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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação é apresentar uma descrição inicial da distribuição dos 

modificadores de grau ‘liu’, ‘tebes’ e ‘los’ (traduzidos por “muito” em português) em 

tétum. O tétum é língua oficial do Timor Leste desde 2002 de acordo com a 

Constituição – assim como a língua portuguesa. O tétum é ainda a língua franca do 

Timor, sendo falada por uma grande parte da população, especialmente na capital, Díli, 

o que não acontece com o português. Este trabalho se apoiou em Kennedy e McNally 

(2005) que explicou como três intensificadores em inglês ‘very’, ‘much’ e ‘well’ 

(traduzidos por “muito”, “muito” e “bem”, respectivamente) são distribuídos. Nesse 

texto, os autores recorreram a uma perspectiva semântica para dar conta de tal 

distribuição, já que sintaticamente não havia maneira de fazê-lo. Então baseado nos 

princípios da semântica escalar, que classifica os adjetivos graduáveis em adjetivos de 

escala aberta, escala totalmente fechada e escala parcialmente fechada, os autores 

conseguiram mostrar que cada um desses três modificadores citados selecionaria um 

determinado tipo de adjetivo. A hipótese deste trabalho era que em tétum haveria uma 

explicação semântica similar para a distribuição dos três intensificadores estudados. 

Para a verificação, foram desenvolvidos e aplicados dois testes iniciais (um teste de 

tradução e um teste de aceitabilidade) e posteriormente um experimento de julgamento 

de aceitabilidade visando investigar se, em tétum, os três modificadores (‘liu’, ‘tebes’ e 

‘los’) se comportariam de modo semelhante ao caso da língua inglesa. Após a leitura 

dos resultados obtidos com esse experimento, concluiu-se que os modificadores 

analisados indicam preferência para algumas classes de adjetivos. O experimento citado 

trouxe as seguintes informações: o modificador ‘los’ revelou-se o preferido pelos 

timorenses com preferência com adjetivos de escala fechada na ponta superior e ‘tebes’ 

mostrou ser a principal escolha para intensificar adjetivos de escala aberta. Já ‘liu’ é o 

predileto com os adjetivos de grau mínimo. Esta dissertação, portanto, contribui para a 

descrição de uma língua asiática, pouco estudada e para tal se concentra no modelo da 

semântica formal. 

 

Palavras-chave: Tétum; Semântica Formal; Semântica Escalar; Timor Leste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this master’s dissertation is to present an initial description of the 

distribution of three degree modifiers in tetun ‘‘liu’, ‘tebes’ and ‘los’ (they all can be 

translated by ‘very’). Tetun has been the official of East Timor since 2002 according to 

the national constitution – as well as the Portuguese Language. Tetun is also the 

Timorese ‘lingua franca’ and it has been spoken for the majority of the population, 

especially in the Díli, the capital, which does not occur to the Portuguese language. This 

work is based on Kennedy e McNally (2005) which explained the distribution of three 

degree modifiers in English, ‘well’, ‘very’ and ‘much’. In this text the authors turned to 

semantic explanations to be able to describe such distribution since through syntax it 

seemed to be unviable. So, based on the scalar semantics principles which classifies 

gradable adjectives in open scale adjectives, closed scale adjectives and partially closed 

scale adjectives, the researchers could state that each type of adjective is sensitive to one 

of the English modifiers presented. This master’s dissertation used two initial tests (a 

translation test and a acceptability test) and further an acceptability experiment in order 

to investigate whether ‘liu’, ‘tebes’ and ‘los’ would have a similar distribution or not. 

After reading the results the conclusion was that the three modifiers indicate preference 

to some type of the adjectives. The obtained results also revealed that ‘los’ is the most 

chosen modifier with preference for upper closed scale adjectives. ‘Tebes’ is the main 

choice used to intensify open scale adjectives and ‘liu’ seemed to have more 

acceptability with minimal standard adjectives. This work, therefore, contributes to the 

description of an understudied Asian language and focuses on the formal semantics 

model to do so. 

 

Keywords: Tetun, Formal Semantics, Scalar Semantics, East Timor. 
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Forma de Apresentação dos Dados  

 

Os dados do tétum usados neste trabalho foram retirados dos testes realizados 

com timorenses e através de alguns trabalhos feitos sobre a língua. Os dados são 

apresentados da seguinte forma:  

(número)  transcrição ortográfica  

glosa morfema a morfema  

'tradução para o português'  

 

Quando apresentado exemplos de outros autores, conservou-se as glosas 

utilizadas por eles, respeitando, assim, o texto original. 

 

Abreviatura das glosas 

  

  

1S primeira pessoa do singular 

2S segunda pessoa do singular  

3S terceira pessoa do singular 

1PL primeira pessoa do plural 

3PL terceira pessoa do plural 

ANA anáfora 

ADV advérbio 

CL classificador 

DEM   demonstrativo 

F feminino 

FUT Futuro 

IPFV Imperfectividade 

IND indefinido 

M masculino 

NEG negação  

OBJ objeto 

POSS possessivo 

PST passado 
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Introdução 

 

Esta pesquisa tem o objetivo de analisar a distribuição de três modificadores de 

grau em tétum ‘los’, ‘liu’ e ‘tebes’. A língua tétum tem sido língua franca no Timor 

Leste por mais de um século e, recentemente, foi eleita uma das línguas oficiais desse 

país (a outra língua oficial é a portuguesa). De origem papuásica, o tétum é também a 

língua mais falada da nação mencionada. No tétum atual, pode-se notar diversas 

influências da língua portuguesa, especialmente empréstimos lexicais.  

O problema levantado nesta pesquisa se concentra no fato de esta língua possuir 

três modificadores com a mesma tradução (ao que tudo indica). Os exemplos abaixo 

ilustram esse uso: 

 

(1) Nia   feto   as     los 

3SG  FEM alto  muito 

‘Ela é muito alta’. 

 

(2) Nia  feto   as     tebes 

3SG FEM alto  muito 

‘Ela é muito alta’. 

 

(3) Nia   feto      as    liu 

3SG  FEM alto  muito 

‘Ela é muito alta’. 

 

Conforme observado acima, os três advérbios em negrito podem ser traduzidos 

por ‘muito’, em português. Em uma primeira análise superficial, essas palavras parecem 

ser intercambiáveis. O estudo de Kennedy e McNally (2005) trata de uma questão 

semelhante na língua inglesa. Os autores investigaram a distribuição de três 

modificadores de grau: ‘well’, ‘very’ e ‘much’ (“bem”, “muito” e “muito”, 

respectivamente). Aparentemente, esses itens lexicais apresentam características 

semânticas e sintáticas similares; por exemplo, eles podem ser usados com adjetivos 

graduáveis deverbais, como pode ser conferido nos exemplos (4). Como a sintaxe não 

pode dar conta de explicar tal distribuição, os autores recorreram a uma explicação 

semântica.  Por meio de uma análise de um corpus de adjetivos de grau participiais da 
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língua inglesa, os autores puderam concluir que existe uma distribuição complementar 

desses modificadores de grau. Cada um deles se relaciona (intensifica) a um 

determinado tipo de adjetivo que a semântica escalar apresenta (adjetivos de escala 

aberta, de escala totalmente fechada e de escala parcialmente fechada). 

 

(4) a. Beck is well/??very/??much acquainted with the facts of the case. 

‘Beck está muito familiarizada com os fatos do caso’ 

b. Fortunately, with much/??well/??very appreciated financial help . . . the 

workshop was organised and held successfully.  

‘Felizmente, com ajuda financeira muito apreciada... a oficina foi organizada e 

realizada exitosamente’  

c. Kim was very/??well/??much worried by the diagnosis.  

‘Kim estava muito preocupada com o diagnóstico’ 

(Exemplo 1 de Kennedy e McNally (2005), p. 346) 

 

Como os exemplos em (4) mostram, os três advérbios não passam pelo critério 

de aceitação em todas as sentenças. Nesse sentido, busca-se, neste trabalho, examinar os 

modificadores em tétum e verificar se estes teriam um comportamento parecido com os 

de língua inglesa. 

Tendo Kennedy e McNally (2005) como ponto de partida, esta pesquisa apoiou-

se sobre a hipótese semântica de que os três modificadores de grau em tétum também 

poderiam selecionar um determinado tipo de predicado de acordo com os parâmetros e 

tipologia escalar apresentada pelos autores. Outros trabalhos escritos no Brasil 

percorreram trajetos similares, como Sanchez-Mendes (2014), que se trata do advérbio 

‘pitat’, em karitiana;1  e Quadros Gomes (2009), que investiga o modo de organização 

dos domínios verbal e nominal no português do Brasil. Além desses, podemos citar, 

ainda, Quadros Gomes e Sanchez-Mendes (2015), que trata da modificação de grau no 

português do Brasil e em karitiana.  

Trabalhos como os mencionados anteriormente motivaram ainda mais a 

pesquisa realizada nesta dissertação, especialmente os que analisaram a língua karitiana, 

haja vista sua condição como língua pouco representada, assim como o tétum, e por ter 

                                                 
1 Língua indígena da família Tupi falada no Noroeste do Brasil. 
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a semântica formal como base de análise. Dessa forma, torna-se válido seguir a mesma 

metodologia para estudar a modificação de grau nesta língua timorense para, assim, 

contribuir para o relato e a apresentação desta língua na comunidade acadêmica. Além 

disso, esta pesquisa tem o papel de corroborar os pressupostos teóricos da semântica 

formal e sua relevância na descrição das línguas naturais. 

A construção deste texto e os experimentos aplicados foram desenvolvidos 

dentro da supervisão do Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguística Teórica e 

Experimental (GEPEX) da Universidade Federal Fluminense. Este grupo de estudos 

proveu o ambiente, o recurso e o embasamento científico para que este trabalho pudesse 

ser feito, apesar de todos os desafios relacionados ao desenvolvimento da pesquisa de 

uma língua pouco descrita, como é o caso do tétum. 

Tendo isso em vista, o objetivo principal desta dissertação é contribuir para a 

análise da modificação de grau em tétum utilizando a semântica formal/semântica 

escalar como modelo de análise. Para alcançar esse objetivo, foram determinados 

objetivos específicos que estão distribuídos nos quatro capítulos desta dissertação, 

descritos a seguir.  

O primeiro capítulo é composto por uma breve apresentação do Timor Leste, sua 

história e vida linguística. O objetivo é situar o leitor sobre a nação Timor Leste no 

mundo e comentar a presença do português e a relevância do tétum. Esta seção visa a 

contribuir para um maior entendimento sobre essa nação e suas línguas. Entender onde 

o tétum é falado, por quem é falado e sua importância possibilitará uma maior 

compreensão dos dados, destacados neste trabalho, sobre essa língua. 

Ainda no sentido de apresentar o tétum, o Capítulo 2 tem como objetivo 

fundamental mostrar características gramaticais básicas da língua. Aspectos da 

morfologia e sintaxe são somados a diversos exemplos para que o leitor seja exposto à 

estrutura dessa língua timorense. Pesquisas acadêmicas anteriores e manuais de como 

aprender tétum foram utilizados neste segundo capítulo. 

O terceiro capítulo apresenta, brevemente, o modelo teórico da semântica 

formal. Serão abordadas as noções relacionadas ao significado para esse tipo de 

semântica, ao estudo empreendido pela semântica formal e ao princípio da 

composicionalidade. Já que esta pesquisa trata da relação entre intensificadores e 

adjetivos, este capítulo apresentará uma subseção para explicar como a semântica 

formal lida com essa classe de palavras. Em seguida, princípios da semântica escalar 

também serão abordados. Além disso, também serão apresentadas a diferença entre 
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adjetivos graduáveis e não graduáveis, as categorias dos graduáveis e os tipos de escala, 

conforme discutido em Kennedy (1999) e Kennedy e McNally (2005). 

O quarto capítulo tem como objetivos: i) mostrar como os dois testes iniciais – 

um teste de tradução e um teste de aceitabilidade – foram realizados; e ii) exibir o 

experimento de julgamento de aceitabilidade desenvolvido na segunda etapa desta 

pesquisa. Será mostrado como os testes foram montados, para quem foram dirigidos, 

métodos e procedimentos envolvidos e, finalmente, os resultados obtidos. Gráficos e 

tabelas foram acrescentados com a finalidade de tornar a apresentação mais clara e 

objetiva. Aqui serão expostas as porcentagens relacionadas à escolha dos modificadores 

e os tipos de predicados envolvidos no trabalho e, ainda, será discutida se a hipótese 

levantada neste trabalho foi confirmada ou refutada. 

Nas considerações finais, serão apresentadas, além de algumas conclusões 

parciais, as contribuições que esta pesquisa ofereceu para a descrição do tétum bem 

como algumas questões que poderão ser estudadas em trabalhos futuros. 
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Capítulo 1 – Timor Leste 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar ao leitor uma introdução sobre a realidade 

linguística timorense. Para tal, serão abordados alguns aspectos da história dessa nação 

e de sua relação com as línguas faladas na região. Será discutida, ainda, a importância 

da língua portuguesa e da língua tétum para a identidade do Timor Leste.  

As informações históricas apresentadas neste capítulo foram retiradas 

principalmente da dissertação de mestrado, defendida da Universidade de Brasília, 

intitulada “Esboço gramatical do tetun prasa: língua oficial de Timor Leste”, de Davi 

Borges de Albuquerque (ALBUQUERQUE, 2011). Esse trabalho aborda diversas partes 

da história timorense bem como sua relação com as línguas faladas neste país. Também 

foi utilizada a dissertação de mestrado de Nuno Carlos Henrique de Almeida 

(ALMEIDA 2008), defendida na Universidade de Lisboa. Esse trabalho é intitulado 

“Língua Portuguesa em Timor Leste: ensino e cidadania” e mostra a situação do ensino 

de português no Timor, assim como a contextualização da presença portuguesa no país 

citado. O exemplar 14 da Revista portuguesa Camões (2001) também foi uma obra 

muito importante neste primeiro capítulo, visto que esse exemplar é dedicado à 

consolidação da língua portuguesa no Timor Leste. 

 

 

1.1. Timor Leste: breve apresentação sobre sua realidade linguística  

 

 

A pequena ilha do Timor é um território situado no arquipélago indonésio 

(sudoeste asiático) e é dividida em Timor Oeste, pertencente à Indonésia, e Timor Leste, 

país independente. Essa nação se encontra a 500 km da Austrália e é cercada pelo 

Oceano Pacífico. Possui uma área de aproximadamente 15.000 km² e faz fronteira 

unicamente com a Indonésia. A capital do Timor Leste é Dili, onde a maior parte da 

população se concentra. De acordo com as últimas estatísticas, há cerca de 1.261.000 

timorenses.  
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Figura 1 - Mapa do Timor Leste  

(Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-

gSg8bUGarYQ/UUMaPbachXI/AAAAAAAAH2M/F4E0pHj2Sqw/s1600/TIMOR+LESTE+(1).jpg) 
 

 

O Timor tem sido parte de rotas comerciais no sudeste asiático há séculos. Isso 

gerou uma série de contato com outros povos (do antigo Império chinês aos europeus 

exploradores) e, consequentemente, provocou intenso contato linguístico. Desde o 

século XVI, o Timor Leste foi território dos portugueses, que se instalaram também em 

outras regiões do Sudeste asiático. O Timor Leste foi uma das últimas colônias de 

Portugal (no Oriente) e uma das que foram colônia por mais tempo. Na época da II 

Guerra Mundial, o Timor foi invadido e ocupado pelos japoneses (fevereiro de 1942), 

devido à posição geográfica estratégica da ilha. Em 1975, o local foi invadido pela 

Indonésia, que declarou o Timor Leste província Indonésia. Tal ocupação, que durou 24 

anos, foi caracterizada por inúmeras execuções extrajudiciais, torturas e assassinatos. 

Houve trabalho escravo e estima-se que cerca de 300 mil timorenses foram mortos na 

luta pela independência. Os invasores proibiram o uso do português e o substituíram 

pela sua própria língua, o indonésio. A saída do exército indonésio aconteceu em 1999 

(por meio da intervenção da ONU) e, ao fazê-lo, o povo invasor destruiu grande parte 

da capital timorense, aumentando a pobreza da capital. Em 20 de maio de 2002, ano que 

o Timor Leste foi reconhecido como Estado independente e democrático, os timorenses 

compuseram sua primeira Constituição. Kay Rala Xanana Gusmão foi eleito o primeiro 

Presidente da República.  

É importante dizer que, entre 1999 (ano da saída dos indonésios) e 2002 (ano da 

eleição do Presidente Xanana), o país foi liderado pelo Conselho de Segurança das 

http://3.bp.blogspot.com/-gSg8bUGarYQ/UUMaPbachXI/AAAAAAAAH2M/F4E0pHj2Sqw/s1600/TIMOR+LESTE+(1).jpg
http://3.bp.blogspot.com/-gSg8bUGarYQ/UUMaPbachXI/AAAAAAAAH2M/F4E0pHj2Sqw/s1600/TIMOR+LESTE+(1).jpg
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Nações Unidas. O objetivo de tal ação era manter a ordem e a paz, além de administrar 

o país até que esse estivesse em condições de ter um governo consolidado. 

Atualmente, como já apresentado, o Timor Leste é um país independente que 

enfrenta os inúmeros desafios de um país que começa a se organizar. Como colônia 

portuguesa por quatro séculos, o Timor experimentou pouquíssimo desenvolvimento 

econômico. Os 24 anos de invasão indonésia também não representaram grandes 

avanços, embora houvesse investimento em educação e uma certa infraestrutura.  

Ainda assim, a composição da Constituição da República Democrática de Timor 

Leste traz importantes informações para os estudos linguísticos. O texto oficial do 

documento elenca as duas línguas escolhidas como oficiais, o tétum e o português, 

como pode ser observado a seguir: 

 

Artigo 13.º (Línguas oficiais e línguas nacionais)  

1. O tétum e o português são as línguas oficiais da República Democrática de 

Timor Leste. 

2. O tétum e as outras línguas nacionais são valorizadas e desenvolvidas pelo 

Estado. (CONSTITUIÇÃO..., 2010, p.11-12) 

 
 

É relevante mencionar que não houve nenhum voto contra a oficialização do 

português pela Assembleia no dia da eleição das línguas oficiais. Assim, as políticas 

linguísticas da nação já têm uma orientação e um alvo, mesmo que ainda em situação 

bastante embrionária. Outro dado bastante relevante para a linguística no texto 

constitucional do Timor é a menção de duas línguas de trabalho: o inglês e o indonésio.  

 

Artigo 159.º (Línguas de trabalho)  

A língua indonésia e a inglesa são línguas de trabalho em uso na 

administração pública a par das línguas oficiais, enquanto tal se mostrar 

necessário. (CONSTITUIÇÃO..., 2010, p.45). 

 

 

Embora seja um país de pequenas dimensões territoriais, o Timor Leste é 

marcado por uma enorme diversidade linguística. Os autores divergem quanto ao 

número exato de línguas faladas, mas, considerando o censo de 2010, contam-se 30 

línguas nativas e mais cinco não nativas (português, inglês, malaio, chinês e indonésio). 

As línguas nativas são de dois troncos diferentes: austronésia, o que inclui o tétum, que 

é apresentado neste trabalho, e papuásica, que inclui o makasae, outra língua bastante 

falada na nação.  
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1.2. A Língua Portuguesa e o Timor 

 

A língua portuguesa tem estado presente no Timor desde o século XVI quando 

os portugueses começaram suas expedições para o sudeste da Ásia. A razão de tais 

viagens pode ser resumida em duas palavras: comércio e evangelização. No entanto, a 

presença dos portugueses não foi tão intensa no começo do processo de colonização e o 

português não passou de uma língua de administração.  

