Outro ponto que diferencia as duas formas é a localização temporal: 

enquanto a habitualidade é possível de ocorrer em todos domínios temporais, a 

iteratividade é impossível no presente.  

Essa diferenciação é potencialmente elucidativa a respeito da diferença de 

comportamento das sentenças com ‘heta’ e com ‘iterei’. Para avaliar os contextos possíveis 
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com ‘heta’ e suas possíveis interpretações iterativas, foram apresentadas sentenças em 

relação a contextos que requeriam uma interpretação episódica da sentença e eles eram 

possíveis. Esses mesmos contextos foram apresentados em relação a sentenças com 

‘iterei’, mas a leitura episódica não está disponível para essas sentenças. Em relação à 

localização temporal, os informantes apresentaram todas traduções com a forma presente 

do verbo. Quando perguntados sobre leituras possíveis com a forma perfectiva em 

Espanhol, responderam categoricamente que não era possível. Muitas vezes as traduções 

fornecidas utilizavam os advérbio siempre ‘sempre’ e habitualmente ‘habitualmente’. Em 

termos de localização temporal, isso mostra que ‘iterei’ não gera leituras iterativas, mas 

habituais, uma vez que há a necessidade de que sejam interpretadas no presente, ainda 

que não haja na língua uma marca de tempo presente. Nesses casos então, a ambiguidade 

entre tempo presente e passado (não futuro) é cancelada: a única interpretação possível 

é no presente.  

Dentro os tratamentos disponíveis para a habitualidade, destaca-se o tratamento 

clássico de Carlson (1977), que propõe uma análise que postula um operador genérico. 

A habitualidade seria uma forma de expressão da genericidade. Predicados episódicos 

tomas estágios como seus argumentos (4.129a). Predicados individual-level tomam 

indivíduos (4.129b) e predicados que tomam kinds, são chamados kind-level (4.129c)65.  

 

(4.129) a. João está fumando. 

 a’. fumars(Joãos) 

  

b. João é alto. 

 b’. altoi(João) 

  

c. Dinossauros estão extintos. 

 c’. extintosk(dinossaurosk) 

  

O operador genérico é capaz de tornar predicados stage-level, predicados 

individual-level ou kind-level.  

                                            
65 Cf. Müller (2002; 2003) para uma análise da expressão da genericidade no Português Brasileiro.  
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(4.130) a. João fuma. 

 a’. (Gn(fumas))i(Johni) 

 

 b. Italianos fumam. 

 b’. (Gn(fumams))k(italianosk) 

 

De acordo com Bertinetto & Lenci (2012), pode-se chamar a operação de 

mudança de predicados stage-level para predicados individual-level de um processo de 

estativização. 

Boneh & Doron (2008) propõem um operador habitual que também tem a função 

de estativizar a sentença. Esse operador estaria ligado no Hebraico à habitualidade 

gnômica, expressa no Hebraico pelo passado simples dos verbos, e por isso para as 

autoras, ligada ao VP. A habitualidade atualizada teria caráter aspectual, entre outras 

coisas, por ser expressa por uma perífrase. Trataremos aqui apenas do primeiro tipo. O 

operador Hab, para as autoras, tem a propriedade de estativizar os predicados verbais.  

Deve-se frisar que a leitura iterativa não é inconsistente com leituras habituais, 

uma vez que o hábito pressupõe a pluralidade de eventos e sua espeficidade está mais 

relacionado à duração dos intervalos de tempo, que devem ser contextualmente longos 

para Boneh & Doron. Dessa maneira, os informantes do Guarani, quando perguntados 

se as sentenças com ‘iterei’ poderiam querer dizer ‘muitas vezes’, responderam 

positivamente para a maioria dos casos, com exceção dos verbos que apresentam a 

dimensão da intensidade.  

Essa descrição dos dados que apresentamos é incompleta, pois para postular uma 

análise forma adequada, seria necessário entender como essa sentenças se comportam 

em relação a marcas aspectuais de perfectividade e imperfectividade e também a 

advérbios temporais.  

Na questão da relação entre a leitura habitual a estatividade, oferecemos, portanto 

uma análise parcial e não formalizada em que consideramos que sentenças habituais são 

estativas, seguindo as propostas de Carlson (1977) e Boneh & Doron (2008). É necessário 
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ainda investigar mais a fundo as possíveis relações entre intensificação, aspecto gramatical 

e modalidade, brevemente apresentadas aqui.  

Já para os predicados cuja dimensão de intensidade é explícita, assumiremos, 

junto com Souza (2010), que denotam propriedades graduáveis, como kuaa ‘saber’, 

hayhu ‘amar’ e mba’apo ‘trabalhar’. Mas, em nossa análise, assim como adjetivos, esses 

verbos teriam uma variável de grau inserida no léxico e não por uma função de medida. 