A Igreja Católica, por sua vez, também teve grande importância para que os 

timorenses desejassem falar português. Estima-se que os primeiros missionários 

portugueses desembarcaram no Timor em 1560. A ação missionária na ilha foi 

responsável pela criação de escolas e conventos e, por meio da pregação religiosa, a 

língua dos conquistadores foi sendo difundida. Ao longo dos últimos quatro séculos, a 

Igreja conseguiu não apenas expandir, mas manter a presença e o uso da língua 

portuguesa. O uso dessa língua, no entanto, nunca foi tão amplo quanto o das línguas 

timorenses, embora sempre tivesse tido seu papel na sociedade. A esse respeito escreve 

Ruak (2001, p. 41): 

 

Três factores chaves estiveram na base da manutenção da língua portuguesa: 

primeiro, a presença de intelectuais falantes da língua; segundo, a existência 

de um número elevado de timorenses conhecedores da língua escrita; 

terceiro, por ser a única ortograficamente mais desenvolvida na ilha. 

Realmente a língua portuguesa, a partir dos anos 60 do último século, já 

constituía o veículo que possibilitava comunicarmo-nos dentro do território e 

também com Portugal e restantes países lusófonos de uma forma mais 

compreensível e inteligível. (RUAK, 2001, p. 41) 

 

Apesar do trabalho e esforço de divulgar a língua portuguesa, o tétum foi, 

provavelmente, a segunda língua usada pelos religiosos europeus para estabelecer 

comunicação com a população nativa. Dessa forma, o tétum não é a língua franca de 

hoje apenas; essa língua tem função integradora por séculos. 

Enquanto as relações comerciais não demandavam um conhecimento profundo da 

língua, os missionários tinham outra perspectiva: eles precisavam se comunicar muito 

bem para que sua mensagem fosse plenamente entendida. Eram eles que precisavam de 

um vasto vocabulário para levar a mensagem de cunho espiritual. Um dos reflexos 

dessa presença religiosa é a introdução de nomes portugueses nos habitantes do Timor 

logo no século XVI. Hoje, estima-se que 98% dos nomes próprios no Timor sejam em 

português (CARVALHO, 2001). 
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No século XVIII, no ano 1702, chegou ao Timor o seu primeiro governante 

português, Antônio Coelho Guerreiro. Ele, que antes ocupava um cargo de secretário-

geral no Estado da Índia, fora empossado pelo frei Manoel de Santo Antônio como o 

primeiro governante de Timor. Esse ano marca o começo de uma nova fase na história 

do Timor, havendo, consequentemente, o aumento do uso da língua portuguesa.  

A chegada do governador e a nova atenção dada à ilha repercutiram na vida 

linguística timorense. Isso porque a língua portuguesa já era usada por motivos 

comerciais e religiosos até o início do século XVIII, mas com a chegada, em 1702, do 

primeiro governador, a língua portuguesa ganhou o estatuto também de língua política. 

Dessa forma, o português atinge um papel ainda mais elevado naquela sociedade.   

Com o passar dos séculos, os portugueses foram se alojando cada vez mais no 

Timor e a língua portuguesa foi ganhando seu espaço. Os católicos e seus esforços de 

evangelizar a ilha tiveram bastante êxito. No final do século XIX e começo do XX, os 

portugueses já tinham um controle eficaz no território da colônia, o que gerou um novo 

estatuto para a sua língua. Isso porque todo o sistema administrativo do colonizador era 

em língua portuguesa e, ao expandir essa administração às partes mais remotas do país, 

expandiu-se, naturalmente, a língua. Nesse momento, o português deixa de ser apenas 

uma língua de administração e de religião e passa a fazer parte mais fortemente da 

sociedade local. Nesse mesmo período, houve um avivamento religioso na Igreja 

católica e o trabalho cristão no Timor foi retomado – igrejas, escolas e conventos foram 

erguidos. Pela primeira vez, no final do século XIX, as meninas receberam educação 

formal em português. 

Apesar dos avanços mostrados, o governo português não foi muito eficaz (e 

interessado) para que ampliação da língua portuguesa fosse alcançada. Apenas na 

década de 1960 houve a iniciativa portuguesa de criar escolas com o intuito de 

alfabetizar os timorenses. A esse respeito comenta o Almeida:  

 

[...] tendo em mente que a expansão da língua portuguesa, em Timor-Leste, 

teria de passar pelos bancos da escola, a administração portuguesa não fez 

muito para que ela acontecesse. De facto, os mais de quatro séculos de 

presença portuguesa não foram de todo produtivo no que diz respeito à 

educação e formação” (ALMEIDA, 2008, p. 19).  

 

Em 1975, o Timor sofreu a invasão da Indonésia, logo após o enfraquecimento do 

governo de Portugal na ilha. Esse acontecimento resultou na proibição da língua 

portuguesa, já que a política de ocupação indonésia prescrevia a imposição de sua 
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própria língua. Além disso, o português era visto pelos invasores como língua de 

resistência e oposição à sua presença. Eles estavam certos. O uso do português no 

Timor, nesses anos, estava ligado ao movimento de resistência. O português, então, tem 

seu estatuto alterado; não mais uma língua de elite, governo e administração, mas de 

luta contra a invasão indonésia. O português, durante a invasão, foi sendo pouco a 

pouco reduzido em seu uso. Entretanto, essa língua não desapareceu completamente e 

tornou-se símbolo de unidade nacional em Timor.  

 

 

1.3. A Língua Tétum 

 

As línguas nativas do Timor Leste têm origem papuásica2 ou origem astronésia3. 

O tétum é uma língua de filiação genética astronésia. Há pelo menos duas variedades de 

tétum. Essa pesquisa trata do tétum praça (também chamado tétum díli), que é a língua 

oficial; o tétum terik, encontrado em zonas mais afastadas da capital timorense e com 

menos empréstimos lexicais, é uma variedade menos falada. Portanto, daqui em diante 

toda vez que ‘tétum’ for mencionado, tratar-se-á da variedade praça. O tétum possui 

uma grande quantidade empréstimos lusófonos e é falado pela maioria da população. De 

acordo com van Klinken (2015), há cerca de 18 línguas astronésias no país e o tétum é 

língua materna de cerca de 36% da população. Já Albuquerque (2011) afirma que a 

porcentagem é de 18%. Apesar das divergências, está clara a importância dessa língua 

para o Timor Leste. Sobre esse tema, Albuquerque (2011) escreve: 

 
Salvo os distritos e a parcela da população onde o Tetun em alguma de suas 

variedades são falados como L1, conforme citado acima, a variedade Tetun 

Prasa4 encontra-se majoritariamente em uma situação de diglossia, pois a 

maior parte da população leste-timorense adquire uma língua nativa, 

geralmente associada ao seu distrito, como língua materna e, logo em 

seguida, nas primeiras interações sociais fora de seu ambiente familiar 

próximo, há uma necessidade da criança aprender rapidamente e de maneira 

informal o Tetun Prasa por necessidades comunicativas. (ALBUQUERQUE, 

2011, p. 53) 

 

                                                 
2 Línguas da região de Papua Nova Guiné. 
3 Entende-se por língua austronésia os falares distribuídos no sudeste asiático (na região do Pacífico): a 

maioria das línguas faladas no arquipélago indonésio, todas as ilhas das Filipinas e Madagascar e o grupo 

de ilhas do Sul do Pacífico (menos a Austrália e Nova Guiné).  
4 O autor utilizou a ortografia usada pelos falantes nativos de tétum em seu texto, por esta razão lê-se 

‘prasa’ em vez de ‘praça’.  
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O mapa a seguir mostra que a grande concentração de falantes de tétum está na 

capital Díli e nos distritos próximos como Aileu e Ermera. 

 

 
 

Figura 2 - Concentração de tétum praça no Timor 

(Fonte: http://www.tetundit.tl/Publications/Timor-Leste%20languages%202010.pdf)  

 

 

Como já mencionado, o tétum tem sido língua franca no Timor desde a época em 

que os portugueses começaram a colonização. Entende-se por língua franca a língua 

usada geralmente no cotidiano de uma comunidade bilíngue ou plurilíngue que a 

capacita para estabelecer relações entre todos os grupos (CRYSTAL, 2008).   

No final do século XIX, surge o primeiro estudo sobre essa língua, realizado por 

um padre português. Já no começo do século passado, um outro religioso português, 

Sebastião da Silva, lança em 1907 um dicionário tétum-português (ALBUQUERQUE, 

2011). Depois dessa data, vários outros tratados foram desenvolvidos. A maioria dos 

estudos foi feita por padres e missionários que, como já descrito, tinham o objetivo de 

compartilhar a mensagem cristã com os timorenses.  

Assim, a escrita em língua tétum foi sendo desenvolvida durante o século XX. 

Atualmente, estudos sobre a língua continuam sendo feitos. Pode-se destacar os 

esforços do linguista e historiador australiano Geoffrey Hull que, além de vários artigos 

dedicados à apresentação e descrição do tétum, organizou o Standard Tetum-English 

Dictionary (2002). Catharina Williams van Kliken também merece ser mencionada pelo 

seu trabalho de descrição não apenas do tétum, mas de outras línguas do Timor. Seu 

trabalho é bastante intenso junto ao centro tecnológico de Díli. Ela desenvolveu 

glossários e manuais de ensino de tétum para estrangeiros. No Brasil, destacam-se as 

http://www.tetundit.tl/Publications/Timor-Leste%20languages%202010.pdf
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pesquisas de Davi Borges de Albuquerque, que viveu no Timor Leste e trabalhou como 

professor cooperante da Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL), em 2008-

2009. Ele tem se dedicado a escrever diversos artigos mostrando não apenas a realidade 

linguística timorense, mas também descrevendo as línguas timorenses bem como o 

contato entre elas na ilha. 

O tétum é considerado por alguns estudiosos como um crioulo, como aponta 

Hull (2000). Outros linguistas, como Albuquerque (2011), consideram o tétum praça 

apenas uma variedade da língua tétum. Esta pesquisa não tem como objetivo apresentar 

profundas reflexões a este respeito porque não é o ponto central deste trabalho.  

 Os timorenses, quando não têm o tétum como L1, aprendem uma língua 

timorense conforme o distrito onde nascem e/ou da família. Posteriormente, por razões 

sociais e comunicativas, aprendem tétum, que pode ser de maneira informal ou formal, 

se forem à escola. Sabe-se que essa língua não é falada por toda a população, entretanto 

é certamente a mais falada em toda a Ilha. A respeito das muitas línguas faladas em 

Timor, do tétum e da dificuldade de comunicação entre os falantes, lê-se Magalhães 

(2007) citado por Almeida (2008, p. 29):  

 

Seis anos depois desta decisão da Assembleia Constituinte timorense 

[relativamente às línguas oficiais], ainda persistem dificuldades de 

comunicação entre os timorenses. De algum modo poder-se-á dizer que o 

tétum é a língua da Nação Timorense (embora pouco ou nada falada na ponta 

leste), o português é, em grande parte, a língua do Estado, a língua indonésia 

é uma língua veicular, e o inglês é uma língua de trabalho, nomeadamente 

nos contactos internacionais. Numerosas outras línguas e dialectos são 

utilizados localmente, nomeadamente nas relações familiares. 

(MAGALHÃES apud ALMEIDA, 2008, p.29) 

 

Como já mencionado, o tétum passou a ser codificado na escrita há pouco tempo. 

Por isso, levará ainda um tempo para que essa língua sirva aos timorenses de modo 

similar ao português nos atos da Administração e outros documentos político-legais. Em 

outras palavras, o português, pelo menos na escrita, apresenta uma força maior para 

representar os cidadãos em seus direitos e deveres (ALMEIDA, 2008). 

Sobre a importância do tétum na história recente do país, escreve Carvalho 

(2007): 

 

[…] antes da invasão indonésia, o Tétum era língua de comunicação e não 

apenas o Português, de menor circulação. Depois da invasão, o Tétum 

espalhou-se por quase todo o território e ocupou o lugar do Português como 

língua da religião, com a tradução do Ordinário da Missa, feita em março de 

1980. A Igreja tornou-se a muralha da integridade cultural que, com a 
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tradução de vários textos sagrados beneficiou o estatuto do Tétum-Díli, 

impregnando-o de léxico das variedades Térik e Belu, o que resultou numa 

variedade literária daquela língua crioulizada, reconhecida por ampla maioria 

como língua veicular, oral e escrita. É preciso não esquecer que o Tétum-Díli 

é meio de comunicação inter-regiões há muito […] a população timorense, de 

pluralidade linguística, aceitou o tétum e preservou, como laço de 

comunicação familiar [...] (CARVALHO, 2007 p.69). 

 

1.4. Multilinguismo no Timor Leste 

 

 Embora seja um país muito pequeno, o Timor Leste apresenta um multilinguismo 

como característica. O número exato de línguas faladas no país ainda é uma incógnita 

uma vez que os trabalhos apresentam divergências. Algumas propriedades a respeito 

desse multilinguismo podem ser destacadas: i) português e tétum foram escolhidas 

como línguas oficiais, mas o português está longe de ser uma língua efetivamente falada 

na nação; o percentual de timorenses fluentes em português é baixo; ii) a Constituição 

mencionou duas outras línguas em seu texto, indonésio e inglês. A primeira ainda pode 

ser ouvida por muitos, já que a invasão indonésia é tão recente. O inglês, no entanto, 

não é amplamente falado; iii) a educação formal no Timor é feita em tétum e em 

português; não havendo ensino nas outras línguas timorenses. O mapa abaixo mostra 

um pouco desta diversidade linguística na ilha.  

 

Figura 3 - Mapa linguístico do Timor Leste 

(Fonte: https://alvor-silves.blogspot.com.br/2014/10/temor.html)  

 

Conforme pode ser observado na Figura 3, as línguas austronésias estão situadas 

na parte inferior do mapa e as de origem papuásicas, na parte superior. É importante 

notar que o maior número de línguas timorenses são austronésias.  

Percebe-se, assim, que a realidade linguística timorense, bem como sua história, 

https://alvor-silves.blogspot.com.br/2014/10/temor.html
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é muito complexa. Um país com um território considerado pequeno que carrega em si 

um grande número de línguas apresenta um resultado de contato de línguas digno da 

atenção dos linguistas. Dessa forma, esta seção visou a apresentar os aspectos histórico-

linguísticos que contribuem para situar o tétum na investigação proposta neste trabalho. 

No próximo capítulo, serão discutidos os aspectos linguísticos básicos do tétum.  
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Capítulo 2 – Alguns aspectos linguísticos do tétum 

 

 

O principal objetivo deste capítulo é apresentar elementos gramaticais básicos 

do tétum. Considera-se bastante importante que leitor tenha noções elementares dessa 

língua para que possa compreender mais amplamente a pesquisa aqui realizada e que 

será descrita no Capítulo 4. Vale ressaltar que este capítulo traz conhecimentos iniciais 

da língua, sem se aprofundar em reflexões sobre a gramática do tétum e sua estrutura. 

 A literatura linguística ainda não conta com uma vasta descrição do tétum; em 

outras palavras, a língua tétum é ainda pouco descrita. Os esforços de alguns estudiosos 

sobre a língua timorense geraram alguns dicionários (tétum-português e tétum-inglês), 

com destaque para Costa (2000), alguns manuais para aprender tétum, como o 

reconhecido Tetun language course, de Williams van-Klinken (2003), e algumas 

gramáticas.  

   Este capítulo foi baseado principalmente em Albuquerque (2011), com a 

dissertação intitulada “Esboço gramatical do tetun prasa: língua oficial de Timor-Leste”, 

e em Costa (2001), com o “Guia de conversação português-tétum”, obra bastante 

popular entre os estrangeiros no Timor Leste. Além disso, o manual de Williams van-

Klinken (2003), mencionado anteriormente, também foi utilizado, assim como o 

trabalho acadêmico de Otoni (2016), que abordou o sistema flexional verbal da língua 

referida.   

 

2.1 Morfologia 

 

Nesta seção, serão mostradas, separadamente, algumas classes de palavras em 

tétum. As classes aqui apresentadas são: substantivo, pronome, verbo, demonstrativo, 

interrogativo, quantificador, adjetivo, preposições, advérbio e conjunção. 

 

2.1.1 Substantivo  

 

Os substantivos, junto com os pronomes, são as únicas classes que podem assumir 

a posição de núcleo do sintagma nominal em tétum. O exemplo abaixo mostra o 

substantivo ‘mane’ (“homem”) como núcleo do sintagma sujeito.  
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(5) Mane      nebaa    kapaas. 

homem   DEM     bonito 

‘Aquele homem é bonito.’ 

 

 Marca-se o plural nos substantivos através do acréscimo da palavra ‘sira’ (“eles” 

ou “elas”). ‘Sira’ sempre vem posposto o nome. Digno de nota é o fato de ‘sira’ 

significar ‘eles/as’ também. 

 

(6) Kolega  sira 

amigo  3PL 

‘amigos’ 

 

Em tétum, o gênero está associado a sexo, geralmente. Seres animados/humanos 

podem vir marcados com as palavras ‘mane’ (masculino) e ‘feto’ (feminino) para 

indicar o sexo5. 

 

(7) Labarak  mane/feto  

criança     M/F 

‘Menino/menina’  

 

No caso dos animais, as palavras ‘aman’ (“pai”, “macho”) e ‘inan’ (“mãe”, 

“fêmea”) marcam o sexo. 

 

(8) Kuda    aman/inan 

cavalo   M/F 

‘cavalo, égua’ 

 

Já os substantivos não animados/não humanos não apresentam qualquer 

marcação. 

 

(9) Livru/uma 

‘livro/casa’  

                                                 
5 Adjetivos emprestados do português não seguem esse padrão; eles apresentem o masculino e feminino 

através da terminação -o, -a. Exemplos: bonito/bonita, honesto/honesta, maduro/madura. 
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O aumentativo e o diminutivo em tétum são marcados respectivamente pelos 

vocábulos ‘boot’ (“grande”) e ‘ki’ik’ (“pequeno”). 

 

(10) Uma boot 

casa grande 

‘casarão’ 

 

(11) Paun ki’ik 

pão pequeno 

‘pãozinho’  

 

Hull (2000) investiga fenômenos de ordem morfológica no tétum moderno e 

ressalta a ocorrência de circunfixo deverbal. Circunfixo deverbal é a duplicação da 

primeira parte da palavra mais o acréscimo do sufixo -k (somente nas palavras 

terminadas em vogais), o que forma novos substantivos a partir de verbos. Tais 

substantivos denotam uma ação ligada ao significado do verbo ou um objeto que 

cumpre a ação do verbo empregado. Eis alguns exemplos:  

 

(12) Deer   →  dadeer 

‘iluminar’  ‘iluminação; manhã’  

 

(13) Fu’i  →  fafu’ik 

‘assobiar’  ‘assobio’  

 

(14) Tuu  →  tatuuk  

‘espetar’  ‘espeto’ 

 

 Hull (2000) também comenta a presença do que ele chama de sufixo singulativo -

n. Esse sufixo indica o produto singular e quase sempre concreto de uma ação verbal:  

 

(15) Taru  →  tarun  

‘apostar’  ‘aposta’ 
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(16) Turu  →  turun  

‘gotejar’  ‘gota’  

 

2.1.2  Pronomes 

 

 

Os pronomes são palavras que não sofrem modificações, podendo apenas receber 

o clítico ‘nia’ para indicar posse. Eles fazem menção a pessoas e objetos no discurso. 

Podem também substituir nomes. 

 

 Singular Plural Outras informações 

1ª  Hau Ita 

(inclusivo) 

O pronome ‘ita’ é utilizado para se 

referir a 2ª pessoa formal. 

1ª   Ami 

(exclusivo) 

 

2ª O  Imi  O pronome ‘o’ é usado somente de 

maneira informal, ou para se referir a 

crianças. 

2ª Ita   O pronome ‘ita’ é usado em situações 

que demandam formalidade/respeito, 

pode ser traduzido como ‘o senhor/a 

senhora’.  

3ª Nia Sira O pronome ‘sira’ é colocado após os 

substantivos com a função de plural. 
Tabela 1 - Pronomes em tétum 

(Fonte: ALBUQUERQUE, 2011, p. 124) 

 

 

 Algumas características a respeito dos pronomes em tétum são dignas de nota: i) 

os pronomes mostrados são usados para os dois gêneros (17); ii) usa-se a palavra ‘boot’ 

(grande, em português) após um pronome para convertê-lo num pronome de tratamento 

formal, principalmente endereçado a anciãos, pessoas nobres, pessoas de cargo social 

elevado e profissões consideradas importantes na cultura timorense (18); iii) ‘ita’ (nós) 

é usado quando o falante se inclui (19), o que não acontece quando ‘ami’ é usado (20).  