Essa análise se justifica por dois motivos: i) nem todos os predicados verbais são passíveis 

de uma interpretação cuja dimensão é a intensidade de uma propriedade dada pelo 

léxico (que não seja a duração ou a cardinalidade) e essa propriedade é altamente relativa 

e não generalizável (a intensidade de ‘amar’ nada tem a ver com a intensidade de ‘saber’). 

Podemos observar esse aspecto com dados o Português: 

 

(4.131) a. ?João tem muito um problema.  

 b. João corre muito. 

- Leitura iterativa ou de duração: se João correu muito rápido uma curta 

 distância, não se diria que ‘João correu ‘muito’. 

 c. João ama/odeia/despreza muito Maria.  

 d. João já trabalhou muito hoje à tarde. 

- Leitura: fez muito esforço, mas trabalhou por pouco tempo.  

 

Nos exemplos acima, vemos que o estativo ‘ter’ não possui a dimensão gradual 

da intensidade e nem uma outra dimensão graduável. Já ‘correr’, possui apenas a duração 

ou repetição do evento. No caso dos verbos psicológicos em (4.131c), todos possuem 

uma dimensão graduável relacionada exclusivamente à uma propriedade própria do 

verbo. Em (4.131d), ‘trabalhar’ podemos ter a dimensão do esforço, não diretamente 

relacionada à tempo ou cardinalidade.  

 Temos exemplos de verbos que pertencem a classes de estados (verbos 

psicológicos em geral) e atividade (trabalhar, dormir), mas nem todos os verbos dessas 

classes possuem essa dimensão graduável, o que nos leva ao nosso segundo argumento 

para estabelecer que a inserção de um argumento de grau em predicados estativos não 

deve ser uma estipulação para toda a classe. Assim como existem adjetivos graduáveis e 
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não graduáveis, existem também estados e atividades graduáveis e não graduáveis em 

relação à intensidade de uma propriedade do verbo. Lembramos que essas propriedades 

são diferentes das propriedades de duração e cardinalidade, cuja dimensão está 

pervasivamente disponível para eventos. A entrada lexical desses predicados graduáveis 

teria a seguinte forma, em d representa um argumento: 

 

(4.131) 〚verbo〛= λdλs.λx.verbo(d)(s)(x) & Sv ≥ d 

 

A combinação desse predicado estativo deve-se então ser medida por ‘pos’ para 

então ser modificada por ‘iterei’. Sendo assim, consideramos que ‘iterei’ opera sobre essa 

propriedade graduável dos estados e sobre a habitualidade, uma vez que necessida 

operar sobre uma propriedade estativa. Nos apropriamos do conceito de Lenci (1995) de 

coerção acional para propor que ‘iterei’ opera uma coerção na sentença. Um vez que 

‘iterei’ opera sobre dimensões escalares, quando opera sobre estados, intensifica um 

propriedade dada pelo estado. Quando opera sobre predicados eventivos, há uma 

coerção para que a sentença seja interpretada como estativa (habitual) e ‘iterei’ possa 

operar sobre ela.  

 

 

4.4.2 Predicados verbais e ‘rasa’ 

 

A expressão de grau ‘rasa’ é a que apresenta o contexto de ocorrência mais 

restrito. Ela ocorre com adjetivos, como vimos no capítulo 3, e também com predicados 

estativos e de atividade, cuja dimensão de intensidade está disponível. Com predicados 

eventivos, apenas um informante, de quatro, atestou sua possibilidade. Discutiremos isso 

mais adiante 

No capítulo anterior, explicamos a possibilidade de combinação entre ‘iterei’ e 

‘rasa’. Sendo ‘iterei’ um modificador que toma predicados graduáveis medidos por ‘pos’, 

de tipo <<s,t>, <s,t>> ou <<v,t><v,t>>, para que ‘rasa’, expressão de tipo de <d,<s,t>> 

possa se combinar via modificação funcional a predicados modificados por ‘iterei’, é 



Capítulo 4 

 

 
 

necessário que ‘pos’ modifique ‘rasa’, tornando-o de tipo <s,t>. Teríamos então a seguinte 

ordem de aplicação: 

 

(4.132)  

Nos casos em que ‘rasa’ se combina a predicados verbais modificados por ‘iterei’, 

teríamos a ordem acima, que equivale apenas à estrutura da derivação semântica e não 

necessariamente à posição sintática desses modificadores na língua, embora, numa análise 

composicional, essa estrutura deva ser levada em conta em uma análise sintática para 

esses adjuntos.  

A expressão de grau ‘rasa’ também ocorre nos mesmos casos em que ‘iterei’ opera 

sobre uma intensidade, no entanto não pode operar sobre uma dimensão habitual 

quando essa intensidade não está lexicalmente disponível no predicado. Este é mais um 

argumento para supor que alguns predicados possuem lexicalmente a variável de grau. 

Vejamos os dados:  

 

TABELA 4.12 – PREDICADOS ESTATIVOS E ‘RASA’ 

VERBOS SENTENÇAS 

PREDICADOS ESTATIVOS STAGE LEVEL 

iko 

‘morar’ 

*Juan   oiko        rasa     Paraguaype 

 Juan   oi-ko-Ø    rasa    Assunção-pe 

 Juan   3-morar-nfut  rasa  Assunção-em 

                       predicado iterei rasa  
                                          <s,t> 
                        qp       Modificação Funcional 

    predicado iterei        rasapos 
   <s,t>                        <s,t> 

         ei                ru        
   predicadopos       iterei        rasa         pos   
       <s,t>         <<s,t><s,t>> <d<s,t>   <<d,<s,t>,<s,t>> 
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‘Juan vive demais em Assunção’  

reko 

‘ter’ 

*Juan oreko   rasa    jagua 

Juan  o-reko-Ø   rasa jagua 

Juan 3-ter-nfut  rasa cachorro 

‘Juan tem demais cachorro’  

hayhu 

‘amar’ 

Juan ohayhu  rasa mitãme 

Juan o-hayhu-ø  rasa  mitã-me 

Juan 3-amar-nfut  rasa criança-em 

‘Juan gosta criança demais’  

ikuaa 

‘saber’ 

?Juan oikuaa  iterei Guarani 

Juan  o-ikuaa-ø iterei Guarani 

Juan 3-saber-nfut iterei Guarani 

‘Juan sabe Guarani demais’ 

PREDICADOS ESTATIVOS INDIVIDUAL LEVEL 

karape 

‘ser baixo’ 

Juan ikarape rasa 

Juan i-karape rasa 

Juan 3-karape rasa 

‘Juan é baixo demais’ 

hesa hovy 

‘ter olhos 

azuis’ 

Juan hesa hovy rasa 

Juan hesa hovy rasa 

Juan olho azuis rasa 

‘Juan tem olhos azuis demais ’ (chega a ser feio) 

paraguayo 

‘ser 

paraguayo’ 

?Juan iparaguayo  rasa 

Juan i-paraguayo  rasa 

Juan 3-ser-paraguaio rasa 

‘Juan é paraguaio demais’           

PREDICADOS ATIVIDADE 

guata 

‘caminhar’ 

*Juan oguata   rasa 

Juan o-guata-ø  rasa 

Juan 3-caminhar-nfut rasa 

‘Juan caminhou demais’ 
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jeroky 

‘dançar’ 

*Juan ojeroky rasa 

Juan o-jeroky-ø rasa 

Juan 3-dançar-nfut rasa 

‘Juan dançou demais’ 

ke 

‘dormir’ 

*Juan o-ke  rasa 

Juan o-ke-ø  rasa 

Juan 3-dormir-nfut rasa 

‘Juan dormiu demais’ 

mba’apo 

‘trabalhar’ 

Juan omba’apo  rasa 

Juan o-mba’apo-ø  rasa 

Juan 3-trabalhar-nfut rasa 

i) ‘Juan trabalhou demais’ 

ii) ‘Juan se esforça muito no trabalho 

kãrai 

‘arranhar’ 

?Juan okãrai   rasa mitã  

Juan o-kãrai-ø  rasa mitã 

Juan 3-arranhar-nfut  rasa criança 

‘Juan arranhou demais criança’ 

myaña 

‘empurrar’ 

*Juan omyaña  rasa apykapuku  

Juan o-myaña-ø  rasa apykapuku 

Juan 3-empurrar-nfut rasa  banco 

‘Juan empurrou demais banco’ 

hupi 

‘carregar’ 

*Juan ohupi  rasa apykapuku  

Juan o-hupi-ø rasa  apykapuku 

Juan 3-levantar-nfut rasa banco 

‘Juan levantou demais banco’ 

PREDICADOS ACCOMPLISHMENT 

japo 

‘fazer’ 

*Juan ojapo    rasa   óga 

 Juan    o-japo-ø        rasa óga 

 Juan   3-fazer-nfut  rasa casa 

 ‘Juan construiu demais casa’ (profissão de Juan) 

typei *Juan oitypei     rasa hóga 
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‘varrer’  Juan   o-itypei-ø        rasa h-óga 

 Juan   3-varrer-nfut  rasa 3-casa 

‘Juan varreu demais sua casa’ 

hasa 

‘atravessar’ 

*Juan ohasa      rasa tape 

 Juan    o-hasa-ø         rasa tape 

 Juan   3-atravessa-nfut  rasa rua/caminho 

‘Juan atravessou rua/caminho demais’ 

‘u 

‘ingerir’ 