 

 

(17) Sira    hosi  Amérika 

3PL    de    América  

‘Eles/elas são da América.’ 
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 (18)  Ita   boot      hosi    nebee? 

   2S   grande  de       onde? 

‘O/a senhor/senhora é de onde?’ 

 

(19)  Ita      hakarak  ikan 

1PL  querer      peixe 

   ‘Nós (inclusivo) queremos peixe.’ 

 

(20) Ami hemu  bee 

    1PL  beber  água 

   ‘Nós (exclusivo) bebemos água.’  

 

 

2.1.3 Verbo 

 

 

Os verbos em tétum formam um conjunto de palavras praticamente invariável 

(COSTA, 2001). As formas verbais ficam em sua forma infinitiva e expressam o 

passado, o presente e também o futuro, bem como diferentes pessoas e modos. Em 

outras palavras, o tétum não conta com morfemas, tal como a língua portuguesa, para 

marcar tempo e modo. Todas as marcas (como aspecto, modo, pessoa, tempo e número) 

são expressas através de outras palavras que ocorrem nas sentenças, como, por exemplo, 

os advérbios e outros marcadores. Abaixo, segue uma tabela com o verbo “fazer” em 

tétum, mostrando um exemplo de conjugação. 

 

 

Verbo ‘halo’ (“fazer”)  

Tétum  Português 

Hau halo  Eu faço 

O halo    Você faz 

Nia halo Ele faz 

Ami/ita halo Nós fazemos 

Sira halo Eles fazem 

Tabela 2 - Verbo ‘halo’ em tétum 

(Fonte: Elaboração própria) 
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Como pode ser observado, o verbo não sofre nenhuma alteração morfológica de 

número e pessoa. O tempo presente geralmente não precisa ser marcado por nenhuma 

outra partícula para ser expresso, ou seja, ele é usado em sua forma simples, como no 

exemplo abaixo: 

 

(21)  Hau ba.  

  1SG  ir 

  ‘Eu vou.’ 

 

De acordo com Costa (2001), o passado é marcado pela partícula ‘ona’ (sempre 

após o verbo) ou por algum advérbio de tempo. Em (22), vê-se uma sentença com ‘ona’ 

para marcar o passado e, em (23), um advérbio fazendo o mesmo. Observe:  

 

(22)  Hau   ha      ona. 

1SG    comer   PST  

‘Eu comi.’ 

 

(23)  Horseik  hau haré  o. 

Ontem   1SG ver    2SG 

‘Ontem eu vi você.’ 

 

O trabalho de Otoni (2015), que trata mais amplamente de categorias de tempo e 

aspecto na língua tétum, apresenta outros marcadores verbais. Um deles é ‘tiha ona’ que 

marca a perfectividade e o passado e ‘uluk’ que marca a imperfectividade. Vale 

ressaltar que o primeiro marcador sempre é colocado à direita do verbo (24), já ‘uluk’, à 

esquerda, como pode ser visto em (25). Qualquer outra posição que essas expressões 

tiverem na sentença, causará estranhamento.  

 

 

(24)  Nia  feto    hemu  tiha ona      bee.  

3SG  F beber   PST.PFV   água 

‘Ela bebeu água.’ 
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(25)  Nia  feto    uluk            hemu  bee. 

3SG  F        PST.IPFV  beber  água 

‘Ela bebia água.’ 

 

O futuro é marcado pelo acréscimo de ‘sei’, sempre preposto ao verbo, como visto 

em (26) ou por um advérbio (27). 

 

 

(26)   Hau    sei       han 

         1SG    FUT    comer 

  ‘Eu comerei.’  

 

(27)  Nia  feto    mai   aban.  

3SG  FEM  vir    ADV 

‘Elá virá amanhã.’  

 

A língua tétum não tem um correspondente ao verbo ‘ser’ e ‘estar’ nas sentenças 

copulares, como pode ser observado nos exemplos abaixo:  

 

(28) Hau  diak. 

  1SG  bem 

‘Eu estou bem.’ 

 

(29) Ana bonita. 

  Ana bonita 

‘Ana é bonita.’ 

 

A negação de sintagmas verbais em tétum é feito com o acréscimo do advérbio 

‘la’. Há duas palavras com tradução para ‘não’ em tétum. Uma delas é ‘la’, já 

apresentado, que somente é usado com verbos, a outra é ‘laós’ utilizada em todos os 

outros contextos. Abaixo, há dois exemplos de sentenças com ‘la’ e um com ‘laós’. 

 

(30)  Hau   la  moras. 

1SG   NEG  doente 

‘Eu não estou doente.’ 
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(31)  José  la        baa Ermera6.  

José   NEG   ir    Ermera 

‘José não vai a Ermera’. 

 

(32)  O    gosta    ikan?  Laós.   

2SG gostar  peixe  NEG 

‘Você gosta de peixe? Não.’ 

 

2.1.4 Demonstrativos  

 

 

Ao explicar como os demonstrativos funcionam no tétum, Albuquerque (2011) 

os classifica em: i) demonstrativos dêiticos, ii) demonstrativos anafóricos e iii) 

demonstrativos não dêiticos. 

Os demonstrativos dêiticos são aqueles que localizam um referente no espaço. 

Na língua tétum, há dois demonstrativos que se encaixam nessa classificação, ‘nee’ 

(isto, este/a) e ‘nebaa’ (aquilo, aquele/a).  

 

(33)  Labarik  nee   as. 

   menino   este  alto 

‘Esse menino é alto.’ 

 

(34) Labarik  nebaa   as. 

  menino   aquele  alto 

‘Aquele menino é alto.’ 

 

Demonstrativos anafóricos são os que localizam o referente no discurso. ‘Nee’ 

pode ser usado como anáfora direta e como anáfora distante ou com algo que o ouvinte 

já conheça. 

 

(35)  Nia lee revista, maibee revista  nee    la      diak. 

3SG ler revista  mas      revista  ANA NEG bom. 

‘Ele lê a revista, mas ela não é boa.’ 

                                                 
6 Cidade timorense. 
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Demonstrativos não dêiticos são aqueles que trazem uma localização indireta. 

Esses, em tétum, comportam-se como adjetivos ou pronomes, a depender de sua 

forma/função. Sempre vêm após ao SN. Os principais demonstrativos dessa categoria 

são: ‘seluk’ (outro) e ‘ruma’ (alguns). 

(36) Nia    tenke sosa        fahi,    manu     inan   ho  animal  seluk. 

3SG    tem   comprar  porco, pássaro  F        e  animal   outro 

‘Ele tem que comprar porco, galinha e outros animais.’ 

 

(37) Iha  nasaun  ruma    bele   ajuda      ita?  

Ter  nação   alguma poder  ajudar   1PL? 

‘Tem alguma nação que possa nos ajudar?’ 

 

 Em tétum praça, não há artigos definidos, há, contudo, um único artigo indefinido 

‘ida’ que pode ser traduzido tanto por “um” numeral como artigo indefinido, como pode 

ser visto em (38).  

 

(38) Senyora ida  hakarak baa Ermera.  

 Senhora  IND   querer    ir   Ermera 

‘Uma senhora quer ir a Ermera.’ 

 

(39) Hau   haré asu. 

1SG   ver cachorro 

‘Eu vejo o cachorro.’ 

 

2.1.5 Interrogativos 

 

Em tétum, os interrogativos são encontrados geralmente no fim das sentenças, 

entretanto também é possível achá-los no começo (provavelmente por influência do 

português) e meio. A tabela abaixo mostra os principais interrogativos e suas traduções. 

Em seguida, são apresentados alguns exemplos. 
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Tétum Português 

Saa  Que 

Se Quem 

Hira Quanto 

Neebe Qual 

Bainhira Quando  
Tabela 3 - Interrogativos em tétum 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

 

 

 

(40)   O      se? 

    2SG  quem? 

    ‘Quem é você?’ 

 

(41)  Ema se? 

    pessoa quem 

   ‘Quem é esse?’  

 

(42) O     hela    iha  nebee? 

    2SG morar em onde 

    Onde você mora?’ 

 

2.1.6  Quantificadores Numerais 

 

Os quantificadores podem, de acordo com Albuquerque (2011), ser divididos em 

numerais e não numerais. Podem, também, sofrer um processo chamado reduplicação 

para representar outras características semânticas. Os numerais seguem um sistema 

decimal baseado na contagem dos dedos da mão. Podem, inclusive, vir precedidos de 

palavras classificadoras. A Tabela 4 abaixo apresenta tais palavras bem como suas 

representações. 

 

Classificador Significado  Classificador para 

Nain Nobre, dono Pessoas 

Lolon Galho Objetos cilíndricos grade, 

ex, vela, peixes. 

Tahan  Folha Objetos chatos e finos, ex. 

papel, roupa. 
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Fuan Fruta, coração  Objetos arredondados 

grandes, ex. coco, ovo. 

Musan Semente Objetos arredondados 

pequenos, ex. remédios. 
Tabela 4 - Classificadores numerais 

(Fonte: ALBUQUERQUE, 2011, p. 135) 

 

 

(43)  Hau  nia      sobrinho  nain tolu. 

 1SG  POSS sobrinho  CL   três 

 ‘Meus três sobrinhos. 

 

(44)  Sigaru    lolon   ida,    hira?  

 cigarro  CL      um     quanto? 

 ‘Quanto custa um cigarro?’ 

 

(45)  Nia   sosa        paun  fuan tolu. 

 3SG  comprar  pão   CL   três 

 ‘Ele comprou três pães.’  

 

Em tétum, os números vêm depois do nome que modificam. 

 

(46)  Uma rua. 

 Casa dois 

 ‘Duas casas.’ 

  

 Abaixo, segue a Tabela 5 mostrando os números de 1 a 20 em tétum. 

 

1 ida 11 sanulu resin ida 

2 rua 12 Sanulu resin rua 

3 tolu 13 Sanulu resin tolu 

4 haat 14 Sanulu resin haat 

5 lima 15 Sanulu resin lima 

6 neen 16 Sanulu resin neen 

7 hitu 17 Sanulu resin hitu 

8 walu 18 Sanulu resin walu 

9 sia 19 Sanulu resin sia 

10 sanulu 20 rua nulu  
Tabela 5 - Números (1 a 20) em tétum 

(Fonte: Elaboração própria)  
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2.1.7 Adjetivos 

 

Os adjetivos em tétum sempre vêm pospostos aos substantivos. Eles formam uma 

classe de palavras invariável. De acordo com Albuquerque (2011), os adjetivos podem 

ser classificados em duas subclasses. A primeira seria dos “adjetivos genuínos”, um 

pequeno grupo de palavras que se comportam como verdadeiros adjetivos. 

 

 

(47)  Hau    nia       uma   boot. 

1SG     POSS  casa   grande 

  ‘Minha casa é grande.’ 

 

A segunda subclasse, chamada de ‘adjetivos verbais’ por Albuquerque (2011), é 

um grupo muito maior de itens que se comportam sintaticamente igual aos verbos.  

 

(48)  Kolega  nee   sala. 

   colega   este   errar 

‘O colega aqui está errado.’ 

 

Os adjetivos podem, ainda, ser modificados em seu grau a partir do acréscimo de 

outros itens lexicais. É o caso do verbo ‘liu’ (passar, superar), que pode ser usado para 

expressar intensidade ou para a construção de uma comparativa. ‘Hanesan’ (igual, 

como) marca o grau de igualdade. Há, ainda, ‘loos’, também grafado ‘los’ (certo), que 

intensifica o grau do adjetivo. 

 

(49) Feto      nebaa   kapaas    los. 

   Mulher  aquela  bonita    muito 

   ‘Aquela mulher é muito bonita’ 

 

(50)  Nia   matenek      liu             hau. 

   3SG  inteligente   muito/demais   1SG 

   ‘Ele é mais inteligente do que eu’.  
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(51)  Kanada  malirin  hanesan Inglatera. 

  Canadá   frio        igual      Inglaterra  

‘O Canadá é tão frio quanto a Inglaterra.’ 

 

 Essa classe de palavras pode ocupar tanto posição predicativa (52) como 

modificador do núcleo de sintagmas nominais (atributivo) (53): 

 

(52) Nia   bonito los. 

  3SG bonito  muito 

 ‘Ele é muito bonito.’ 

 

(53) Feto   bonita nebaa    ema     portuguesa. 

Mulher bonita DEM   pessoa portuguesa 

‘Aquela mulher bonita é portuguesa.’ 

  

2.1.8  Preposições 

 

De acordo com Albuquerque (2011), o uso das preposições em tétum varia 

bastante porque é uma classe que sofre considerável influência lusófona em sua forma e 

sintaxe. Muitas vezes, as preposições são omitidas pelos falantes. Quando usadas, 

geralmente marcam espaço e tempo. Elas podem ser simples ou locuções. As simples 

derivam de verbos, por exemplo, ‘ba’ (“ir”) é a preposição ‘para’, ‘iha’ (“ter”, “haver”) 

é preposição ‘em’. 

 

(54) Nia   tanis    iha    kuartu    nian. 

  3SG  chorar  em   quarto    POSS 

‘Ela chora em seu quarto’ 

 

(55) Importante ba     ita. 

  importante para   2SG. 

‘Importante para você.’ 

 

2.1.9  Advérbios  
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Em tétum, vários advérbios são, na verdade, demonstrativos, interrogativos ou 

adjetivos, sendo usados com função de advérbio. Muitos advérbios são formados por 

lexemas em tétum, compostos e empréstimos do português. Abaixo, seguem alguns 

exemplos. 

 

Tétum Português  

Hamutuk Junto 

Ate Até 

Dala ruma Às vezes 

Aban Amanhã 

Horiseik Ontem 

Oras nee Agora  

Nunka Nunca 

Demais Demais 

Sedu cedo 
Tabela 6 - Alguns advérbios em tétum 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

 

(56) Dala ruma  Timor   rai      hela   manas   demais    ba      malae. 

  às vezes      Timor   terra   ficar  quente   demais   para   estrangeiro. 

‘Às vezes o Timor fica quente demais para estrangeiros’. 

 

(57) Nia   mai   sedu 

  3SG   vir    cedo 

   ‘Ele vem cedo.’  

 

(58) Pedro aban      hanorin portugues. 

  Pedro amanhã  ensinar português. 

  ‘Amanhã Pedro ensina português’. 

 

2.1.10 Conjunções  

 

O Tétum, assim como as outras línguas austronésias do Timor Leste, é uma língua 

de sintaxe paratática. Por essa razão, parte das conjunções da língua são empréstimos do 

português ou adaptações delas. Em alguns casos, como a conjunção ‘quando’ e ‘se’, é 

possível encontrar tanto a forma portuguesa como a em tétum. Algumas conjunções 

comuns são: ‘no’ (“e”), ‘maibé’ (“mas”), ‘ka’ (“ou”), bainhira (“quando”). Os exemplos 
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(59) e (60) ilustram essa particularidade.  

 

(59)  Hau han      paun  no  o      han      biskoito. 

1SG  comer pão    e    2SG  comer  biscoito 

  ‘Eu como pão e você come biscoito.’  

 

(60) Hau   la       gosta  estuda   maibé    precisa    ba     servisu    diak    liu. 

  1SG   NEG gostar estudar  mas       precisar  para   trabalho  bom   passar 

   ‘Eu não gosto de estudar, mas preciso de um trabalho melhor.’ 

 

2.2  Sintaxe  

 

 Esta seção apresenta alguns aspectos básicos do tétum em relação à ordem de 

palavras. A ordem sintática no tétum é basicamente SVO, como pode ser visto nos 

exemplos a seguir: 

 

(61)  Hau  haan      xokolati.  

  1SG   comer   chocolate 

   ‘Eu como chocolate.’ 

 

(62)  Teresa  hemu  bee. 

   Teresa  beber  água. 

   ‘Teresa bebe água.’ 

 

(63)  Hau   buka        nia. 

1SG    procurar  3SG 

‘Eu o procuro.’ 

 

Há, no entanto, uma diferença entre a modalidade escrita e a oral. Nesta, 

acontecem mudanças da ordem canônica (de SVO para OSV e SOV). O exemplo 

abaixo mostra uma sentença na ordem SOV. Este fenômeno ocorre geralmente quando 

o falante faz uma exclamação ou manifesta surpresa de acordo com Albuquerque 

(2011). 
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(64)  Hau  portugues  kolia. 

1SG   português  falar 

   ‘Eu falo português.’ 

 

Já a ordem OSV aparece em casos em que o falante quer dar ênfase no objeto. 

Isso mostra que a língua permite topicalização de objeto. 

 

(65)  Buat   nebee mak  nia   hakarak.  

   coisa   REL   TOP  3SG  querer  

‘Isso é o que ele quer!’  

(exemplo 1 de Albulquerque, p. 152) 

 

 

Segundo Williams-van Klimken (2011), tétum é uma língua que não apresenta 

voz passiva. Devido ao fato de os verbos em tétum não apresentarem flexão, como no 

caso do português, é necessário que sujeito seja marcado todas as vezes. Em outras 

palavras, o tétum é uma língua com parâmetro ‘pro-drop’ negativo, ou seja, é uma 

língua de sujeito preenchido obrigatoriamente, como acontece no francês, por exemplo. 

O português do Brasil não apresenta tal característica uma vez que é gramatical o 

aparecimento de algumas sentenças sem um sujeito expresso. A sentença ‘eu como pão 

todos os dias’ (em português) pode ou não expressar o sujeito ‘eu’ como em ‘como pão 

todos os dias’. Em tétum, não há tal característica. Assim, o exemplo mostrado 

anteriormente terá de ser traduzido como: 

 

(66)  Hau han paun loro-loron. 

1SG comer pão todo dia  

‘Eu como pão todo dia.’ 

 

(67)  * han paun loro-loron. 

  comer pão todo dia 

  

A partir desses exemplos, é possível compreender alguns aspectos básicos da 

gramática tétum, considerando suas características morfológicas e sintáticas. Com isso, 

buscou-se, conforme mencionado anteriormente, familiarizar o leitor com a língua 

tétum, para melhor compreensão do fenômeno linguístico destacado nesta pesquisa.  
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2.3  A influência do português no tétum 

 

Conforme já apresentado no capítulo 1 deste trabalho, o contato da língua 

portuguesa e as línguas timorenses começou no século XVI com a presença europeia no 

sudeste asiático. Sempre que houver pessoas de diferentes línguas em contato, haverá 

uma tendência natural de buscar maneiras de driblar as barreiras de comunicação. 

Quando o contato acontece, uma série de resultados poderá ser identificado, desde um 

simples empréstimo lexical até a o surgimento de uma nova língua e o desaparecimento 

de outra (Windford, 2003). 

No caso particular entre o português e o tétum, o fenômeno linguístico de 

empréstimo lexical pode ser assinalado como um dos principais resultados desse 

contato. Itens lexicais português podem ser facilmente percebidos no tétum praça atual, 

Czopek (s/d) apresenta de maneira sistemática alguns desses empréstimos organizando-

os em áreas semânticas diferentes: 

• Pesos e medidas (‘kilo’, ‘metru’) 

• Contagem de tempo (‘loron’ em tétum quer dizer dia, assim sendo, os falantes 

usam as seguintes formas, ‘loron-kuarta’, ‘loron-kinta’ e também os meses 

‘janeiru’, ‘fevereiru’) 

• Vestuário e culinária (‘algodaum’, ‘kamiza’, ‘sereal’, ‘alkol’) 

• Metais e pedras (‘bronze’) 

• Termos técnicos (‘kultura’, ‘arkitetura’, ‘etiketa’, ‘diplomasia’, ‘turizmu’, 

‘teknolojia’) 

• Escola (‘akademia’, ‘botánika’, ‘firma’, ‘jeometria’, ‘livru’, ‘mapa’) 

• Religião cristã (‘konfesa’, ‘bensaum’, ‘tersu’) 

• Estrutura política e administrativa (‘postu’, ‘koseilu’, ‘sekretaria’, ‘repartisaum’) 

• Exército (‘kapitaum’, ‘koronel’) 

 

Nota-se que os substantivos acima foram adaptados em sua ortografia para se 

moldarem à fonologia do tétum. Digno de nota o fato de que vários dos exemplos dados 

mostram a preferência do tétum pela importação de vocábulos a conceitos introduzidos 

em sua cultura. Tome-se por exemplo o campo semântico da política, a cultura tétum 

era desprovida de vários conceitos jurídico-legais que se conhece hoje e ao ter contato 

com esse universo, houve simplesmente o empréstimo dos nomes portugueses. 
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Capítulo 3 – Semântica Formal e Modificadores de Grau 

 

 

Considerando que este trabalho adota o modelo teórico da semântica formal, este 

capítulo tem como objetivo principal apresentar, de modo sucinto, as características 

fundamentais desse modelo e da abordagem dos modificadores de grau. A apresentação 

será baseada em Kennedy (1997), Heim e Kratzer (1998) e também em Kennedy e 

McNally (2005). 