*Juan ho’u      rasa yva 

 Juan    ho-‘u-ø        rasa yva 

 Juan    3-comer-nfut  rasa fruta 

 ‘Juan come demais fruta’ (melhor com a forma intransitiva) 

purahéi 

‘cantar’ 

*Juan opurahéi     rasa polka 

 Juan   o-purahéi-ø     rasa polka 

 Juan    3-cantar-nfut  rasa polca 

‘Juan cantou demais polca’ 

PREDICADOS ACHIEVEMENT 

gueru 

‘trazer’ 

*Juan ogueru     rasa   yva (hógape) 

 Juan   o-gueru-ø        rasa yva (hóga-pe) 

 Juan   3-trazer-nfut  rasa fruta (casa-para) 

 ‘Juan trouxe demais fruta (para casa)’ 

japi 

‘atirar’ 

*Juan ojapi     rasa kurepe 

 Juan   o-japi-ø        rasa  kure-pe 

 Juan   3-atirar-nfut  rasa  porco-em 

‘Juan atirou em porco demais’ 

 

nupã 

‘bater’ 

*Juan onupã    rasa  jaguapé 

 Juan   o-nupã-ø        rasa  jagua-pe 

 Juan   3-nupã-nfut  rasa cachorro-em 

 ‘Juan bateu demais em cachorro’ 

jogua 

‘comprar’ 

*Juan ojogua     rasa jopói 

Juan   o-jogua-ø       rasa jopói 

Juan   3-comprar-nfut  presente 
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‘Juan comprou demais presentes’ 

ho’a 

‘cair’ 

*Juan ho’a   rasa 

Juan ho’a-ø  rasa 

Juan 3.cair-nfut rasa 

‘Juan caiu demais’ 

po 

‘saltar’ 

*Juan opo(-po)   rasa 

Juan o-po(-po)-ø  rasa 

Juan 3-saltar(-red)-nfut rasa 

‘Juan pulou demais’ 

mano 

‘morrer’ 

*Juan omano  rasa 

Juan o-mano-ø rasa 

Juan 3-morrer-nfut rasa 

‘Juan morreu demais’ 

 

Como vemos acima, ‘rasa’ ocorre nos mesmos casos em que ‘iterei’ ocorre com 

leitura de intensidade, mas não gera leitura habitual nos predicados eventivos. O método 

para coleta foi o mesmo usado para as sentenças com ‘iterei’. A sentença era apresentada 

em Guarani para checar se era gramatical. Depois eram apresentados contextos em que 

poderiam ocorrer. No caso do ‘rasa’ não houve uma preferência expressa com contextos 

habituais. Todas as sentenças em que ‘rasa’ é gramatical, podem ter leitura episódica. 

Assim como ‘iterei’, então ‘rasa’ opera sobre predicados lexicalmente graduáveis, mas 

diferente de ‘iterei’, não gera leitura habitual para predicados eventivos. A composição 

semântica de ‘rasa’ com predicados lexicalmente graduáveis não deve apresentar 

problemas, dada a semântica atribuída a eles, no capítulo anterior.  

Embora não seja amplamente utilizado com esses predicados eventivos (e nunca 

seja usado com nomes), ‘rasa’ pode ocorrer com verbos eventivos apenas um informante. 

Observamos algumas questões que diferenciam este informante de outros com quem 

trabalhei: a região de que veio (cidade de Yasy Kanỹ, situada mais no interior do país e 

predominantemente rural), e o nível de escolaridade mais baixo, o que pressupõe menos 

contato com o Guarani na escola. Além disso, este informante é o que teve contato mais 

tardio com o Espanhol, apenas a partir dos 16 anos (idade atual: por volta de 25 anos).  
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Segundo esse informante, ‘rasa’ ocorre com verbos eventivos desde que haja a 

pressuposição da existência de um limite, que pode ser contextual; ‘rasa’ indica que o 

limite foi ultrapassado. Esse significado é similar ao significado atribuído a ‘rasa’ quando 

este opera sobre adjetivos. Vejamos alguns exemplos: 

 

(4.133) a. Juan  oguata   rasa 

    Juan  o-guata-ø   rasa 

    Juan  3-caminhar-nfut rasa 

    Contexto: Juan tinha que caminhar uma determinada quantidade aquele 

   dia, mas se perdeu, então caminhou demais.  

  

 b. Juan  ojapi  rasa kurepe 

    Juan  o-japi-ø  rasa kure-pe 

   Juan  3-atirar-nfut rasa porco-em 

Contexto: Juan tinha que matar um porco. Ele atirou, mas dois tiros já  

   mataram o porco, mas ele continuou atirando. 

 

Esses dados são reveladores porque os contextos foram oferecidos pelo próprio 

informante, livremente, e as sentenças eram ditas com entonação adequada para a 

situação.  