Os estudos semânticos tradicionalmente investigam o significado. Existem várias 

vertentes em estudos do significado como, por exemplo, a semântica cognitiva, a 

semântica textual, a semântica lexical, a semântica discursiva. Todas elas buscam uma 

maneira de explicar o significado linguístico e todas elas têm suas vantagens e 

desvantagens. Há vários tipos de semântica porque há várias maneiras de olhar para o 

mesmo fenômeno, nesse caso, o significado, devido à sua complexidade. 

Existe uma íntima relação, para a semântica formal, entre a linguagem e o mundo; 

isso porque se acredita que as línguas são utilizadas para falar sobre as coisas, os 

indivíduos, os lugares, os eventos etc. (o mundo7). Essa referencialidade é uma 

importante propriedade dos estudos referidos aqui.  É nesse sentido que se diz que, para 

a semântica formal, o significado é saber as condições de verdade de uma sentença 

(HEIM; KRATZER, 1998). No exemplo (68), por exemplo, um falante de português 

conhece quais são as condições para que essa sentença seja verdadeira. Não importa em 

qual parte específica da casa o pai esteja ou se está fazendo alguma coisa na casa ou 

não, ou se está sozinho ou acompanhado. O pai do enunciador deve estar dentro da casa 

para que a sentença seja considerada verdadeira. Os falantes sabem quais são as 

condições para que essa sentença seja verdadeira e esse conhecimento é semântico.  

 

(68)  Meu pai está em casa. 

 

A semântica formal não está preocupada se as sentenças são verdadeiras ou falsas. 

Em (68), é possível que o pai não esteja em casa, no entanto sabe-se quais as condições 

para que tal informação seja verdadeira. O mesmo acontece com o exemplo (69). Essa 

sentença parece ser improvável de ser julgada como verdadeira, mas o falante (neste 

caso de português) consegue entender a sentença e sabe como o mundo deveria ser para 

                                                 
7 Por “mundo”, entende-se o que é real como o mundo físico e tangível e também o imaginário e irreal.  
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que esse dado fosse verdadeiro (HEIM; KRATZER, 1998). Dessa forma, é possível 

afirmar que se um indivíduo não sabe as condições de verdade de uma sentença, não 

sabe seu significado. Assim, o interesse da semântica formal são as condições de 

verdade, e não o valor de verdade das sentenças. 

 

(69)  Eu tenho 20 milhões de fios de cabelo. 

 

Para representar a relação entre as sentenças e suas condições de verdade na 

perspectiva da Semântica Formal, o esquema T (de Tarski8) é bastante usado:  

 

(70)  A sentença ‘__________’ é verdadeira se e somente se __________.   

 

O esquema acima pode ser entendido da seguinte maneira: na primeira lacuna, 

entre aspas simples, é colocada uma sentença da língua estudada (tétum, no caso deste 

trabalho), já na segunda lacuna, após “se, e somente se”, tem-se as condições de 

verdade de tal sentença explicitadas em uma metalinguagem. Tomando o exemplo da 

sentença (68), pode-se preencher o esquema (70) da seguinte maneira: ‘Meu pai está em 

casa’ se, e somente se, meu pai estiver em casa. 

O objeto de análise da semântica formal é a sentença, não o discurso todo nem 

palavras isoladas. Isso porque os falantes de uma língua conhecem as condições de 

verdade das sentenças de suas respectivas línguas. Além disso, seu foco são as 

sentenças declarativas, já que são as únicas às quais podem ser atribuídos valores de 

verdade.  

A semântica formal se propõe, também, a descrever o significado das sentenças 

segundo uma metodologia específica. O semanticista é responsável por criar um modelo 

que consiga reproduzir a capacidade semântica dos falantes de uma língua. Esse modelo 

precisa reproduzir, mesmo que parcialmente, o conhecimento que um falante tem das 

sentenças de sua língua. Como o falante possui vasto conhecimento sobre sua própria 

língua, a criação desse sistema não é simples, de modo que a configuração desse 

modelo deve estar alinhada com a intuição do falante. Em outras palavras, se a 

interpretação dada pelo modelo não for a mesma do falante, o semanticista terá de 

                                                 
8 Alfred Tarski foi professor da Universidade da Califórnia em Berkeley. Morreu em 1983 e é 

considerado atualmente um dos maiores lógicos de todos os tempos. Além disso seus trabalhos em 

matemática são considerados notáveis.  
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refazê-lo. O semanticista nunca poderá dizer o que cada palavra representa. Seu papel 

não é de juiz. Ele apenas observa e descreve a maneira como o falante interpreta as 

sentenças, livre de qualquer preconceito linguístico.  

Um traço da semântica formal que a distingue dos outros modos de estudar 

semântica é o fato de representar formalmente o significado. Na construção desse 

modelo, o linguista precisa utilizar uma linguagem homogênea e específica. Assim 

como na física, por exemplo, em que os fenômenos naturais são traduzidos por meio de 

fórmulas, na semântica formal as línguas naturais são traduzidas para uma linguagem 

formal. A intenção ao fazer isso é reproduzir o conhecimento intuitivo do falante por 

meio de uma linguagem precisa e não ambígua.  Observe as sentenças abaixo: 

 

(71)  a. Todo ser humano é mortal. 

b. João é homem. 

c. João é mortal.  

 

Sabe-se que se as sentenças (71a) e (71b) forem verdadeiras, a sentença (71c) 

necessariamente também será. Essa relação pode ser representada pela figura abaixo:   

 

 

Figura 4 - Conjuntos 

 

 A semântica formal usa uma linguagem lógica e um sistema próprio para 

descrever formalmente o significado e busca a precisão de um empreendimento 

científico, como pode ser visto nos conjuntos acima. Essa linguagem pretende trazer 

esclarecimento, entendimento na descrição do conhecimento semântico que um falante 

tem.  

Uma das características indispensáveis desse modelo é a plausibilidade 

psicológica, por isso ele tem de ser econômico. Isso quer dizer que não se pode criar e 
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listar uma interpretação para cada sentença possível em uma língua natural porque o 

número de sentenças é infinito e o falante não tem como memorizar o significado de 

cada uma. Dessa forma, deve-se evitar um grande número de hipóteses que expliquem 

fenômenos particulares e isolados. O modelo precisa reproduzir como as sentenças são 

criadas a partir de suas partes menores e esse modelo tem de ser empiricamente 

comprovado. 

É nesse sentido que se diz que o significado é composicional, ou seja, o 

significado da sentença depende do significado das partes que a integram e da forma 

como se integram. Um trabalho em semântica formal averigua o significado de palavras 

específicas investigando sua contribuição para as condições de verdade da sentença em 

que ocorrem. As sentenças (72a e 72b) servem como exemplos. 

 

(72)    a. O pai achou o filho. 

b. O pai não achou o filho.  

c. O filho achou o pai. 

 

O acréscimo de um novo item lexical em (72b), ‘não’, acarreta mudança de 

significado da sentença em comparação a (72a). Isso porque as palavras trazem em si 

um significado que se computa composicionalmente. A palavra ‘não’ (72b) tem sua 

contribuição para as condições de verdade da sentença. Em outras palavras, cada parte 

de uma sentença (cada item) coopera de maneira sistemática para seu significado. Como 

se pode notar em (72a e 72c), o significado também foi mudado, já que a interpretação 

depende da estrutura sintática, embora essas sentenças sejam formadas pelos mesmos 

itens lexicais.  

Assim, o significado das sentenças é computado passo a passo conforme forem 

se juntando predicados a argumentos. De acordo com as reflexões do filósofo Frege9 

(1892), um predicado é um termo insaturado. Este, por sua vez, é incompleto e precisa 

de um termo saturado para ser completo. Não se pode juntar dois termos saturados ou 

dois insaturados. Para que haja a ideia de saturação, inevitavelmente são necessários um 

saturado e um insaturado. É assim, de acordo com o filósofo alemão, que se faz 

diferença entre argumentos e predicados. Os predicados precisam de seus argumentos 

para ficarem preenchidos. Usando o pensamento matemático de funções, um predicado 

                                                 
9 Gottllob Frege (1848-1925) foi um professor, matemático e filósofo alemão. Ele fez importantes 

reflexões sobre a filosofia da lógica e a filosofia da linguagem.  
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é exatamente uma função que necessita de um determinado número de argumentos10 

para se tornar uma expressão completa. Há predicados que demandam apenas um 

argumento, outros demandam dois ou mais. 

 

(73)  a. Márcio andou. 

 b. Márcio comeu feijão. 

 c. #Márcio deu ao colega. 

 

No exemplo (73a), o predicado ‘andar’ requer apenas um argumento, no caso 

preenchido pelo nome ‘Márcio’, mas o exemplo (73b) traz um predicado ‘comer’ que 

precisa de dois argumentos, ‘Márcio’ e ‘feijão’. Qualquer falante de português dirá que 

essas sentenças estão completas e não necessitam de nenhum outro elemento. Elas serão 

consideradas verdadeiras se, de fato, o Márcio andou e comeu feijão. Em (73c), há um 

problema: o predicado ‘dar’ exige três argumentos e, nesse exemplo, só há dois. Essa 

sentença, portanto, é considerada incompleta, insaturada. 

Este trabalho enfoca uma operação particular e diferente, a modificação, que 

será abordada na próxima seção.  Mais especificamente, aqui se lida com o significado 

de 3 modificadores em tétum e se busca compreender qual seu efeito nas sentenças em 

que são usados. Como se trata de modificadores de grau, foi utilizada uma proposta 

específica da teoria semântica, que é a semântica escalar. Tal proposta será apresentada 

a seguir ainda neste capítulo; antes, no entanto, será apresentado como a semântica 

formal lida com os adjetivos. 

 

3.1. Adjetivos como modificadores 

 

 Na ótica da semântica formal, os adjetivos recebem um foco um pouco diferente 

do que constam nas gramaticais tradicionais. Esta seção tem como objetivo apresentar a 

maneira como a semântica formal trata os adjetivos.  

 Importante esclarecer que, em Kennedy e McNally (2005), a observação do 

corpus realizada contemplou os adjetivos participiais. Na língua tétum, por outro lado, 

não há particípios. Conforme mostrado no capítulo anterior, os verbos nessa língua 

                                                 
10 Importante mencionar que cada predicado demanda um certo tipo de argumento, isso é conhecido como 

s-seleção. O verbo ‘vestir’ s-seleciona geralmente peças de vestimenta formando sentenças como ‘eu 

vesti a calça’, outros elementos fora desse grupo causariam estranheza e inadequação ‘#eu vesti o 

telefone’.  
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timorense são palavras invariáveis. Esta pesquisa, portanto, enfoca a modificação de 

adjetivos não participais.  

Os adjetivos são uma classe de palavras que apresenta indeterminação 

semântica. A interpretação de um adjetivo é bastante flexível. Em (74), há a ocorrência 

do mesmo adjetivo, ‘gostoso’, nos três sintagmas, entretanto essa palavra apresenta 

significados diferentes em cada sentença. A característica da indeterminação nos 

adjetivos é um reflexo de sua combinação com os nomes; ao ser combinado com ‘pão’ 

gostoso, expressa a ideia de um sabor bom, agradável ao paladar, já os outros nomes 

mostrados trazem ideias diferentes.  

 

(74)  a. Pão gostoso  

 b. Tempo gostoso  

 c. Homem gostoso  

 

Quadros Gomes e Sanchez-Mendes (2018), ao discorrerem sobre a 

indeterminação dos adjetivos, trazem o exemplo do item lexical ‘branco’, que é a 

sensação visual da cor que reflete todos os raios luminosos. No entanto, em diversos 

casos, o uso desse adjetivo não está relacionado com essa ideia, como se pode constatar 

em ‘ouro branco’, ‘vinho branco’, ‘cabelo branco’ entre outros. 

 Existe uma outra característica muito importante dos adjetivos que deve ser 

trazida nesta seção: os adjetivos podem aparecer em posição predicativa ou atributiva. 

Os exemplos (75a e 75b) ajudarão a explicar esse conceito: 

 

(75)  a. O copo é verde. 

b. O copo verde caiu. 

 

 O adjetivo ‘verde’ aparece nas sentenças em duas posições sintáticas distintas: em 

(75a) ocupa o lugar predicativo, e em (75b), adjunto de um argumento. O mesmo ocorre 

em tétum, como mostrado no Capítulo 2. É importante mencionar que, independente da 

posição que ocupe, as operações feitas pelos adjetivos são sempre intersectivas. Usando 

(75a) como exemplo, pode-se constatar que há uma coisa que está na intersecção entre o 

conjunto dos copos e o conjunto das coisas verdes. Em (75b), há algo em comum entre 

o conjunto dos copos, o conjunto das coisas verdes e o conjunto das coisas caídas. Os 

conjuntos a seguir foram colocados com o intuito de ilustrar o conceito apresentado.  
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(75)  a. O copo é verde.    

 

A – conjunto de copos  B- conjunto de coisas verdes 

 

 
Figura 5 - Conjuntos A e B 

 

(75)  b. O copo verde caiu. 

 

A – conjunto de copos  | B- conjunto de coisas verdes | C- conjunto das coisas caídas 

 

 
Figura 6 - Conjuntos A, B e C 

  

A operação conhecida como modificação é caracterizada pela junção de um nome 

e um adjetivo em posição atributiva. Essa operação é diferente da predicação, uma vez 

que não satura funções aplicadas a seus argumentos. O sintagma ‘copo verde’ mostra 

como um terceiro conjunto (mais restrito) é formado pela modificação: agora há um 

conjunto de coisas que são copos e são verdes ao mesmo tempo. 

Uma vez apresentada a abordagem tradicional para o tratamento dos adjetivos, na 

próxima seção, os adjetivos serão abordados a partir do viés da semântica escalar. Será 

explicado o que se entende por adjetivo graduável e por adjetivo não graduável, 
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comparação implícita, adjetivos de escala aberta, escala fechada e escala parcialmente 

fechada. 

  

3.2. Semântica escalar 

 

 

Esta seção visa a exibir um panorama das propriedades escalares dos adjetivos 

graduáveis baseado na perspectiva teórica de Kennedy (1997) e Kennedy e McNally 

(2005). Na primeira subseção, serão apresentadas as diferenças entre adjetivos 

graduáveis e não graduáveis; em seguida, a diferença entre predicados relativos e 

predicados absolutos. Já na terceira subseção, será apresentada uma abordagem da 

estrutura escalar e dos diferentes tipos de escala e, em seguida, a relevância do 

parâmetro de comparação da estrutura escalar.  

 

3.2.1.  Predicados graduáveis e não graduáveis 

 

Kennedy (1997) apresenta certas propriedades de uma classe específica de 

adjetivos: os adjetivos graduáveis. Uma de suas características é a possibilidade de 

ocorrência com modificadores como ‘muito’, ‘bastante’ e ‘tão’. Em (76), ‘inteligente’, 

‘esperto’, ‘pesado’ e ‘leve’ são, portanto, exemplos de adjetivos graduáveis. 

 

(76)  a. Tiago é muito inteligente. 

 b. Meu irmão é bastante esperto. 

 c. A minha caixa é muito pesada. 

 d. Ela é tão leve. 

 

O teste de oposição/contrariedade só pode ser aplicado a adjetivos graduáveis, 

uma vez que os não graduáveis não apresentam oposição. 

 

(77)  a. Eu sou pesado. 

 b. O oposto de pesado é leve. 

  

(78) a. O mapa é geográfico. 

 b. O oposto de geográfico é?  
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Na mesma obra, o autor ainda explica que outra característica deste grupo é sua 

adequação a sentenças comparativas, como pode ser verificado em (79): 

 

(79)  a. Tiago é mais inteligente do que Bruno. 

 b. Meu irmão é mais esperto do que você. 

 c. A minha caixa é mais pesada do que a sua. 

 d. Ela é mais leve do que você. 

 

 Os predicados não graduáveis, por outro lado, causam estranheza quando são 

acrescidos de modificadores11 e quando usados em sentenças comparativas. 

 

(80)  a. ?Este leão é muito carnívoro. 

 b. ?Os cães são tão mamíferos. 

 c. ?Eu sou mais brasileiro do que você. 

 d. ?O tiranossauro é mais extinto do que o megalossauro. 

 

3.2.2. A diferença entre predicados relativos e predicados absolutos 

 

Uma vez apresentadas as propriedades que caracterizam os adjetivos graduáveis, 

esta subseção apresentará uma subdivisão para essa classe. A proposta de Kennedy e 

McNally (2005) separa os predicados graduáveis de acordo com sua 

relação/dependência com o contexto. Os predicados chamados relativos dependem de 

um parâmetro de comparação textual para que possam ser plenamente interpretados. O 

adjetivo ‘quente’ é um exemplo de predicado relativo, já que sua interpretação está  

sempre associada ao contexto de proferimento. As condições de verdade desses 

predicados se relacionam com uma classe de comparação.12  

 

(81) Hoje está quente. 

 

                                                 
11 Kennedy (1997) deixa a ressalva que o uso de um modificador com um predicado não graduável 

poderá indicar humor ou ironia. No texto, o autor dá o seguinte exemplo ‘Giordano Bruno is quite dead’ 

(“Giordano Bruno está bastante morto”). 
12 A classe de comparação pode revelar um pouco do valor/crença de uma cultura.  Conceitos como 

beleza, altura, inteligência, esperteza podem variar de povo para povo. Por exemplo, o que um grupo 

indígena brasileiro considera ‘bonito’ pode diferir de outro grupo social.  
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O exemplo anterior (81) depende de um contexto para ser entendido. Se, por 

exemplo, a temperatura no momento em que o falante declarou a sentença (81) for de 

19 graus Celsius, poderá ser verdadeira para um norueguês, que vive a maior parte do 

ano abaixo disso. No entanto, para um habitante da cidade do Rio de Janeiro, que está 

habituado a temperaturas mais elevadas, a sentença (81) não será verdadeira no mesmo 

contexto.  

A proposta teórica de Kennedy (1997) e Kennedy e McNally (2005) traz a ideia 

de que a palavra ‘quente’ (assim como os outros adjetivos dessa categoria) faz uma 

comparação implícita, que afeta o julgamento do falante. A verdade de (74) está 

intimamente associada ao grau da propriedade (neste caso ‘temperatura’) acima do de 

um parâmetro de comparação que o falante possui. Por isso que se diz que os 

predicados relativos são dependentes do contexto (do inglês ‘context-dependent’).  

Os predicados absolutos, por sua vez, não exigem uma relação com o parâmetro 

de comparação contextual; eles possuem um padrão de comparação fixo. Em outros 

termos, o parâmetro de comparação não está presente no contexto. O adjetivo ‘aberto’ 

pode ser usado como exemplo. Não é preciso estabelecer uma comparação para afirmar 

que alguma coisa está aberta.  Pode-se utilizar os predicados relativos com uma classe 

de comparação explícita, porém é bastante estranho fazê-lo com os absolutos.  