 São necessários estudos de natureza sociolinguística para responder essa questão, 

mas é possível supor que haja duas gramáticas concorrendo na língua, embora não 

tenhamos evidências suficientes que confirmem essa hipótese. Um segundo informante, 

um pouco mais velho, observou também que ‘rasa’ é algo que as pessoas mais novas 

dizem. Segundo ele, ‘rasa’ possuía um uso muito restrito, de conotação negativa, mas hoje 

em dia as pessoas mais novas utilizam em muitos outros contextos.  

Para explicar esses dados, seria necessário supor uma regra que inserir 

gradabilidade nos verbos ou, então, uma regra de type-shifting, para mudar o tipo 

semântico de ‘rasa’. Essa regra de type-shifting seria mais coerente para mostrar a 

mudança linguística ocorrida na língua ou a variação dialetal, uma vez que o fenômeno 

é localizado. Supor que uma função de medida por atribuir uma escala aos predicados 
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verbais afetaria outros aspectos do sistema de intensificação da língua e seria incoerente 

com a proposta que construímos ao longo destes capítulos.  

 

4.4.3 Conclusões parciais  

 

Nesta seção apresentamos elementos que fornecem uma análise da combinação 

de ‘iterei’ e ‘rasa’ com predicados verbais. Procuramos mostrar a relação de ‘iterei’ com 

predicados estativos e explicar a leitura habitual de ‘iterei’ com predicados eventivos a 

partir da coerção que ‘iterei’ exigiria para operar sobre predicados que não são 

naturalmente graduáveis. Dado que ‘iterei’ é um modificador que toma propriedades 

graduáveis já medidas por POS e devolve propriedades de mesmo tipo, sendo de tipo 

<<γ,t>,<γ,t>>, em princípio a combinação de ‘iterei’ não seria problemática com 

predicados verbais se eles fossem graduáveis ou passíveis de gradação via função de 

medida, como em Nakanishi (2007), Souza (2010), Sanchez-Mendes (2014). No entanto, 

em nossa análise, é justamente o fato de predicados eventivos não serem naturalmente 

graduáveis que faz com seja necessária uma coerção para que ele seja interpretado como 

estativo. Sendo assim, essa análise é compatível com o quadro geral de nossa proposta 

sobre a gradabilidade e a intensificação no Guarani Paraguaio, tendo potencialmente 

possibilidade de explicar dados de outras línguas. Fica em aberto, no entanto, esclarecer 

de que forma a habitualidade se relaciona com a intensificação e quais são suas restrições. 

Com base nos dados disponíveis até aqui, não nos foi possível avançar nesse sentido.  

Propusemos, com base na proposta de Souza (2010), que predicados estativos e 

alguns eventivos (atividade) podem possuir uma dimensão graduável, dada lexicalmente. 

Essa propriedade formaria uma classe de verbos própria, pois não corresponde 

necessariamente a nenhuma classe verbal. Essa dimensão graduável é que permite a 

modificação de ‘iterei’ e ‘rasa’.   

  

CONCLUSÃO 

 

 O capítulo 4 desta tese abordou as construções com predicados verbais e nominais 

que envolvem as expressões de grau ‘heta’, ‘ite’, ‘iterei’ e ‘rasa’. Mostramos que ‘heta’ 
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licencia a modificação de ‘ite’ nesses predicados. Segundo nossa análise construída nos 

capítulos anteriores, ‘ite’ opera somente sobre expressões que possuem uma variável de 

grau a ser quantificada. Para analisar esses dados, teríamos duas opções: i) assumir que 

uma função de medida torna os predicados graduáveis antes da modificação de ‘ite’ ou 

‘heta’, ou ii) postular que é ‘heta’ que tem a função de tornar os predicados graduáveis, 

licenciando a modificação de ‘ite’. Optamos pela segunda, uma vez que se assumíssemos 

uma função de medida aplicada aos predicados diretamente ou se eles fossem 

lexicalmente graduáveis como os adjetivos, nossa proposta não explicaria por que ‘ite’ 

não ocorre nesses casos.  

 A função de ‘heta’, então é avaliar os predicados de acordo com uma escala 

monotônica inserida por ele. Essa escala além de permitir apenas dimensões 

monotônicas, tal qual em Schwarzschild (2002) e Nakanishi (2004; 2007), têm sua 

dimensão definida também pelas propriedades de medida da própria expressão 

modificada. Sendo assim, expressões lexicalmente individuados geram apenas escalas de 

cardinalidade e nunca de peso ou volume. Nesta questão, para os predicados nominais, 

é decisivo se eles são lexicalmente contáveis ou não, e para os predicados verbais, 

questões relacionadas ao aspecto lexical irão determinar essa dimensão. 