 

(82)  a. Tiago é inteligente para sua idade. 

 b. Esse cão é esperto para sua raça. 

 c. ? Esse vaso está cheio para um vaso. 

 d. ? Esse livro está aberto para um livro. 

 

Kennedy e McNally (2005) também traçaram uma distinção entre adjetivos com 

grau máximo e grau mínimo (do inglês, ‘maximum standard’ e ‘minimum standard’). 

‘Limpo’ é um exemplo de adjetivo com grau máximo – algo limpo é algo livre de 

sujeira. O seu grau na escala de sujeira é zero. Já os adjetivos com grau mínimo, 

tomando ‘sujo’ como exemplo, necessariamente precisam ter uma quantidade maior do 

que zero de sujeira. Ao serem modificados pelos itens ‘meio’ ou ‘parcialmente’, os 

adjetivos com grau mínimo passam no teste de acarretamento apresentado em (83a). O 

mesmo não ocorre com os adjetivos com grau máximo (83b). 
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(83) a. A toalha está meio suja. A toalha está suja.  

 b. A toalha está meio limpa. A toalha não está limpa. 

 

Uma vez apresentada a diferença entre os adjetivos relativos e absolutos, a 

próxima seção tratará de que forma tal diferença é capturada em uma semântica escalar.   

 

3.3. Estrutura escalar 

 

De acordo com Kennedy e McNally (2005), os adjetivos graduáveis relacionam 

seus argumentos a representações abstratas de medida, que são formalmente 

caracterizadas como graus (pontos) em uma escala. Entende-se por escala, 

metaforicamente, como uma linha graduada composta por valores positivos e crescentes 

de uma dimensão, similar a uma fita métrica de costura. A dimensão corresponde a 

propriedades graduáveis como altura, peso, custo, profundidade, umidade etc. Ao dizer 

que um indivíduo é alto (ou baixo), este é levado ao parâmetro ‘altura’ na escala. Se ele 

medir 1,70m, receberá esse grau correspondente na escala. Os antônimos sempre 

aparecem na mesma escala, mas em polos diferentes, como, por exemplo, ‘comprido’ e 

‘curto’ ou ‘quente’ e ‘frio’. 

Ainda segundo Kennedy e McNally (2005), as escalas associadas aos predicados 

graduáveis são divididas em três tipos: i) abertas; ii) totalmente fechadas e iii) 

parcialmente fechadas. As escalas abertas não possuem um ponto (ou elemento) mínimo 

ou máximo, por exemplo, os adjetivos ‘longo’, ‘velho’ e ‘caro’. Não existe lexicalmente 

um limite máximo para que alguma coisa seja velha (ou cara ou longa). Além disso, o 

grau do parâmetro de comparação é relativo (é completamente variável). É a classe de 

comparação selecionada que exibirá o parâmetro escolhido, como já apresentado. Sendo 

assim, é correto afirmar que todo adjetivo graduável de parâmetro relativo, apresentado 

na seção anterior, é um adjetivo graduável de escala aberta.  

Existe um teste semântico para comprovar se um predicado é de escala aberta ou 

não. Os adjetivos de escala aberta quando são negados não acarretam, necessariamente, 

que seu uso oposto seja verdadeiro. Por exemplo, alguma coisa que não seja curta não 

quer dizer que seja longa. E vice-versa.  
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(84)  ...........................................    ESCALA ABERTA 

curto longo 

As escalas totalmente fechadas, por sua vez, apresentam dois graus máximos. 

‘Cheio’ e ‘vazio’ são exemplos de adjetivos de escala fechada nas duas pontas e 

representam comparações de igualdade. Em outras palavras, o grau do argumento do 

adjetivo já está semanticamente fixado; sua posição na escala não fica em aberto. Por 

exemplo, um balde para ser cheio tem de estar necessariamente com líquido até a boca e 

para ser vazio não pode conter nenhum líquido. Nesse sentido, é possível dizer que um 

balde de água que está pela metade não será considerado nem cheio nem vazio. Os 

predicados de escala fechada13 não levam o falante a buscar um parâmetro de 

comparação, pois se ele vê que um balde contém líquido até a borda não poderá 

questionar o valor de verdade de ‘O balde está cheio’. Eles, são, portanto, predicados 

absolutos.  

 

(85)  ⚫............................................⚫ESCALA TOTALMENTE FECHADA 

vazio cheio 

 

Existem, ainda, escalas que não são fechadas nas duas pontas, mas apenas em uma 

delas. Considere, por exemplo, as escalas de ‘sujeira’ e de ‘abertura’ em que o polo 

fechado representa, necessariamente, uma comparação de igualdade, que alguma coisa 

limpa tem o grau de sujeira igual a zero e uma coisa fechada tem o grau de abertura 

também igual zero. O polo fechado da escala corresponde a um único grau. O teste 

semântico para identificar predicados de escala fechada em uma ponta é feito pela 

negação de um que acarretará na afirmação do outro. Usando os exemplos dados, tem-

se que ‘uma roupa que não está suja, está limpa’ e ‘uma gaveta que não está fechada, 

está aberta’. Em (78), pode-se notar uma representação de uma escala fechada na ponta 

inferior. Em Kennedy e McNally (2005), os autores denominam esse tipo de escala 

como ‘lower closed scale’. 

                                                 
13 Sabe-se que os adjetivos de escala fechada apresentam imprecisão em seu significado. Essa imprecisão 

é explicada por razões pragmáticas. Por exemplo, os falantes sabem que o um copo cheio de água não é o 

mesmo que uma taça cheia de vinho. 
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(86)  ⚫........................................... 

seco  

 

molhado  

 

ESCALA FECHADA NA 

PONTA INFERIOR 

(LOWER CLOSED)  

  

A Figura 7 a seguir foi colocada para ilustrar a classificação de uma escala 

parcialmente fechada na ponta superior (do inglês ‘upper closed’). A primeira gaveta 

está fechada, um grau máximo da escala abertura, pois possui como abertura valor zero. 

No entanto, todas as outras mostram diferentes graus de abertura, já que possuem graus 

diferente de zero. Assim, a sentença ‘a primeira gaveta está aberta’ é falsa, entretanto 

qualquer uma das outras gavetas são consideradas abertas. 

 

 

 
Figura 7 - Abertura de gavetas 

 

O mesmo fenômeno pode ocorrer a ponta superior, como é possível notar no par 

‘perigoso’ e ‘seguro’. O ponto será fechado em ‘seguro’, já que apresenta 100% de 

segurança. O mesmo não acontece com ‘perigoso’ porque não há um ponto máximo 

para ‘periculosidade’. 
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(87) ……………………………………⚫  

perigoso  

 

seguro  

 

ESCALA FECHADA NA 

PONTA SUPERIOR 

(UPPER CLOSED) 

   

Existe um teste apresentado pelos autores para identificar os polos fechados das 

escalas dos adjetivos. Esses podem ser combinados com modificadores proporcionais 

como ‘completamente’ e ‘parcialmente’, que são inaceitáveis com adjetivos de escala 

aberta, como pode ser obervado nos exemplos (88) e (89) abaixo: 

(88)   Sentenças com adjetivos de escala fechada: 

a. Nosso balde está completamente cheio/vazio. 

 b. Nosso balde está parcialmente cheio/vazio. 

 c. O pano está completamente seco/molhado. 

 

 (89) Sentenças com adjetivos de escala aberta: 

a. ?Esta pessoa é completamente velha. 

 b. ?Cerveja é parcialmente barato. 

 c. ?Meu irmão é completamente inteligente. 

 

Uma maneira de avaliar se um predicado é de ponta aberta ou ponta fechada na 

escala é através do emprego de continuações que impliquem mudança posterior no grau 

da propriedade (QUADROS GOMES, 2011). Observe, a seguir, em (90), em que ‘suja’ 

é a ponta aberta da escala porque aceita a continuação da sentença, entretanto o mesmo 

não ocorre com ‘limpa’, que indica a ponta fechada.  

 

 

(90)   a. A roupa está suja, vou sujá-la ainda mais. 

      b. #A roupa está limpa, vou limpá-la ainda mais. 

 

 

A imagem a seguir apresenta a associação entre a relação ao padrão de 

comparação e a natureza das escalas. 
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Figura 8 - Relação entre os dois parâmetros 

(fonte: Elaboração própria) 

 

3.3.1. A importância da estrutura escalar 

   

Kennedy e McNally (2005) examinaram a distribuição dos modificadores ‘well’ 

(“bem”), ‘very’ e ‘much’ (“muito”) em inglês com adjetivos deverbais. Apesar das 

similaridades semânticas e sintáticas desses itens, concluíram que o uso dessas palavras 

está relacionado com a classificação e tipo de escala do particípio empregado, ou seja, 

cada um dos modificadores mencionados se especializou em um tipo de escala 

associada ao particípio. A pesquisa mostrou que o modificador ‘very’ modifica 

particípios de escala aberta, como em ‘very surprised’ (“muito surpreso”). 

Semelhantemente, o modificador ‘much’ combinou-se com o particípio ‘appreciated’ 

(“apreciado”), mostrando a relação entre particípio no grau mínimo e ‘much’. O 

trabalho mostra, ainda, que ‘well’ é usado com os particípios de escala fechada. De 

acordo com os dados exibidos em Kennedy e McNally (2005), ‘well’ combinou-se com 

os particípios ‘acquainted’ (“familiarizado”), ‘documented’ (“documentado”), 

‘protected’ (“protegido”). 

A Tabela 7, a seguir, apresenta o resumo dessas relações entre modificador e 

tipo de escala do predicado modificado. 

 

Modificador Tipo de escala do 

predicado modificado 

Exemplo 

‘Very’  Escala aberta ‘Very surprised’ 

‘Much’ Escala fechada no grau 

mínimo 

‘Much appreciated’ 

‘Well’ Escala totalmente fechada ‘Well protected’ 

Predicados 
Graduáveis 

Graduáveis 
absolutos

Escala totalmente 
fechada

Escala fechada 
em uma das 

pontas

Graduáveis 
relativos

Escala aberta
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Tabela 7 - Relação entre modificadores e tipo de escala 

 

   

 Usar a divisão de predicados mostrada anteriormente é bastante relevante para o 

estudo da distribuição dos modificadores de grau, pois pode auxiliar na descrição de 

certas características de uma língua natural, como foi no caso do inglês com os 

modificadores ‘well’, ‘much’ e ‘very’. 

 A divisão entre os tipos de adjetivos graduáveis também se mostrou bastante útil 

para interpretar o advérbio ‘pitat’ (pode ser traduzido por 

muito/verdadeiro/completamente) em língua karitiana. De acordo com Sanchez-Mendes 

(2014), a interpretação desse modificador depende do tipo de escala associada ao 

predicado modificado, por exemplo, quando modifica os sintagmas adjetivais, ‘pitat’ é 

interpretado como ‘muito’, se os adjetivos forem de escala aberta, e ‘completamente’ se 

forem de escala fechada.  

 Sobre a língua portuguesa, em Quadros Gomes (2009), a semântica de graus na 

linha de Kennedy (1999) e de Kennedy e McNally (2005) também foi usada com a 

finalidade de compreender e descrever o comportamento dos correlatos ‘well’, ‘much’ e 

‘very’ em português. ‘Well’ foi traduzido por ‘bem’, enquanto ‘todo’ foi analisado 

como o tipo de ‘much’. O advérbio ‘very’ recebeu a tradução de ‘muito’. O trabalho da 

autora mostrou, no entanto, que, em português, não há uma seleção categorial como a 

do inglês; o uso dos modificadores é bem mais livre. 

  No próximo capítulo, será apresentada a metodologia utilizada para explorar a 

distribuição dos modificadores de grau em tétum (‘los’, ‘liu’ e ‘tebes’) e, ainda, serão 

evidenciados os testes propostos para averiguar se os tipos de adjetivos citados aqui são 

fatores que determinam a escolha dos modificadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 

 

Capítulo 4 – Modificadores de Grau em Tétum 

 

O objetivo principal deste último capítulo é apresentar a metodologia, construção, 

execução e resultados obtidos com os testes14 aplicados a um conjunto de consultores 

timorenses. Em um primeiro momento, serão mostrados os dois testes iniciais 

realizados e também os resultados e conclusões alcançadas com eles. Logo após, será 

apresentado o experimento final (um teste de julgamento de aceitabilidade) bem como 

seus resultados. 

 

4.1. Sobre os modificadores ‘liu’, ‘los’ e ‘tebes’ 

 

Antes de apresentar os resultados, torna-se necessário comentar os diferentes usos 

dos modificadores ‘liu’, ‘los’ e ‘tebes’. A palavra ‘liu’, que tem sido exibida até aqui 

como um intensificador, pode ser traduzida também pelo verbo ‘passar’, como no 

exemplo a seguir:  

 

(91)  Jonas  liu        ezame  

Jonas  passar  exame 

‘Jonas  passou no exame.’ 

 

Este item pode também ser usado em estruturas comparativas, como será 

mostrado nos testes iniciais: 

 

(92)  Hau moras   liu     nia 

1SG doente  mais 3SG 

‘Eu estou mais doente do que você.’ 

 

‘Liu’ pode também ser o equivalente a ‘direto’ como na sentença: 

 

 

 

                                                 
14 A palavra ‘teste’ foi escolhida para representar as duas coletas de dados realizadas na primeira parte 

desta pesquisa; essas coletas são chamadas, aqui, de ‘teste de tradução’ e ‘teste de aceitabilidade’. Essas 

coletas de dados, como será mostrado, se configuram como tarefas elicitadas desenvolvidas com a 

cooperação de timorenses falantes de tétum. Neste texto, a noção de teste não está associada à aferição, 

como tradicionalmente ocorre nos trabalhos em psicolingüística experimental.  
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(93) Nia baa liu uma  

3SG ir direto casa 

‘Ele vai direto para casa.’ 

 

Além de se comportar como modificador de grau, a palavra ‘los’ (também pode 

ser escrito ‘loos’) tem o significado de ‘correto’ e ‘certo’, como na sentença (94): 

 

(94)   Nee   mos       los  

DEM também certo 

‘Isto está certo também.’ 

 

‘Los’ pode ser entendido como ‘direito’, oposto a esquerdo, como em: 

 

(95)   Fila    ba       liman  los  

Virar  PREP cinco  oposto 

‘Vire à direita.’ 

 

Sabe-se que ‘tebes’ é um modificador, traduzido por ‘muito’ conforme mostrado 

ao longo deste trabalho. 

 

(96) Nia      bonito   tebes. 

3SG     bonito   muito 

‘Ele é muito bonito.’ 

 

4.2. Os testes iniciais: teste de tradução e de aceitabilidade  

 

Nesta seção, serão exploradas as etapas de execução dos testes iniciais presentes 

neste trabalho: um teste de tradução e um teste de aceitabilidade. Uma primeira 

aproximação de uma língua que será investigada pelo viés semântico exige justamente a 

realização desses dois testes, os quais configuram um primeiro passo essencial para a 

realização do experimento final. Embora os resultados obtidos com esses testes tenham 

sido proveitosos e tenham fornecido informações relevantes para a descrição do tétum, 

não configuraram dados sólidos o bastante para a conclusão desta dissertação.  
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4.2.1. Teste 1: Teste de Tradução 

 

 Em um texto acerca da metodologia de coleta de dados em semântica formal, 

Matthewson (2004) afirma que a coleta de traduções é um instrumento bastante válido 

no trabalho de campo. As traduções podem fornecer as primeiras pistas ao linguista que 

explora um determinado fenômeno de uma língua. A autora advoga a ideia de que as 

traduções sejam de sentenças completas (que é justamente o que a semântica formal 

analisa), e não de itens isolados. Nesta pesquisa, foram usadas sentenças de sentido 

completo e as traduções obtidas trouxeram importantes indícios sobre o comportamento 

dos modificadores observados. 

 

4.2.1.1. Objetivo e Hipótese 

 

 O objetivo deste teste consistiu em avaliar a hipótese de que ‘los’, ‘tebes’ e ‘liu’ 

eram realmente os principais intensificadores em tétum para expressar um grau acima 

do normal e quais deles podiam ser usados em sentenças comparativas. Além disso, o 

teste teve o intuito recolher pistas sobre a natureza da distribuição dos advérbios 

estudados. Sobre a distribuição, a hipótese era de que, como no inglês, o tipo de 

predicado poderia selecionar um desses três modificadores.  

 

4.2.1.2.  Participantes 

 

Essa etapa da pesquisa contou com a participação de 15 timorenses, os quais 

tinham entre 20 e 30 anos. A maioria cresceu na capital do Timor e, com exceção de 

um, todos eram estudantes universitários. Dentre os 15, 11 informantes afirmaram ter o 

tétum como língua materna. Mais informações a esse respeito virão na próxima 

subseção. 

 

4.2.1.3.  Método e Procedimentos  

 

O teste de tradução foi composto por duas partes: a primeira continha perguntas 

de natureza sociolinguística e a segunda foi composta por um conjunto de sentenças em 

português para serem traduzidas ao tétum. 

Com o intuito de conhecer melhor os informantes quanto ao seu contexto 

sociolinguístico, foram formuladas algumas perguntas baseadas em questionários da 
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sociolinguística. 15 Devido à complexidade do universo plurilíngue em que o Timor 

Leste se encontra (conforme mostrado no primeiro capítulo deste trabalho), tornou-se 

necessário conhecer melhor o perfil sociolinguístico dos informantes: saber quantas 

línguas eles falam, qual a língua materna e outras questões relacionadas, de modo que o 

perfil sociolinguístico desses informantes pudesse servir de base para futuras 

investigações. A tabela a seguir mostra as perguntas utilizadas nesta parte da pesquisa. 

Elas foram retiradas do questionário sem qualquer alteração. 

 

Seu nome completo. 

Local e ano de nascimento (por exemplo: Baucau, 1985) 

Onde você cresceu (maior parte de sua infância)? 

Qual sua atual profissão? 

Qual seu grau de escolaridade? 

Já viveu em outro país? Qual? 

Qual a primeira língua que você aprendeu? 

Com quem (atualmente) você fala essa língua? 

Em quais contextos você usa essa língua? 

Como você aprendeu tétum e qual idade você tinha (se tétum for sua língua materna, 

responda "materna)? 

Numa escala de 1 a 5, como classificaria sua fluência em tétum? 

Em quais contextos e grupos sociais você fala tétum? 

Com qual idade você começou a aprender português? (se português for sua primeira 

língua, responda apenas "primeira língua") 

Como você aprendeu português? 

Em relação à oralidade (falar) em português, como você se classificaria? 

Em relação à leitura em português, como você se classificaria? 

Em relação à compreensão em português, como você se classificaria? 

Em relação à escrita em português, como você se classificaria? 

Atualmente, em quais contextos e com quem você fala português? 

Qual a importância da Língua Portuguesa na sua vida? 
Tabela 8 - Questionário sociolinguístico 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Com base nos resultados obtidos, pôde-se observar que: i) os informantes têm 

entre 20 e 30 anos; ii) a maioria cresceu na capital timorense; iii) com exceção de um, 

todos são estudantes universitários; iv) 11 deles têm o tétum como língua materna;; v) 

14 dos 15 informantes aprenderam português em ambiente escolar, 9 dos informantes 

                                                 
15 O questionário sociolinguístico foi feito a partir das aulas da professora doutora Mônica Savedra (UFF) 

no curso de “Introdução à sociolinguística de contato”, durante o primeiro semestre de 2017, na 

Universidade Federal Fluminense. A professora, a quem muito agradeço, também orientou pessoalmente 

o desenvolvimento das perguntas utilizadas.  
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começaram a aprender português com menos de 10 anos de idade, 3 deles com 11-12 

anos e apenas um começou a aprender com 19 anos. 

O teste de tradução consistiu em um conjunto de 14 sentenças em português que 

deveriam ser traduzidas para tétum. As sentenças foram preparadas levando em 

consideração a proposta teórica de Kennedy e McNally (2005), uma vez que nas 

sentenças recolhidas havia diferentes tipos de adjetivos graduáveis. Foram incluídas 

também sentenças com adjetivos não graduáveis como forma de controle. Era esperado 

que as sentenças com essa classe de adjetivos causassem estranheza quando 

modificadas.  