 Mostrou-se ainda que predicados formado de verbos accomplishment e nomes 

nus contáveis, embora atélicos, oferecem apenas a dimensão da cardinalidade para a 

escala, mostrando que não é a telicidade, nem a distinção massivo/contável, a chave para 

a leitura iterativa de eventos modificados por ‘heta’, mas a individuação feita pela função 

de medida Meas(e) = <1,U>, que precisa ter sua unidade U especificada. Essa proposta 

se contrapõe às propostas de Doetjes (2007) e Yu (2003), que viam na telicidade a chave 

para a leitura iterativa, e não durativa, para eventos modificados por advérbios de grau. 

Embora assumamos em parte a proposta de Sanchez-Mendes (2008; 2014) de que a 

contabilidade dos predicados permite a leitura iterativa, propomos que não é apenas o 

fato dos predicados estarem no domínio atômico que a define, ainda que ela seja decisiva, 

mas também a especificação de uma unidade de para este átomo.  

 Em relação ao domínio nominal, mostramos que o Guarani Paraguaio posssui 

uma distinção lexical massivo/contável mesmo para nomes nus e que ‘heta’, embora gere 

leituras diferentes para nomes contáveis/massivos, pode modificar os dois. Apresentamos 
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também evidências que mostram que ‘heta’ não gera leituras necessariamente 

distributivas ou coletivas e que essa não seria a chave para a nossa análise.  

  Por fim, apresentamos os dados da modificação de ‘iterei’ e ‘rasa’, mostrando que 

nossa análise fornece evidência para a proposta de Souza (2010) de que predicados 

estativos possuem um argumento de grau. Mas em nossa proposta, ele seria uma 

informação lexical e não uma informação introduzida por uma função de medida, uma 

vez que, se supomos que funções de medida podem tornar predicados graduáveis, não 

podemos explicar quais as restrições para que nem todos os predicados sejam graduáveis, 

nem explicar porque modificadores de grau verdadeiros – os que saturam o argumento 

de grau do predicado – não podem ser utilizados em todos os contextos.  

 Ressaltamos que, nossa análise para o comportamento dessas expressões é 

essencialmente composicional e que as restrições de leituras geradas são propriedades da 

composição dos itens, sendo as operações semântica de caráter mais geral.  

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSÕES

 

 

 Nesta seção final, apresento um resumo das conclusões das reflexões e análises 

propostas nesta tese, bem como algumas questões relacionadas às implicações das 

propostas adotadas aqui.  

Nesta tese, fornecemos uma análise sintática e semântica das expressões de grau 

‘ite’, ‘iterei’, ‘rasa’ e ‘heta’ do Guarani Paraguaio, procurando relacionar seus contextos 

de ocorrência e sua interação a uma combinação de fatores de natureza sintática e 

semântica.  

Procuramos aqui desenvolver uma análise que pudesse explicar as possibilidades 

e impossibilidades de ocorrência das expressões de grau no Guarani Paraguaio, levando 

em conta sua distribuição e leituras geradas em relação a verbos, nomes e adjetivos. Ao 

longo dessa discussão elucidamos também questões relacionadas a como cada uma das 

categorias pode assumir uma dimensão graduável. Este ponto, especificamente, nos foi 

útil para determinar as análises das expressões aqui estudadas. 

Em relação a ‘-ite’, propusemos que ocupa a posição sintática de núcleo de DegP 

a partir dos seus critérios de c-seleção: combina-se a APs e AdvPs graduáveis, mas não a 

DPs, VPs ou PPs. Em relação a sua semântica, propusemos que toma como argumento 

exclusivamente expressões graduáveis que possuam uma variável de grau a ser saturada. 

Neste sentido, ‘-ite’ e pos seriam de tipos semânticos equivalentes: <<d,<e,t>><e,t>>. A 

operação semântica de ‘-ite’ na língua, segundo nossa proposta, é fazer a asserção de que 

o grau na escala em que se insere um indivíduo é o mais preciso e prototípico possível 

da escala relevante para aquele adjetivo. Para adjetivos relativos, será um grau padrão 

relativo, dado pelo contexto. Para adjetivos de grau mínimo, será o grau considerado 

padrão para aquela escala. Para adjetivos de grau máximo, será o grau mais próximo do 

máximo possível, excluindo qualquer margem de imprecisão. Nesse sentido, as leituras 

geradas não são relativas, mas absolutas. A entrada lexical proposta está mostrada abaixo: 

 

(1) ⟦ite⟧ c = λG<d,<e,t>>.λx.∃d[G(d)(x) & d ≈ ds(SG-pos) 



                                                                                                              

 

 
 

A análise proposta para ‘-ite’ explica por que não ocorre com predicados verbais 

e nomes, uma vez que eles não são tratados como inerentemente graduáveis. Uma 

questão importante a ser levada em conta é que se propuséssemos uma análise 

exclusivamente semântica, que se baseia em poder saturar ou não a variável de grau do 

predicado, desconsiderando a questão da c-seleção, nossa análise permitiria haver casos 

em que ‘ite’ operasse sobre estados, aqui considerados, com base em Souza (2010), 

inerentemente graduáveis. Mas ‘-ite’ não opera sobre estados, mostrando que uma análise 

puramente semântica falharia nesta previsão. Sendo assim, nossa proposta é 

empiricamente adequada para o Guarani Paraguaio.  

Em nossa análise para ‘iterei’, tratamos de questões morfológicas, sintáticas e 

semânticas. Propusemos que ‘iterei’ é uma expressão de grau complexa formada por ‘ite’ 

+ ‘rei’. A inserção de ‘rei’ seria, neste caso, análoga à inserção de ‘much’ nos casos em 

que ‘very much’ opera sobre PPs, DPs e VPs, que são expressões não adjetivais. Seguindo 

a proposta de Corver (1997), propusemos que o critério de c-seleção de DegP faz com 

que seja necessária a inserção de um elemento adjetival (‘rei’) para satifazê-lo quando 

estes DegPs operam sobre outras categorias. Ainda, com base em Neeleman et al. (2004) 

e no argumento da ausência de critério de c-seleção de ‘iterei’, analisamos essa expressão 

de grau como um adjunto de VP. Como argumento para essa análise, apresentamos os 

dados em que ‘iterei’ é agramatical com adjetivos em posição atributiva. Sendo assim, 

mesmo quando aparece em sentenças como modificador de adjetivos, está adjungido a 

VP e não diretamente a AP.  

Numa perspectiva semântica, analisamos ‘iterei’ como um modificador de 

predicados verbais, que insere uniformemente uma dimensão relativa à predicação, 

mesmo com adjetivos absolutos. Atribuímos essa dimensão relativa ao estabelecimento 

de uma Classe de Comparação contextual, que será introduzida pelo contexto. Sendo 

assim, a entrada lexical de ‘iterei’ é a seguinte: 

 

(2) ⟦iterei⟧c = λgpos<<s,t><s,t>>.λx.g(x) & ds ≽ ds’ (SC) 

 

É importante mostrar que, em nossa análise, ‘iterei’ opera somente sobre 

predicados graduáveis em sua forma positiva, ou seja, já medidos por pos. Sendo assim, 



                                                                                                              

 

 
 

não modifica o tipo semântico da expressão sobre a qual opera e não exige a existência 

de uma variável de grau no predicado graduável. Aqui, novamente, temos pareada a 

questão da c-seleção com a seleção semântica. Ainda, o fato de ‘iterei’ ser uma forma 

composta de ‘ite’ + ‘rei’ justifica o fato de ‘ite’ e ‘iterei’ não coocorrerem.  

Nos casos em que ‘iterei’ ocorre com predicados verbais, mostramos que: i) não 

há possibilidade de ocorrência com predicados que expressem eventos atomizados; ii) 

quando ocorre com verbos atividade, exige uma leitura habitual, tratada em nossa análise 

como estativa; iii) pode ser usado para intensificar a dimensão de intensidade dos 

predicados, o que não ocorre com ‘heta’, além de também operar sobre a duração.    

Para ‘rasa’, propusemos uma análise em que é considerado um advérbio de grau, 

também adjunto de VP, baseando-nos na ausência de critérios de seleção e na 

possibilidade de extração. Ocorre com adjetivos, mas assim como ‘iterei’, apenas em 

posição predicativa. Em sua análise semântica, estabelecemos que ‘rasa’ expressa que um 

grau limite/máximo é extrapolado, resultando na seguinte formalização: 

 

(3) ⟦rasa⟧c = λd.λx.∃dmax[d(Sx) ≽ dmax(SC)] 

 

O fato de ser um adjunto, dá conta de explicar a possibilidade coocorrência com 

e ‘iterei’ e ‘rasa’. Além disso, o fato de ser uma expressão adverbial graduável, que 

contém uma variável de grau, explica a possiblidade de ocorrência da ordem ‘rasa+ite’. 

Mas ainda restam algumas questões a serem resolvidas. A primeira é sobre a ordem ‘iterei 

rasa’ ser preferencial ‘rasa iterei’. A segunda é sobre o status de ‘rasa’ em relação a 

predicados verbais não estativos, questão que demanda a coleta de um maior número de 

dados para ser elucidada.  