Embora em Kennedy e McNally (2005) não haja o uso direto sentenças 

comparativas em sua pesquisa, acreditou-se ser útil analisar o comportamento dos 

modificadores em tétum nesse tipo de sentença. Uma das principais razões que motivou 

tal acréscimo foi observar como o modificador ‘liu’ se comportaria frente a ‘los’ e 

‘tebes’ nesse ambiente, pois já tinha sido previamente identificada uma possível 

especialização de ‘liu’ em estruturas comparativas. Com isso, foi possível compreender 

melhor o desempenho dessa palavra em estudo.   

A seguir, serão apresentadas todas as sentenças utilizadas no teste de tradução, 

agrupadas de acordo com sua classificação: 

 

Sentenças com predicados de escala aberta - 4 sentenças 

 

Ele é uma pessoa muito inteligente. 

Ela é uma pessoa muito bonita. 

Ele é muito alto. 

Minha casa é muito grande. 

 

Sentenças com predicados de escala fechada - 4 sentenças 

 

Meu copo está muito cheio. 

A porta está muito aberta. 

Minha roupa está muito seca. 

Minha roupa está muito molhada 

 

Sentença com predicados não graduável - 1 sentença 

 

Ela está muito grávida 

 

Sentenças comparativas - 5 sentenças 
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Ele é mais inteligente do que eu. 

A porta da esquerda está mais aberta do que a porta da direita 

Meu copo está mais cheio do que o seu. 

Ele é mais bonito do que você. 

Ela é mais alta do que você. 

 
Tabela 9 - Sentenças usadas no teste de tradução 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Os dados analisados nesta pesquisa foram obtidos com a utilização de uma 

página online chamada Google Forms. O Google Forms é um serviço disponível online 

que tem por objetivo principal facilitar a criação de formulários e questionários de 

diversos tipos. Este serviço é gratuito e o usuário apenas precisa ter uma conta no 

Google. O Google Forms pode ser acessado em várias plataformas (computador, 

celular, tablets), o que facilita ainda mais o seu uso. Após o teste ter sido preparado, ele 

foi enviado aos consultores via e-mail. Neste, havia um link que os direcionava a uma 

página online com o teste. As respostas dos testes eram automaticamente enviadas ao e-

mail cadastrado pelo pesquisador. 

Os consultores receberam as sentenças mostradas na Tabela 9 e as traduziram 

para a língua tétum. Não houve nenhuma recomendação específica de como eles 

deveriam fazer as traduções; em outras palavras, era uma atividade livre. A Figura exibe 

um fragmento do teste realizado. 

 

 
Figura 9 - Fragmento do teste de tradução 
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(Fonte: Elaboração própria) 

 

A título de ilustração, as traduções mais recorrentes obtidas com o teste foram 

indicadas a seguir. Os resultados completos podem ser consultados nos Anexos. Será 

mostrado um exemplo de cada categoria na seguinte ordem: sentença com predicado de 

escala aberta, escala fechada, predicado não graduável e sentença comparativa: 

(97)  Nia   (feto)   nee       bonita   los. 

3SG   F         DEM    bonita   muito 

‘Ela é uma pessoa muito bonita.’ 

 

(98) Hau    nia        kopu   nakonu   los.  

1SG    POSS   copo   cheio      muito 

‘Meu copo está muito cheio.’ 

 

(99) Nia   (feto)  isin      rua    todan    los. 

3SG   M      corpo   dois  pesado  muito 

‘Ela está muito grávida16.’ 

 

(100)  Nia  (mane) matenek     liu      hau. 

3SG  M        inteligente  muito 1SG 

‘Ele é mais inteligente do que eu.’ 

 

4.2.1.4. Resultados  

 

Os resultados confirmaram a hipótese inicial de que ‘los’, ‘tebes’ e ‘liu’ eram os 

modificadores mais recorrentes nessa língua, já que suas ocorrências foram altas. Após 

analisar as traduções recolhidas com o teste, foi realizada uma contagem dos usos de 

cada modificador. Para que a exposição dos números fosse mais ordenada, eles foram 

postos nas tabelas a seguir. À esquerda estão os tipos de sentenças usadas e após estão 

os números que representam quantas vezes cada modificador foi usado. 

 

 

                                                 
16 O adjetivo ‘grávida’ foi escolhido para fazer parte desse teste porque é uma palavra muito comum nas 

línguas naturais, já que mulheres podem engravidar em todas as culturas. O que não se esperava era que, 

em tétum, esse item fosse traduzido por duas palavras, ‘isin rua’ (“dois corpos”). 
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Tipo de sentença Los  Liu  Tebes  Outros  

Sentença com 

predicado de escala 

aberta 

 

45 0 14 0 

Sentença com 

predicado de escala 

fechada 

 

47 2 4 3 

Sentença com 

predicado não 

graduável 

 

4 0 0 10 

Tabela 10 - Resumo dos resultados obtidos com as traduções 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

 

 A seguir, serão expostos o número de vezes que cada modificador de grau foi 

usado na tradução das sentenças comparativas. À esquerda foram postas as sentenças 

usadas no teste e à direita dos intensificadores com as respectivas vezes que 

apareceram.  

 

Sentenças comparativas  Los  Liu Tebes  Outros 

 

Ele é mais inteligente do que eu 

 

3 12 0 0 

A porta da esquerda está mais aberta do que a 

porta da direita 

 

1 10 0 4 

Meu copo está mais cheio do que o seu 

 

2 12 1 0 

Ele é mais bonito do que você. 2 13 0 0 
Tabela 11 - Resultados obtidos com as sentenças comparativas no teste de tradução 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

 

Como pode ser observado nas tabelas acima, ‘los’ parece ser o modificador 

preferido pelos informantes com todos os predicados no contexto de modificação de 

grau. Sua ocorrência é muito alta em comparação aos outros dois modificadores. 

‘Tebes’ foi escolhido em 14 sentenças no contexto de escala aberta, porém esse 

modificador apareceu apenas 4 vezes em escalas fechadas. Esse dado pode ser um 

indício de ‘tebes’ estar sofrendo alguma especialização com predicados de escala 

aberta. Entre todos os modificadores estudados, ‘liu’ foi o menos usado para a tradução 

das sentenças, aparecendo apenas 2 vezes. 
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Quanto às sentenças comparativas, ‘liu’ foi o mais utilizado. ‘Los’ foi a segunda 

escolha, mas ainda assim o seu número de aparições não foi muito significativo. Isso 

não significa que os outros modificadores não possam ser usados nessas estruturas, mas 

como a tradução era livre, isto é, os consultores podiam escrever a sentença que 

achassem mais apropriado, esse é um grande indício de que ‘liu’ esteja se 

especializando em sentenças comparativas.  

O resultado desse teste trouxe pistas sobre a distribuição desses modificadores, 

porém apresenta uma das possibilidades. Não é possível saber, apenas por esse teste, se 

outras traduções para as sentenças seriam possíveis. Por essa razão, o teste de 

aceitabilidade foi criado a fim de que se pudesse compreender melhor o fenômeno. 

 

4.2.2. Teste 2: Teste de aceitabilidade  

 

Nesta etapa, em vez de traduções, analisou-se a aceitabilidade de sentenças em 

tétum. Essa parte é muito importante porque, diferentemente do teste de tradução, os 

dados foram manipulados e o controle de variáveis independentes foi feito através da 

seleção de sentenças apresentadas.  

Um teste de julgamento de aceitabilidade basicamente consiste em observar a 

reação dos falantes diante de sentenças. Em termos mais simples, esse julgamento 

consiste no seguinte: o informante deve dizer se um conjunto de palavras ordenadas em 

sua língua é aceitável (natural, normal) ou não. Como em diversos testes linguísticos, os 

de aceitabilidade não apresentam uma maneira direta e plenamente precisa de medição 

da percepção do informante, assim como ocorre, por exemplo, na tentativa de medir o 

grau de dor ou da sensação de temperatura de uma pessoa. Ainda assim, esse tipo de 

teste oferece diversas vantagens, como a distinção entre sentenças possíveis e não 

possíveis em uma língua. Oferece também a vantagem de poder ser aplicado com 

baixíssimos custos financeiros, o que facilita algumas pesquisas. 

Schütze e Sprouse (2014) ensinam que os testes de julgamento podem ser 

divididos em duas categorias: i) numérica (ou quantitativa) e ii) não numérica 

(qualitativa). A diferença entre essas duas classes consiste no fato de que os testes não 

numéricos são formados para detectar diferenças qualitativas entre diferentes condições, 

já as categorias numéricas são projetadas para prover informações relacionadas ao 

“tamanho da diferença” (do inglês ‘size of the difference’). O teste aplicado neste 

trabalho, de acordo com essa classificação, é numérico.  
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Entre os testes numéricos abordados por Schütze e Sprouse (2014), destaca-se o 

‘likert scale’ (escala likert17), que foi o tipo de teste usado neste trabalho. Nesse tipo de 

teste, é dada aos participantes uma escala numérica (geralmente com números18 de 1 a 5 

ou de 1 a 7) e o informante terá de escolher uma nota em relação à aceitabilidade, ou 

naturalidade, da sentença mostrada (ou ao que estiver sendo pedido, a depender do 

teste).  

Ainda tratando de experimentos com escala, Almeida e Derwing (2005) 

acrescentam que esse tipo de técnica não cronométrica (também chamada off-line) é 

bastante comum em psicolinguística e em psicologia. Mostram, inclusive, que o uso de 

escalas na linguística começou com psicólogos que tinham interesse na semântica 

lexical. Além disso, esses autores afirmam que realizar testes-pilotos é de grande 

importância para a consolidação da pesquisa, já que tais testes ajudam a avaliar de modo 

adequado fatores como, por exemplo, o número de pontos a serem usados como medida 

na escala.  

 

4.2.2.1. Objetivo e hipótese 

 

 O objetivo deste segundo teste foi observar a preferência dos participantes no uso 

dos modificadores de grau estudados (‘los’, ‘tebes’ e ‘liu’) para avaliar a hipótese de 

que a seleção dessas palavras estaria ligada à classe de predicados modificados. 

 

4.2.2.2.  Participantes  

 

Mais uma vez, 15 participantes timorenses responderam ao teste. A ideia 

original consistia que o mesmo grupo respondesse os dois testes, no entanto não foi 

possível manter contato com todos os consultores do primeiro teste. Assim, outros 

timorenses foram convidados. Eles também têm entre 20 e 30 anos de idade e são 

universitários; moram na capital timorense, Díli. Sabe-se que três desses timorenses têm 

o tétum como língua materna.19 

                                                 
17 Escala Likert é assim chamada porque o psicólogo americano Rensis Likert (1903-1981) foi um dos 

primeiros pesquisadores a divulgar e a utilizar esse tipo de escala, que é uma escala de resposta 

psicométrica utilizada em questionários.  
18 Na escala Likert, poderá aparecer, em vez de números, expressões gradativas como ‘concordo 

plenamente’, ‘concordo’, ‘discordo plenamente’, ‘discordo’ etc. 
19 O fato de muitos dos consultores não terem o tétum como língua materna se configurou um problema, 

já que eles não têm a intuição de falante nativo. Essa variável, no entanto, não pôde ser controlada, já que 
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4.2.2.3. Método e procedimento 

 

O teste de aceitabilidade consistiu em um conjunto de 43 sentenças e os 

consultores deveriam apenas marcar de 1 a 5, dizendo quão natural era a sentença em 

tétum. A nota 1 representava “não é natural” e a 5 “é bastante natural”.  

Semelhantemente ao teste de tradução, foram utilizadas sentenças20 com 

predicados de escala aberta e fechada além de sentenças comparativas e uma sentença 

com predicado não graduável.  Para cada predicado, foram geradas 3 sentenças com os 

3 intensificadores averiguados neste trabalho (‘los’, ‘liu’ e ‘tebes’), a fim de identificar 

se há alguma restrição entre a classe do adjetivo e o modificador, como a apresentada 

anteriormente para o inglês em Kennedy e McNally (2005). Além disso, foram usadas 

10 sentenças distratoras (5 consideradas aceitáveis e 5 inaceitáveis).  A Tabela 12, a 

seguir, mostra o número de sentenças usadas. 

 

Tipo de sentença Número de sentenças 

 

Adjetivo de escala aberta 9 sentenças 

Adjetivo de escala fechada 9 sentenças 

Adjetivo não graduável 3 sentenças  

Sentenças comparativas  12 sentenças 
Tabela 12 - Tipos e números de sentenças usados no teste de aceitabilidade 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

A Figura 10, abaixo, ilustra um fragmento do teste de aceitabilidade respondido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
o ‘link’ foi distribuído pelos próprios timorenses a outros consultores. Apesar disso, como se verá, os 

resultados desse teste estão de acordo com os resultados encontrados nos outros dois. 
20 Todas as sentenças em tétum usadas no teste foram criadas com a ajuda de timorenses falantes de tétum 

que verificaram a sua gramaticalidade. 
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Figura 10 - Fragmento do teste de aceitabilidade 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

A seguir, estão listadas algumas sentenças que foram usadas no teste.21 A sentença 

(101) é um exemplo de escala aberta e (102) de escala fechada. Já a sentença (103) traz 

um adjetivo não graduável, enquanto (104) mostra uma das comparativas usadas.  

 

 (101)   Nia      bonito   los/tebes/liu. 

3SG     bonito   muito 

‘Ele é muito bonito.’ 

 

(102)    Hau   nia       ropa     maran   los/tebes/liu. 

1SG   POSS  roupa   seca      muito 

‘Minha roupa está muito seca.’ 

 

(103)    Nia    isin      rua    los/tebes/liu. 

3SG   corpo  dois  muito 

‘Ela está muito grávida.’ 

 

(104)    Hau   nia       ropa     maran   liu/los/tebes  o    nia. 

1SG   POSS  roupa   seca      muito         2S  POSS  

‘Minha roupa está mais seca do que a sua.’  

  

                                                 
21 A lista completa com todas as sentenças aplicadas no teste está disponível nos Anexos. 
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 Seguem, abaixo, 2 das 5 sentenças distratoras consideradas não aceitáveis em 

tétum, bem como o que seria esperado se a ordem das palavras estivesse correta; as 

demais poderão ser observadas nos Anexos.  

 

(105)   *Hosi Baucau22 hau 

 De    Baucau   1SG 

       Esperado: ‘Eu sou de Baucau’ 

 

(106)   *Bali  nia hosi 

Bali   3SG     de 

     Esperado: ‘Ele é de Bali’ 

 

 Abaixo, seguem dois exemplos das distratoras aceitáveis em tétum, as demais 

poderão ser observadas nos Anexos: 

 

   

(107)   Hau   ba   eskola     ho      ita?  

   1SG   ir    escola     com   2SG  

  ‘Eu vou à escola com você?’ 

 

(108)   Diak ka lae?  

   Bem ou não 

  ‘Tudo bem?’ 

 

4.2.2.4. Resultados  

  

 O objetivo principal dessa subseção é mostrar os resultados do teste de 

aceitabilidade. Para isso, foram gerados tabelas e gráficos que exibem o número de 

notas e a proporção  obtida em cada resposta. Assim, é possível saber a preferência dos 

informantes no que tange à escolha dos modificadores. Os resultados estão organizados 

da seguinte maneira: as tabelas 13, 14 e 15 mostram a quantidade de notas dadas a cada 

classe de adjetivo. Por exemplo, na tabela 13 mostra-se o número ‘34’ na linha de 

‘adjetivos de escala aberta’ na coluna ‘nota 5’, isto quer dizer 34 vezes as sentenças 

com esse tipo de adjetivo receberam a nota máxima. É imprescindível estar ciente de 

                                                 
22 Baucau: Segunda maior cidade do Timor Leste. 
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que 15 informantes timorenses participaram desta tarefa. A fim de tornar a exposição 

dos dados ainda mais didática, foram criados gráficos de modelo pizza, que poderão ser 

vistos logo após as tabelas. 

 

 

Los Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 

Adjetivos de 

escala aberta 

(3 sentenças) 

1 2 4 4 34 

Adjetivos de 

escala 

fechada 

(3 sentenças) 

2 3 3 4 33 

Adjetivos 

em sentenças 

comparativas 

(4 sentenças) 

26 8 16 6 2 

Adjetivos 

não 

graduáveis  

(1 sentença) 

7 2 3 2 1 

Tabela 13 – Notas dadas às sentenças com ‘los’  

(Fonte: Elaboração própria) 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 – Notas de ‘los’ com adjetivos de escala aberta 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Los - Adjetivos de escala aberta

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5
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Gráfico 2 – Notas de ‘los’ com adjetivos de escala fechada 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

 

 

 
Gráfico 3 – Notas de ‘los’ em sentenças comparativas 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

 

 

 
Gráfico 4 – Notas de ‘los’ com adjetivos não graduáveis 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

 

 

Los - Adjetivos de escala fechada

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5

Los - Adjetivos em sentenças comparativas

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5

Los- Adjetivos não graduáveis

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5
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Como mostram os dados acima, não há predileção absoluta. No entanto, observa-

se uma grande aceitação de ‘los’ com os adjetivos de escala aberta e também de escala 

fechada. Ainda de acordo com a tabela 13 e o gráfico 3, percebe-se que ‘los’ não foi a 

principal escolha dos informantes nas sentenças comparativas. É possível também 

afirmar que, em geral, este modificador em questão recebeu o maior número de 

aceitações, o que confirma os resultados do teste anterior.     

 

 

Tebes Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 

Adjetivos de 

escala aberta 

(3 sentenças) 

4 3 6 7 25 

Adjetivos de 

escala 

fechada 

(3 sentenças) 

6 6 7 13 13 

Adjetivos 

em sentenças 

comparativas 

(4 sentenças) 

34 9 11 5 1 

Adjetivos 

não 

graduáveis  

(1 sentença) 

8 3 1 2 1 

Tabela 14 - Notas dadas às sentenças com ‘tebes’  

(Fonte: Elaboração própria) 

 

 

 
Gráfico 5 – Notas de ‘tebes’ com adjetivos de escala aberta 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Tebes - Adjetivos de escala aberta

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5
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Gráfico 6 – Notas de ‘tebes’ com adjetivos de escala fechada 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

 

 

Gráfico 7 – Notas de ‘tebes’ em sentenças comparativas 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

 

 

Tebes - Adjetivos de escala fechada

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5

Tebes - Adjetivos em sentenças 
comparativas

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5

Tebes - Adjetivos não graduáveis

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5
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Gráfico 8 – Notas de ‘tebes’ com adjetivos não graduáveis 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

 

 

 

 

No caso de ‘tebes’ também não houve distribuição absoluta das notas. Pode-se 

tecer os seguintes comentários a respeito dos resultados do teste de aceitabilidade com 

esse modificador: i) teve um grau alto de aceitação com os predicados de escala aberta 

(obteve 25 notas máximas), mas não tão alto com os predicados de escala fechada (13 

notas máximas), o que levanta suspeitas de uma possível preferência da escolha desse 

modificador com os adjetivos de escala aberta; ii) grande rejeição nas sentenças 

comparativas (34 notas mínimas e apenas 1 nota máxima). 

 

Liu Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 

Adjetivos de 

escala aberta 

(3 sentenças) 

5 2 4 9 25 

Adjetivos de 

escala 

fechada 

(3 sentenças) 

0 3 6 7 29 

Adjetivos em 

sentenças 

comparativas 

(4 sentenças) 

3 4 10 11 32 

Adjetivos 

não 

graduáveis  

(1 sentença) 

11 2 1 1 0 

Tabela 15 - Notas dadas às sentenças com ‘liu’ 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

 

 

Liu - Adjetivos de escala aberta

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5
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Gráfico 9 – Notas de ‘liu’ com adjetivos de escala aberta 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

 

 

Gráfico 10 – Notas de ‘liu’ com adjetivos de escala fechada 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 – Notas de ‘liu’ em sentenças comparativas  

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Liu - Adjetivos de escala fechada

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5

Liu - Adjetivos em sentenças comparativas

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5
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Gráfico 12 – Notas de ‘liu’ com adjetivos não graduáveis  

(Fonte: Elaboração própria) 

 

 

 

Sobre a tabela 15 e os gráficos 9, 10, 11 e 12, pode-se afirmar que o modificador 

‘liu’ é o preferido dos timorenses nas sentenças comparativas (recebeu 32 notas 

máximas contra 2 e 1 notas máximas de ‘los’ e ‘tebes’, respectivamente); esta resposta 

levanta suspeitas de que este modificador esteja se especializando nesse tipo de 

sentença, no entanto tal palavra ainda é aceita como modificador nas sentenças com 

predicados de escala aberta e fechada (apresentando aceitação considerável conforme 

mostrado acima). ‘Liu’ recebeu 11 notas mínimas com o adjetivo não graduável (‘isin 

rua’, “grávida” em português) usado no teste, os informantes, de modo geral, não 

aceitaram bem um predicado dessa classe sendo usado com os três modificadores 

estudados neste trabalho, conforme o esperado.  

 

 

4.2.3.  Considerações sobre os testes iniciais  

 

Uma vez consolidados os dados obtidos pelos dois testes, procede-se a uma etapa 

de coleta de dados com metodologia experimental. Nessa etapa, optou-se por equilibrar 

o número de adjetivos de cada tipo controlando ainda mais as variáveis envolvidas.  

Os dois testes iniciais também demonstraram a necessidade de eliminar a língua 

portuguesa do teste, deixando apenas a língua tétum, visando a apresentar um teste 

ainda mais claro para os consultores. Além disso, optou-se por usar o tipo de 

Liu - Adjetivos não graduáveis

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5
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distribuição ‘entre participantes’ (esse tipo de distribuição será abordado na próxima 

seção) e também organizar as sentenças em quatro grupos diferentes. 

Os dois primeiros testes se revelaram essenciais para que o experimento a seguir 

fosse delineado; eles representaram maneiras de levantar pistas sobre a natureza da 

modificação de grau em tétum. O objetivo dessa seção foi mostrar o que se pôde 

conhecer dessa modificação através desses testes.  

 

4.3. Experimento – formulário de aceitabilidade 

 

 O objetivo desta seção é apresentar o experimento de julgamento de aceitabilidade 

realizado neste trabalho: suas hipóteses, objetivos, seleção de participantes, método, 

sentenças utilizadas e resultados obtidos. Comentários sobre testes de aceitabilidade e 

suas vantagens já foram tecidos anteriormente nesse mesmo capítulo. 

 

4.3.1. Hipóteses e Objetivo  

 

O experimento delineado aqui partiu da hipótese de que os três modificadores de 

grau estudados nesta pesquisa selecionam um determinado tipo de adjetivo como 

acontece no inglês com ‘well’, ‘very’ e ‘much’ (KENNEDY; MACNALLY, 2005). 

Sendo assim, o objetivo desse experimento era verificar, através de um método – 

exibido a seguir –, se a hipótese poderia ser confirmada ou não.  

 

4.3.2. Participantes  

 

Foram escolhidos 20 consultores timorenses falantes de tétum como primeira 

língua. Eles são considerados participantes ingênuos, isto é, pessoas que não são 

envolvidas com estudos linguísticos. Houve um cuidado maior na seleção dessas 

pessoas, já que informantes que tivessem o tétum como segunda ou terceira língua (o 

que é bastante comum na realidade do Timor Leste) poderiam não ser capazes de dar 

julgamentos da mesma forma que os falantes nativos. A maioria dos consultores que 

responderam o formulário está na casa dos 20 anos, vive na capital timorense (Díli) e é 

universitário ou recém-graduado, dentre eles, 12 são mulheres e 8 são homens. Esses 

participantes foram encontrados com a ajuda de estudantes timorenses da Universidade 
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Federal Fluminense.23 Eles, cordialmente, responderam o teste e indicaram outras 

pessoas que pudessem fazê-lo.  

 

4.3.3. Método e procedimento  

 

O teste de aceitabilidade desta pesquisa foi desenvolvido com o objetivo de 

analisar as preferências de uso dos modificadores ‘los’, ‘liu’ e ‘tebes’ na língua tétum. 

A hipótese era de que essas palavras seriam distribuídas de acordo com a categoria de 

predicado. Para isso, foram preparadas sentenças (nesta língua timorense) e os 

consultores teriam de dar uma nota – de um a cinco –, julgando a 

naturalidade/aceitabilidade de cada uma. Por exemplo, se um consultor lesse a sentença 

‘Nia feto bonito los’ (ela é muito bonita) e concluísse que a sentença é perfeitamente 

aceitável entre os timorenses, daria nota máxima, cinco, no caso. 

A linguagem usada no teste foi escolhida de modo a não causar ruído/estranheza 

na compreensão dos consultores e, para isso, foi utilizado apenas o tétum no teste, 

inclusive nos enunciados (ALMEIDA; DERWING, 2005). Além disso, não houve 

presença de termos técnicos linguísticos como ‘aceitabilidade’ ou ‘agramaticalidade’. 

Um falante de tétum proveu o suporte linguístico necessário para que esse objetivo 

fosse alcançado.  

A figura a seguir ilustra uma parte do teste já preenchido: 

 

 

                                                 
23 Existe um acordo entre o governo do Timor Leste e algumas universidades públicas brasileiras, 

incluindo a Universidade Federal Fluminense, que possibilita a vinda e estudo de timorenses no Brasil. 
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Figura 11 - Fragmento do experimento de aceitabilidade 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

4.3.4.  Predições 

 

Consequentemente às hipóteses da pesquisa, espera-se que os resultados do 

experimento apontem para uma relação entre tipos de adjetivo (adjetivo de escala 

aberta, adjetivo de escala fechada na ponta superior e adjetivo de grau mínimo) 

apresentados em Kennedy e McNally (2005) e a escolha de um dos modificadores de 

graus analisados. Os dois testes iniciais apontaram para o fato de os três intensificadores 

poderem ser aceitos com todos os tipos de adjetivos; o que se prevê, nesse momento, é a 

medição da preferência desses itens. 

  

4.3.5. As sentenças usadas no teste 

 

A proposta levantada por Kennedy e McNally (2005), apresentada no Capítulo 3 

deste trabalho, visa a explicar a distribuição dos modificadores ‘well’, ‘very’ e ‘much’ 

por um viés semântico, já que a sintaxe se mostrou insuficiente para explicar essa 

seleção. Cada um desses modificadores se combina com um dos tipos lógicos de escala, 

também apresentada anteriormente. O esquema abaixo resume isso: 

 

Very → intensifica adjetivos de escala aberta. 

 

Much → intensifica adjetivos de grau mínimo 

 

Well → modifica adjetivos de escala fechada na ponta superior 

 
Tabela 16 - Relação modificador e tipo de adjetivo no inglês 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Para elaboração dos itens experimentais, considerou-se como variável 

independente o tipo de predicado graduável. Seguindo a proposta de Kennedy e 

McNally (2005), essa variável se desdobrou nas seguintes condições: (1) adjetivo de 

escala aberta; (2) adjetivo de grau mínimo; (3) adjetivo de escala fechada na ponta 

superior; e (4) adjetivo não graduável. Optou-se por separar os adjetivos de escala 

fechada dessa maneira para que houvesse uma aproximação com as propriedades 

selecionadas pelos modificadores em inglês e, ainda, para checar se, em tétum, haveria 
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alguma similaridade. Mais uma vez, os não graduáveis foram usados nesse teste. A 

presença deles têm a função distratora, como já mostrado. 

Para cada condição, foram preparadas quatro sentenças. A seguir, serão mostrados 

alguns exemplos usados no teste de cada categoria. A lista completa será exposta nos 

anexos. Os exemplos, a seguir, são de sentenças com adjetivos de escala aberta: 

 

(109)   Uma  boot  los/liu/tebes 

Casa  grande  muito 

‘A casa é muito grande’. 

 

(110)   Ema    mane     as     los/liu/tebes 

Pessoa M         alto    muito 

“O homem é muito alto”. 

 

A seguir estão apresentadas sentenças com adjetivos de grau mínimo: 

 

(111)   Sidade barulyo  los/liu/tebes 

Cidade barulhenta      muito 

‘A cidade é muito barulhenta’. 

 

(112)    Pregu kleuk los/liu/tebes 

 Prego torto  muito 

‘O prego está muito torto’ 

 

A seguir, estão apresentadas sentenças com adjetivos de escala fechada na ponta 

superior: 

 

 

(113)   Sidade hakmatek los/tebes/liu 

Cidade segura       muito 

‘A cidade é muito segura’. 

 

(114)   Kopu nakonu los/tebes/liu 

Copo cheio     muito 

‘O copo está muito cheio’. 



 
 

73 

 

 

Abaixo, pode-se observar dois exemplos de sentenças com adjetivos não 

graduáveis aplicados no teste:  

 

(115)    Balada mate hela 

Animal morrer  ? 

‘O animal está morto’. 

 

(116)   Figura triangular 

Figura triangular 

‘A figura é triangular’. 

 

Sentenças distratoras também foram incluídas no teste. A finalidade de tais 

sentenças era impedir que o participante percebesse (ou pelo menos tivesse uma pista) 

do que estava sendo observado em suas respostas, impossibilitando, assim, qualquer 

tipo de interferência em seu julgamento. Essas sentenças foram elaboradas basicamente 

com o mesmo número de itens das outras sentenças (quatro itens) e várias palavras 

foram repetidas, controlando, assim, a familiaridade dos itens lexicais usados. Abaixo, 

seguem algumas das distratoras24 aplicadas no teste. 

 

(117)   Ema mane  too  lais 

Pessoa M  chegar rápido  

‘O homem chegou rápido’. 

 

(118)   Ema     feto  hader  sedu 

Pessoa F      acordar  cedo 

‘A mulher acorda cedo’. 

 

(119)    Animal  han     tiha ona  

Animal  comer  já (aspecto perfeito) 

‘O animal já comeu’. 

 

                                                 
24 A lista completa das sentenças distratoras usadas no teste pode ser encontrada nos anexos. 
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A próxima etapa do teste consistiu em distribuir as sentenças em quatro grupos 

diferentes e aplicar o teste a 20 consultores timorenses divididos igualmente nesses 

grupos.  

Kenedy (2015) explica que a distribuição dos participantes de um experimento 

pode ser dada de duas maneiras distintas: dentre participantes e entre participantes. A 

primeira se refere ao fato de todos os participantes serem expostos a todas as condições 

experimentais, enquanto a categoria ‘entre participantes’ representaria um grupo 

separado para cada condição do experimento. Essa pesquisa utilizou a distribuição 

‘entre participantes’, já que a cada grupo de timorenses foi dado um conjunto diferente 

de sentenças. A tabela abaixo mostra como essa organização foi realizada. 

 

Grupo 1 – 5 

participantes 

Grupo 2 – 5 

participantes 

Grupo 3 – 5 

participantes 

Grupo 4 – 5 

participantes 

Los + escala aberta Los + Fechada na 

ponta superior 

Los + Grau 

Mínimo 

Los + Não 

graduável  

Liu + Fechada na 

ponta superior 

Liu + Grau 

Mínimo 

Liu + Não 

graduável 

Liu + escala aberta 

Tebes + Grau 

Mínimo 

Tebes + Não 

Graduável 

Tebes + escala 

aberta 

Tebes + Fechada 

na ponta superior 

Tabela 17 - Distribuição dos participantes no experimento 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

 

4.3.6.  Resultados  

 

O objetivo desta subseção é apresentar os resultados obtidos com o experimento 

de aceitabilidade. Por questão de clareza, os três modificadores serão abordados 

separadamente.  

 

4.3.6.1. Los  

 

 Em conformidade com os outros dois testes aplicados, o modificador ‘los’ se 

apresentou como o predileto dos informantes. Ele teve um alto índice de aceitação com 

as três das categorias graduáveis usadas no teste: adjetivos de escala aberta (4,35 pontos 
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numa escala de 0 a 5) de grau mínimo (4,35 pontos) e fechados na ponta superior (4,6 

pontos).  Houve uma preferência estatisticamente relevante para predicados fechados no 

ponta superior, o que levanta a suspeita de que ‘los’ seja mais usado com tal categoria 

de adjetivos. Sua escolha não foi tão marcante no que diz respeito aos adjetivos não 

graduáveis (2,75 pontos), o que já era previsto devido à natureza dessa classe. 

Comparando com os resultados do inglês mostrados em Kennedy e McNally (2005), a 

aceitabilidade de ‘los’ se assemelha a de ‘well’.  O gráfico abaixo ilustra as informações 

mostradas. 

 

 

Gráfico 13 - Médias de ‘los’ 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

 

Assim, tem-se:  

 

Los + ABE (=Los + MIN) X Los + SUP: dif. sig. X2 = 6.12929, p<.05.25 

Los + ABE (=Los + MIN) X Los + NG: dif. sig. X2 = 122.7829, p<.05. 

Los + SUP x Los + NG: dif. sig. X2 = 173.821129, p<.05. 

 

 

 

 

                                                 
25 As estatísticas apresentadas referem-se ao teste de proporção Qui-quadrado de Pearson (X²) e foram 

rodadas no software ActionStat para Excel. O nível de significância foi fixado em 0,95 conforme a 

convenção em trabalhos de psicolingüística. A abreviatura “dif. sig.” (diferença significativa) indica que o 

p-valor igual ou inferior 0,05. 
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4.3.6.2. Liu  

 

Os resultados mostraram que o modificador ‘liu’ é mais aceitável com os 

adjetivos de grau mínimo (4,45 pontos numa escala de 0 a 5) e essa diferença se revela 

estatisticamente relevante. Além disso, teve aceitação alta para com os adjetivos de 

escala aberta (3,95 pontos). Comparando com os resultados mostrados em Kennedy e 

McNally (2005), ‘liu’ é semelhante ao modificador ‘much’, usado com os adjetivos de 

grau mínimo.  

 

 

.Gráfico 14 - Médias de ‘liu’ 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Assim, tem-se:  

 

Liu + ABE X Liu + MIN: dif. sig. X2 = 17.86458, p<.05. 

Liu + ABE X Liu + SUP: dif. sig. X2 = 8.112, p<.05. 

Liu + ABE X Liu + NG: dif. sig. X2 = 30.31083, p<.05. 

Liu + MIN X Liu + SUP: dif. sig. X2 = 49.50625, p<.05. 

Liu + MIN X Liu + NG: dif. sig. X2 = 91.23355, p<.05. 

Liu + SUP X Liu + NG: dif. sig. X2 = 6.87924, p<.05. 

 

4.3.6.3. Tebes 

 

De acordo com a leitura dos resultados do teste, conclui-se que há uma 

preferência estatisticamente relevante para o uso de ‘tebes’ com os adjetivos de escala 

aberta (4,8 pontos numa escala de 0 a 5), assemelhando-se com a aceitabilidade de 

‘very’ em inglês. O uso de ‘tebes’ está em consonância com os resultados obtidos com o 
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teste de aceitabilidade inicial: a maior porcentagem das notas altas foi dada aos 

adjetivos de escala aberta. Como era previsto, ‘tebes’ teve pouco aceitação com os 

adjetivos não graduáveis (2,42 pontos), que foram tratados como distratoras nesse 

experimento. 

 

 

Gráfico 15 - Médias de ‘tebes’ 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Assim, tem-se:  

 

Tebes + ABE X Tebes + MIN (=Tebes + SUP): dif. sig. X2 = 59.10038, p<.05. 

Tebes + ABE X Tebes + NG: dif. sig. X2 = 279,8432, p<.05. 

Tebes + MIN (=Tebes + SUP) X Tebes + NG: dif. sig. X2 = 107.246, p<.05.  

 

 

A seguir serão apresentados três gráficos exibindo as médias obtidas com cada 

tipo de predicado e sua relação com o uso dos três modificadores estudados.  

Com predicados de escala aberta, a preferência de ‘tebes’ é significativa em 

relação aos outros modificadores, como pode ser observado no gráfico 16.  
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Gráfico 16 - Médias de predicados de escala aberta 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Assim, tem-se: 

 

Los + ABE X Liu + ABE: dif. sig. X2 = 10.77959, p<.05. 

Los + ABE X Tebes + ABE: dif. sig. X2 = 24.89232, p<.05. 

Lui + ABE X Tebes + ABE: dif. sig. X2 = 64.512, p<.05. 

 

 

Com predicados fechados na ponta superior, a preferência de ‘los’ é significativa 

em relação aos outros modificadores, conforme mostrado no gráfico 17. 

 

 

 
Gráfico 17 - Médias de predicados fechados na ponta superior 

(Fonte: Elaboração própria) 
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Assim, tem-se: 

 

Los + SUP X Liu + SUP: dif. sig. X2 = 71.73603, p<.05. 

Los + SUP X Tebes + SUP: dif. sig. X2 = 71.73603, p<.05. 

Liu + SUP X Tebes + SUP: dif. sig. X2 = 10.46628, p<.05. 

 

 

Com predicados de padrão mínimo, a preferência de ‘liu’ não é significativa em 

comparação a ‘los’, mas é significativa em comparação a ‘tebes’. O gráfico abaixo 

mostra as proporções citadas.  

 

 
Gráfico 18 - Médias de predicados de padrão mínimo 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

 Assim, tem-se: 

 

Los + MIN X Liu + MIN: dif. não sig. X2 = 0.7670455, p>.05. 

Los + MIN X Tebes + MIN: dif. sig. X2 = 8.390492, p<.05. 

Liu + MIN X Tebes + MIN: dif. sig. X2 = 8.390492, p<.05. 

 

 A distribuição dos modificadores pelos predicados não graduáveis não é 

relevante, portanto não será apresentado o seu gráfico.  

 

4.3.7. Discussão sobre os resultados  

 

A leitura dos três gráficos mostrados anteriormente possibilita-nos verificar 

informações relevantes para a descrição do uso dos três modificadores estudados em 

tétum. Como pôde ser visto, ‘los’, ‘liu’ e ‘tebes’ foram bem aceitos em todos os casos, 
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exceto com as sentenças com adjetivos não graduáveis (que foram consideradas 

distratoras). 

 Em inglês, o grau de aceitabilidade de um modificador é tido como categórico e o 

uso de outro advérbio geraria uma sentença com estranheza, como pode ser constatado 

no exemplo (120). Em (23), apenas ‘well’ é aceito com ‘acquainted’, um adjetivo de 

escala fechada. 

(120)  Beck is well/??very/??much acquainted with the facts of the case. 

(Exemplo 2 de Kennedy e McNally 2005, p.345)  

 Em tétum, constatou-se que há preferências nas escolhas dos modificadores, 

entretanto, de acordo com os dados obtidos, a troca de modificadores não geraria 

necessariamente sentenças agramaticais. Todas as sentenças em (121), que podem ser 

traduzidas por ‘ela é muito alta’, são consideradas aceitáveis: 

 

(121)   a. Nia feto as los 

   b. Nia feto as liu 

   c. Nia feto as tebes 

  

Considerando os dados apresentados, esta pesquisa, ancorada na perspectiva 

teórica da semântica formal, analisou como os intensificadores ‘los’, ‘liu’ e ‘tebes’ em 

tétum se comportam e são distribuídos. Em seguida, serão expostas as considerações 

finais, com o objetivo de realçar a relevância deste trabalho para a comunidade 

acadêmica. 
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Considerações finais  

 

Nesta pesquisa, foi investigada a distribuição de três modificadores de grau na 

língua tétum. O tétum é a língua mais falada no Timor Leste, país que recentemente se 

integrou à Comunidade de Países de Língua Portuguesa e que tem o português como 

uma de suas línguas oficiais. O tétum tem sido também a ‘lingua franca’ neste país 

referido por mais de dois séculos. 

 Ao longo deste trabalho, foi explorado um pouco da história e geografia do 

Timor Leste assim como sua realidade linguística. Objetivou-se mostrar onde o Timor 

está, principais fatos históricos que tivessem relação com as línguas timorenses e o 

universo plurilíngue local. Isto foi feito com o intuito de exibir o contexto em que a 

língua estudada neste trabalho se situa. Para tal, leituras de trabalhos anteriores sobre o 

Timor Leste foram feitas. O primeiro capítulo foi dedicado, então, a essa abordagem 

histórico-linguística.  