A diferença entre os tipos semânticos de intensificador se baseou na proposta de 

Quadros-Gomes & Sanchez-Mendes (2015) em que as autoras postulam que não há 

requerimento de escalas específicas para algumas expressões de grau, mas há diferença 

no tipo de escala gerada pela modificação. Enquanto ‘iterei’, assim como ‘muito’, gera 

escalas relativas para todos os tipos de adjetivo, ‘ite’, assim como ‘bem’ maximiza a 

contribuição da escala do adjetivo e predica que há um grau aproximado do grau mais 

prototípico daquela propriedade. Para adjetivos relativos, esse grau será relativo. Para 



                                                                                                              

 

 
 

adjetivos absolutos esse grau será absoluto é medido em relação à própria escala do 

adjetivo. Para dar conta dessas diferenças, formalizamos uma entrada lexical para ‘iterei’ 

em que o grau parâmetro será reanalisado de acordo com uma classe de comparação. 

Mostramos, assim a diferença entre ‘ite’ e ‘iterei’ em termos semânticos, que se baseiam 

empiricamente nos padrões de acarretamento gerados pelos adjetivos com e sem a 

modificação das expressões de grau. Uma vez que ‘iterei’ cancelou o acarretamento do 

polo oposto dos adjetivos absolutos, assumimos que houve a relativização da escala.  

No capítulo 4 nos dedicamos a analisar as dimensões graduáveis de predicados 

verbais e nominais, procurando elucidar aspectos relevantes para a análise da expressão 

de grau ‘heta’. Analisamos ‘heta’ como um operador que toma predicados nominais e 

verbais e retorna predicados graduáveis, sendo responsável pela inserção de uma variável 

de grau na predicação. Como argumento para esta análise, mostramos que as estruturas 

comparativas de verbos e nomes, mas não de adjetivos, requerem ‘heta’.  

Além disso, propusemos que a escala gerada por ‘heta’ terá as dimensões 

definidas pelas propriedades lexicais do item modificado, mas tomando apenas medidas 

monotônicas como dimensão. Para verbos não atomizados, teremos escalas de 

quantidade e duração, mas não de intensidade. Para verbos atomizados, teremos apenas 

escalas de quantidade. O mesmo vale para nomes: nomes massivos permitem escalas de 

volume e peso, enquanto nomes contáveis permitem apenas escalas de quantidade. A 

formalização proposta para ‘heta’ é a seguinte: 

 

(4) 〚heta〛= λP<γ,t>: Cum(P) & MON(μ,P).λdd.λα.P(α) & μ(α) ≥ d 

     Em que: i) D<γ,t> corresponde a D<e,t>, ou D<v,t>
66 

   ii) α corresponde a x, e  

  

Neste ponto, o Guarani Paraguaio oferece uma forte evidência para o tratamento 

da quantificação como uma faceta da gradabilidade: ‘ite’, que só opera sobre variáveis 

de grau, pode se combinar a ‘heta’ e intensificar uma escala de quantidade, assim como 

                                            
66 Propomos que ‘heta’ não opera sobre predicados estativos pois estes não são medidos por Meas(e), ou, se são, não 
fornecem uma dimensão monotônica para μ. A intensidade não é uma propriedade monotônica, portanto não pode 
fornecer uma escala para estados modificável por ‘heta’. 



                                                                                                              

 

 
 

‘rasa’ e ‘iterei’. Temos aqui, então um fenômeno de intensificação da quantificação, 

mostrando que quantidades são graduáveis. 

É interessante notar que em nossa análise, propusemos um padrão muito claro e 

restrito para o que pode ser um modificador de grau verdadeiro: deve quantificar a 

variável de grau do adjetivo, deve se combinar somente a expressões lexicalmente 

graduáveis (adjetivos e, possivelmente, advérbios) e deve maximizar a contribuição da 

escala. Já para as expressões de grau em posição de adjunto, prevemos que os 

comportamentos serão variados. Por exemplo, enquanto ‘iterei’ é adjunto de VP e gera 

escalas relativas; ‘rasa’ é um predicado graduável e postula a existência de um grau 

máximo ultrapassado. Ainda, ‘heta’, que também está em posição de adjunto, tem função 

quantificacional e introduz uma escala na predicação.  

Uma questão da nossa proposta é que, em Guarani Paraguaio, embora se possam 

construir escalas por meio de operações gramaticais (quantificação e comparação), os 

domínios nominal e verbal não são considerados graduáveis e as propriedades escalares 

para eles disponíveis são bastante restritas.  

Levando tudo isso em consideração, temos aqui uma análise em que os padrões 

de combinação dessas expressões são derivados estritamente de maneira composicional. 

Esse sistema explica os dados do Guarani Paraguaio, mas seria interessante investigar 

mais a fundo se pode explicar também dados de outras línguas. Sendo assim, um estudo 

translinguístico mais amplo seria a sequência natural deste trabalho. Se estivermos 

corretos, temos um sistema econômico e com poder de previsão. Se não, permanecemos 

vivos para conjecturar novamente.  
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