 Além disso, realizou-se um levantamento de aspectos básicos da gramática 

do tétum, a fim de que possibilitar familiarização do leitor com a estrutura dessa língua. 

Tal conhecimento fez-se necessário para que fosse possível compreender, mais 

atentamente, os experimentos realizados aqui realizados. Para isso, foram abordados 

aspectos da morfologia e da sintaxe junto a diversos exemplos. 

 Posteriormente, foram discutidos os princípios que regem a semântica 

formal, modelo teórico no qual se apoiou este estudo. Conforme ressaltado, para esse 

tipo de semântica, que trata de sentenças e não de palavras isoladas, saber o significado 

de uma sentença é saber suas condições de verdade. Além disso, foram destacadas as 

propriedades da semântica escalar dos adjetivos graduáveis, haja vista que as categorias 

apresentadas por essa vertente foram utilizadas nos experimentos. Autores como 

Kratzer (1998), Kennedy (1997) e Kennedy e McNally (2005) foram base para 

composição desta parte do trabalho. 

 Ao final, foram apresentados os testes e o experimento realizados, com a 

finalidade de estudar a natureza da distribuição dos três modificadores de grau em tétum 

(‘los’, ‘liu’ e ‘tebes’). No início da investigação, dois testes iniciais foram realizados: o 

teste de tradução e o teste de aceitabilidade. O primeiro consistiu em um conjunto de 

sentenças em português que deveriam ser traduzidas para o tétum. As sentenças foram 

organizadas de acordo com a classificação proposta pela semântica escalar usada em 
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Kennedy e McNally (2005). Um grupo de 15 consultores, todos timorenses, participou 

do teste. Em seguida, o teste inicial de aceitabilidade foi enviado também a um grupo de 

15 timorenses. Esperava-se que os mesmos 15 do primeiro teste respondessem o 

segundo teste. No entanto, controlar essa variável revelou-se difícil, já que os próprios 

timorenses enviaram o ‘link’ do teste a seus conhecidos.  

O teste de aceitabilidade também organizou as sentenças baseado na semântica 

escalar de Kennedy e McNally (2005). No geral, os resultados desses dois testes 

mostraram que ‘los’ parece ser o modificar preferido dos timorenses com todos os 

predicados no contexto de modificação de grau. Já a escolha do intensificador ‘tebes’ 

trouxe indícios de uma possível preferência para predicados de escala aberta. Os testes 

mostraram que ‘liu’ é especializado em sentenças comparativas; este modificador foi o 

menos escolhido nos outros tipos de sentenças. 

Os testes iniciais configuraram um passo relevante no progresso desta pesquisa, 

uma vez que trouxeram indicações para o empreendimento do experimento final. Este 

experimento consistiu também em um teste de julgamento de aceitabilidade. Nessa fase, 

no entanto, houve uma diferente distribuição dos consultores timorenses. Quatro grupos 

de cinco consultores (20 no total, todos falantes de tétum como primeira língua) 

responderam ao teste e cada grupo respondeu um teste diferente. À luz do resultado 

exibido em Kennedy e McNally (2005), foram criadas sentenças com as seguintes 

categorias: i) adjetivos de escala aberta; ii) adjetivos de grau mínimo; e iii) adjetivos de 

escala fechada na ponta superior. Essa seleção foi feita visando a comparar os 

resultados do inglês, com os modificadores ‘well’, ‘much’ e ‘very’, e os modificadores 

em tétum, ‘tebes’, ‘liu’ e ‘los’. Foram acrescentadas sentenças distratoras (com 

adjetivos não graduáveis e outras sentenças), para que os consultores não tivessem 

pistas do que se estava investigando no teste.  

Os resultados do experimento mostraram que ‘los’ é realmente um modificador 

com alto índice de aceitação com todos os tipos adjetivos (conforme apurado nos dois 

testes iniciais) e que apresenta uma preferência estatisticamente relevante para com os 

adjetivos de escala fechada na ponta superior. Já ‘liu’ foi mais aceito com os adjetivos 

de grau mínimo, mas sua aceitação não foi baixa com os outros tipos de adjetivo, exceto 

com os não graduáveis (o que já era esperado). O modificador ‘tebes’ mostrou uma 

preferência pelos adjetivos de escala aberta, o que também confirma os dados 

levantados com os dois testes iniciais. Estes resultados, entretanto, não podem ser 

classificados como decisivos, uma vez que foi realizado apenas um experimento. Além 
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disso, não se pode concluir que os três modificadores estudados realmente fazem 

seleção dos tipos de adjetivos conforme a semântica escalar; pode-se dizer, no entanto, 

que os resultados sugerem uma preferência. 

Até onde se sabe, este é o primeiro trabalho sobre a língua tétum feito nos moldes 

da semântica formal. Por meio dessa proposta, pôde-se levantar dados sobre os 

intensificadores ‘tebes’, ‘liu’ e ‘los’ que não se tinha conhecimento anteriormente. Em 

outras palavras, não havia nenhum estudo que relacionasse esses modificadores com os 

adjetivos classificados de acordo com a semântica escalar. O que se pôde estudar a 

respeito desses modificadores estava basicamente em manuais e em alguns trabalhos 

acadêmicos. Esta pesquisa, portanto, traz à tona traços dessa língua timorense e 

contribui para a sua descrição. 

Ademais, este trabalho se propõe a confirmar a relevância da semântica formal na 

descrição das línguas naturais. Utilizada para descrever a distribuição de advérbios em 

inglês (Kennedy e McNally (2005), passando pelo português através dos trabalhos 

Quadros Gomes (2009) e (2011), entre outros e sendo usado até para descrever traços de 

língua indígena brasileira, como em Sanchez-Mendes (2014), a semântica formal, uma 

vertente relativamente nova da linguística, tem alcançado resultados importantes. 

Espera-se que esta pesquisa, além de divulgar o tétum e o Timor Leste, abra 

caminhos para outros estudos semânticos, visando à descrição de línguas pouco 

estudadas.  

 

  



 
 

84 

 

Referências 

 

ALBUQUERQUE, Davi Borges de. Esboço gramatical do Tetun Prasa: Língua oficial 

de Timor Leste. 2011. 194f. Dissertação. Universidade de Brasília, Brasília. Disponível 

em:  

<bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_f37775bccf7be91e14d94553a7aac4df>. Acesso em 

10 Mar. 2017.  

 

_______. As línguas de Timor Leste: perspectivas e prospectivas. Língua e Literatura 

(USP), v. 27, p. 313-335, 2010d.  
 

_______. O português de Timor Leste: contribuições para o estudo de uma variedade 

emergente. Revista Papia, v. 21, n. 1. 2011. Disponível em: < 

http://revistas.fflch.usp.br/papia/article/view/1720>. Acesso em: abr. 2017. 

 

_______. Um estudo da ecologia de contato de línguas em Timor-Leste. Revista 

Ecolonguística: Revista Brasileira de Ecologia e Linguagem, v. 01, n. 1. 2015.  

Disponível em: < 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/31764/3/ARTIGO_EstudoEcologiaContato.pd

f>. Acesso em: 10 de abr. 2018 

 

ALCANTARA, Maressa. Descrição fonética e fonológica da língua Idaté do Timor 

Leste. 2015. 147f. Mestrado em Linguística. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2015. Disponível em: < 

www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8139/tde-11052015-171431/pt-br.php>. Acesso 

em: jan. 2018. 

 

ALMEIDA, Nuno Carlos Henrique. Língua Portuguesa em Timor-Leste: ensino e 

cidadania. 2008. 160f. Dissertação. Universidade de Lisboa, Lisboa.  

 

BERTUCCI, R. A. Uma análise semântica para verbos aspectuais em português 

brasileiro. 2011. 202f. Dissertação. Universidade de São Paulo, São Paulo. Disponível 

em: <www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8139/tde-13062012-170328/pt-br.php>.   

Acesso em: jul. 2018. 

 

CAMÕES Revista de Letras e Cultura Lusófona. Lisboa. Número 14. Setembro/outubro 

2001. 

 

CANÇADO, Márcia. Manual de Semântica: noções básicas e exercícios. 2 ed. São 

Paulo: Editora Contexto, 2015. 

 

CHOUPINA, Celda M. Reflexões sobre o género em português europeu e em tétum. 

eLingUp. Porto, v.3, n.1, 2011.     

 

CONSTITUIÇÃO (2002). Constituição da República Federativa do Timor Leste. 

Timor Leste: [s.n.], 2010. 48 p. Disponível em: < 

timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2010/03/Constituicao_RDTL_PT.pdf>. Acesso 

em: nov. 2017. 

 

COSTA, Luis. Guia de conversação Português-Tétum. Edições Colibri. 2001. 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_f37775bccf7be91e14d94553a7aac4df
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_f37775bccf7be91e14d94553a7aac4df
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_f37775bccf7be91e14d94553a7aac4df
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_f37775bccf7be91e14d94553a7aac4df
http://revistas.fflch.usp.br/papia/article/view/1720
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/31764/3/ARTIGO_EstudoEcologiaContato.pdf
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/31764/3/ARTIGO_EstudoEcologiaContato.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8139/tde-11052015-171431/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8139/tde-13062012-170328/pt-br.php


 
 

85 

 

CRYSTAL, D. Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6 ed. Blackwell Publishing. 

2008. 

 

CZOPEK, Natalia. O tratamento morfossintático dos substantivos de origem 

portuguesa no tétum praça. Universidade Jaguelónica de Cracóvia, Cracóvia. s/d. 

Disponível em: <https://www.unicv.edu.cv/images/ail/43Czopek.pdf>. Acesso em: abr. 

2018. 

 

DERWING, B. L. e de ALMEIDA, R. G.. Métodos experimentais em Linguística. In 

M. Maia e Finger (Eds.), Processamento da Linguagem, p. 401-442. Pelotas: Educat, 

2005.  

 

FREGE, G. Lógica e Filosofia da Linguagem; trad. Paulo Alcoforado. São Paulo: 

EdUsp, 2009.  
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Anexos 

 

Anexo 1 - Teste de Tradução (Inicial) 

 

Traduções mais recorrentes obtidas 

 

(1) Nia   (mane)26 ema      ida      matenek      los. 

1SG   M         pessoa  IND    inteligente  muito 

‘Ele é uma pessoa muito inteligente’ 

 

(2) Nia   (feto)   nee        bonita   los. 

3SG   F         DEM    bonita   muito 

‘Ela é uma pessoa muito bonita.’ 

 

(3) Nia   (mane)   as     los. 

3SG   M          alto   muito 

‘Ele é muito alto.’ 

 

(4) Hau   nia        uma  boot      los. 

1SG   POSS   casa  grande  muito 

‘Minha casa é muito grande.’ 

 

(5) Hau    nia        kopu   nakonu   los.  

1SG    POSS   copo   cheio      muito 

‘Meu copo está muito cheio.’ 

 

(6) Odamatan nakloke   luan   los. 

porta         fechada    ?        muito 

‘A porta está muito aberta.’ 

 

(7) Hau   nia       ropa   maran los. 

1SG   POSS  roupa seca  muito 

                                                 
26 Ao traduzirem as sentenças, os informantes puseram entre parênteses o item lexical ‘mane’ para 

indicarem o masculino e ‘feto’ para indicarem o feminino. Fizeram assim porque provavelmente é marca 

opcional na língua tétum. Como mostrado no capítulo de morfologia do tétum, é assim que se faz a 

distinção de gênero nessa língua.  
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‘Minha roupa está muito seca.’  

 

(8) Nia   (feto)  isin      rua    todan    los. 

3SG   M      corpo   dois  pesado  muito 

‘Ela está muito grávida.’ 

 

(9) Nia  (mane) matenek     liu      hau. 

3SG  M        inteligente  muito 1SG 

‘Ele é mais inteligente do que eu.’ 

 

(10) Odamatan husi   karuk        nian     nakloke   liu       odamatan  

porta          por     esquerda  POSS   aberto     muito  porta  

husi   los        nian.  

por    muito    POSS 

‘A porta da esquerda está mais aberta do que a porta da direita.’ 

 

(11) Hau    nia       kopu   nakonu   liu       o       nian. 

1SG    POSS  copo   cheio      muito  2SG  poss 

‘Meu copo está mais cheio do que o seu.’ 

 

(12) Nia    (mane)  bonitu  liu       ita     bo’ot. 

3SG   M         bonito  muito  2SG   grande 

‘Ele é mais bonito do que você.’ 

 

(13) Nia    (feto )  as     liu       o. 

3SG    F        alto   muito  2SG  

‘Ela é mais alta do que você.’ 
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Anexo 2 - Teste de Aceitabilidade (Inicial) 

 

Sentenças usadas no teste 

 

Sentenças com adjetivos de escala Aberta 
 

(1) Nia bonito los/liu/tebes 

3SG bonito muito 

‘Ele é muito bonito.’ 

 

(2) Nia as los/liu/tebes 

3SG alto muito 

‘Ele é muito alto.’ 

 

(3) Nia matenek los/liu/tebes 

3SG inteligente muito 

‘Ele é muito inteligente.’ 

 

 

Sentenças com adjetivos de escala fechada 

 

(4) Hau   nia       ropa   maran los/liu/tebes 

1SG  POSS  roupa seca    muito 

‘Minha roupa está muito seca.’ 

 

(5) Hau nia        kopu  nakonu   los/liu/tebes 

1SG POSS   copo  cheio        muito 

‘Meu copo está muito cheio.’ 

 

(6) Hau nia       ropa   bokon     los/liu/tebes 

1SG POSS  roupa molhado muito 

Minha roupa está muito molhada 
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Sentença com adjetivo não graduável 

 

(7) Nia   isin      rua   los/liu/tebes 

3SG  corpo  dois  muito 

‘Ela está muito grávida.’ 

 

 

Sentenças comparativas  

 

(8) Nia  mane  matenek    los/liu/tebes hau 

3SG M       inteligente muito          1SG 

‘Ele é mais inteligente do que eu.’ 

 

(9) Nia mane bonito los/liu/tebes o 

3SG M     bonito muito           2SG 

‘Ele é mais bonito do que você’. 

 

 

(10) Hau nia       kopu   nakonu  los/liu/tebes o      nia 

1SG POSS  copo   cheio     muito           1SG POSS 

‘Meu copo está mais cheio do que o seu.’ 

 

 

(11) Hau nia ropa maran los/liu/tebes o nia. 

1SG POSS  roupa seca muito 1SG POSS 

‘Minha roupa está mais seca do que a sua.’ 

 

 

Distratoras aceitáveis  

 

 

(12) Hau   ba   eskola     ho      ita?  

 1SG   ir    escola     com   2SG  

‘Eu vou à escola com você?’ 

 

(13)  Diak ka lae?  

  Bem ou não 
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‘Tudo bem?’ 

 

(14) Hau   hosi Baucau.  

 1SG   de    Baucau 

‘Eu sou de Baucau.’ 

 

(15) Nia   hosi  Bali.  

 3SG  de     Bali 

‘Ele é de Bali.’ 

 

(16) Ita      hosi  nebee?  

 2SG   de     onde 

‘Você é de onde?’ 

 

Distratoras não aceitáveis  

 

(17) *Hosi Baucau hau 

   De    Baucau   1SG 

   Esperado: ‘Eu sou de Baucau’ 

 

(18) *Bali  nia hosi 

   Bali   3SG     de 

    Esperado: ‘Ele é de Bali’ 

 

(19) * Ita      saa       naran? 

   2SG    o que    nome 

   Esperado: ‘Qual o seu nome?’ 

 

(20) * Sei    hau    haan     aban. 

    FUT  1SG   comer  amanhã 

   Esperado: ‘Amanhã eu vou comer.’ 

 

(21) * Ka  ita     ba   uma? 

    Ou  2SG    ir    casa 

    Esperado: ‘Você vai para casa?’ 
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Anexo 3 - Experimento: Teste de Aceitabilidade 

 

Sentenças usadas no teste 

 

Sentenças com adjetivos de escala aberta 

 

(1) Labarik mane bonitu los/liu/tebes 

Criança M Bonito muito 

‘O menino é muito bonito’. 

 

(2) Labarik mane  matenek  los/liu/tebes 

Criança M  inteligente  muito 

‘O menino é muito inteligente’. 

 

(3) Uma boot  los/liu/tebes 

Casa grande  muito 

‘A casa é muito grande’. 

 

(4) Ema  mane  as     los/liu/tebes 

Pessoa M  alto muito 

“O homem é muito alto”. 

 

Sentenças com adjetivos “Nível mínimo” 

 

(5) Ropa  bokon       los/liu/tebes 

Roupa  molhada   muito 

‘A roupa está muito molhada’. 

 

(6) Dalan foer   los/liu/tebes 

Rua     suja   muito 

‘A rua está muito suja’. 

 

(7) Sidade barulyo  los/liu/tebes 

Cidade barulhenta      muito 

‘A cidade é muito barulhenta’. 
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(8) Pregu kleuk los/liu/tebes 

Prego torto  muito 

‘O prego está muito torto’ 

 

Sentenças com adjetivos de escala fechada na ponta superior 

 

(9) Sidade hakmatek los/tebes/liu 

Cidade segura       muito 

‘A cidade é muito segura’. 

 

(10) Bee moos los/tebes/liu 

Água limpo muito 

‘A água é muito pura’. 

 

(11) Textu koretu  los/tebes/liu 

Texto certo      muito 

‘O texto está muito certo’. 

 

(12) Kopu nakonu los/tebes/liu 

Copo cheio     muito 

‘O copo está muito cheio’. 

 

Sentenças com adjetivos não graduáveis 

 

(13) Balada mate hela 

Animal morrer  ? 

‘O animal está morto’. 

 

(14) Ema  mane  kabe nain  

Pessoa M  casado 

‘O homem é casado. 

 

(15) Labarik mane prontu  

Criança M pronto 

‘O menino está pronto’. 
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(16) Figura triangular 

Figura triangular 

‘A figura é triangular’. 

 

Sentenças distratoras 

 

(16) Ema mane  too  lais 

Pessoa M  chegar rápido  

‘O homem chegou rápido’. 

 

(18) Ema   feto   hader   sedu 

Pessoa F   acordar  cedo 

‘A mulher acorda cedo’. 

 

(19)  Animal  han       tiha ona  

Animal  comer  já (aspecto perfeito) 

‘O animal já comeu’. 

 

(20) Animal iha nee hela 

Animal aqui       ? 

‘O animal está aqui.’ 

 

(21) Kopu nakfera horseik 

Copo quebrar ontem 

‘O copo quebrou ontem’. 

 

(22) Ema      mane  hakerek    lais. 

Pessoa M   escrever   rápido. 

‘O homem escreve rápido’. 

 

(23) Labarik  feto  haan   ikan. 

Criança  F       comer peixe   

‘A menina come peixe.’ 
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(24) Labarik mane  too      sedu 

Criança M        chegar cedo 

‘O menino chegou cedo’. 

 

(25) Labarik feto too        kleur 

Criança F      chegar  tarde 

‘A menina chegou tarde’. 

 

(26) Labarik mane ohin halai 

Criança M hoje correr 

‘O menino correu hoje’. 

 

(27) Ema  feto le     revista. 

Pessoa F      ler   revista 

‘A mulher lê a revista’. 

 

(28) Ema  mane kolia diak. 

Pessoa M       falar bem 

‘O homem fala bem.’ 

 

(29) Labarik mane   tebe    bola 

Criança M         chutar bola 

‘O menino joga bola’. 

 

(30) Labarik mane han  lais    

Criança M comer rápido  

‘O menino come rápido’. 

 

(31) Labarik feto  han  neneik 

Criança F  comer devagar 

‘A menina come devagar’. 

 

(32) Ema  mane  kolia   neneik 
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Pessoa M  falar devagar 

‘O homem fala devagar’. 

 

(33) Ema     feto   le    diak 

Pessoa F        ler  bem 

‘A mulher lê bem’. 

 

(34) Labarik feto   sosa susuben 

Criança F comprar leite 

‘A menina compra leite’. 
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