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RESUMO 

RAMOS-VIEIRA, M.V. A Modificação de Grau Não-Canônica em Inglês: o Caso de 
Very. Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagem). Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, 2020, 124 p. 

 

Esta pesquisa tem por objetivo descrever e explicar o significado de very modificador de 
graus de sintagmas nominais complexos em inglês. Esse estudo assume que esse tipo de 
modificação pode ser considerado não-canônico nessa língua, já que o very é tratado na 
literatura especializada como modificador típico de sintagmas adjetivais cujos núcleos sejam 
adjetivos que compõem escalas abertas (ex. very expensive ‘muito caro’), segundo estudo de 
Kennedy e McNally (2005). Nesse caso, o very apresenta significado similar ao muito do 
português. Entretanto, na análise dos dados em que os elementos modificados são sintagmas 
nominais complexos, o significado proveniente não é capturado pela mesma noção expressa 
por muito (ex. the very book I bought yesterday ‘o mesmo livro que comprei ontem’). A 
pesquisa adota os pressupostos teóricos da Semântica Formal com base em estudos 
desenvolvidos por Kennedy e McNally (2005) sobre predicados graduáveis e não graduáveis, 
evocando a noção de estrutura escalar. Para tanto, nossa metodologia tem como base a coleta 
de sentenças da língua inglesa para a composição de corpora, como sentenças do British 
National Corpus (BNC); sentenças coletadas de alguns romances da Inglaterra e dos Estados 
Unidos, publicados nos séculos XIX e XX e coleta de dados elicitados com a participação de 
um consultor nativo da língua inglesa. É feita, portanto, uma análise qualitativa dessas 
sentenças para explicação do fenômeno linguístico investigado. Os resultados parecem indicar 
que todos os usos não-canônicos de very envolvem uma noção pragmática de precisão com 
interpretação exaustiva.  

PALAVRAS-CHAVE: Semântica Formal, Inglês, Modificação, Grau, Precisão, 

Exaustividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

RAMOS-VIEIRA, M.V. The Non-Canonical Degree Modification in English: The Case of 
Very. Dissertation (Master in Language Studies). Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2020, 124 p. 

 

The aim of this research is to describe and explain the meaning of very as a degree modifier of 
complex noun phrases in English. The present study assumes that this type of modification can 
be considered non-canonical in this language, based on the fact that the specialized literature 
approaches very as a typical modifier of adjective phrases in which the heads are adjectives 
which compose open scales (e.g. very expensive ‘muito caro’), according to Kennedy and 
McNally (2005). In this case, the meaning of very seems to be similar to muito in Portuguese. 
However, the analysis of data containing the modification of complex noun phrases by very is 
not captured by the same notion expressed by muito (e.g. the very book I bought yesterday ‘o 
mesmo livro que comprei ontem’). This research makes use of the theoretical background of 
Formal Semantics based on studies carried out by Kennedy and McNally (2005) about 
gradable and non-gradable predicates, evoking the notion of scalar structure. To this, our 
methodology is based on the collection of sentences in order to compose our corpora, such as 
the sentences collected from The British National Corpus (BNC); the sentences collected from 
some novels published in England and in the United States of America in the 19th and 20th 
centuries and the sentences collected through controlled elicitation with the participation of a 
native English speaker as a consultant. Therefore, we analyze these sentences qualitatively in 
order to explain the investigated linguistic phenomenon. The results seem to indicate that all 
the non-canonical uses of very involve a pragmatic notion of precision with exhaustive 
interpretation. 

KEYWORDS: Formal Semantics, English, Modification, Degree, Precision, Exhaustiveness 
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Introdução  

Esta pesquisa tem por objetivo descrever e explicar a modificação de grau do very 

sobre sintagmas nominais, como em the very T-shirt I was looking for (‘a exata camisa que eu 

estava procurando’), em que very modifica o sintagma nominal T-shirt I was lookinf for. A 

motivação para uma investigação como essa se dá justamente porque esses dados mostram 

que o very não apenas modifica os adjetivos de grau ou os advérbios de modo em seu uso 

canônico, como very expensive (‘muito caro’) e very carefully (‘muito cuidadosamente’). 

Além disso, os dados também mostram que a modificação do very sobre sintagmas nominais 

é um fenômeno com ocorrência considerável no inglês e que, portanto, merecia uma descrição 

linguística. 

Desse modo, a primeira etapa dessa pesquisa se dá na constituição dos corpora por 

meio da coleta de sentenças. Do ponto de vista metodológico, a coleta dessas sentenças seguiu 

três frentes: primeiramente, coletamos 1000 sentenças do British National Corpus, uma 

plataforma online que armazena dados linguísticos do inglês. Foi feita uma análise 

quantitativa para verificar as ocorrências do very canônico com o very não-canônico nesse 

conjunto de sentenças, caracterizando 93% de ocorrência canônica e 7% de ocorrência não- 

canônica; em seguida, a outra frente de coleta de sentenças foi com a utilização de alguns 

romances da Inglaterra e dos Estados Unidos, produzidos nos séculos XIX e XX, para 

verificar que o very modificando sintagmas nominais é um fenômeno consolidado nessa 

língua. A análise quantitativa das sentenças dos romances mostra que 92% dessas sentenças 

apresentam a modificação canônica e 8% de modificação não-canônica. Já a análise 

qualitativa das traduções para esses romances mostra que o very não-canônico pode ser 

traduzido como exato, próprio, mesmo, perfeito e bem. A terceira frente de coleta de dados 

contou com a participação de um consultor nativo do inglês. Com base na proposta de 

elicitação controlada de Matthewson (2004) e de Sanchez-Mendes (2014b) para estudos de 

investigação do significado, as sentenças na elicitação controlada foram coletadas a partir de 

testes de julgamento de contexto, em que o consultor escolhe as sentenças que são aceitáveis 

aos contextos apresentados para ele. 

Os dados coletados também possibilitaram constatar algumas características do very 

não-canônico que serão discutidas nos capítulos. Dentre elas, a presença de determinantes, 

como o artigo definido, os pronomes demonstrativos e os pronomes possessivos precedendo-

o; a maior ocorrência do sintagma nominal modificado pelo very ser complexo. Consideramos 

o sintagma nominal complexo como o apresentado na definição de Biber et al (2007) em que 
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se caracteriza por ser sintagmas nominais modificados. Essa modificação pode ser feita por 

modificadores antepostos ao nome, como os adjetivos atributivos (ex. I saw a green ball ‘Eu 

vi uma bola verde’, em que o adjetivo atributivo green modifica o nome ball), os adjetivos 

participiais (ex. We need a well-prepared man ‘Nós precisamos de um homem bem 

preparado’, em que o adjetivo paticipial prepared modifica o nome man) ou até mesmo outro 

nome (ex. I have to be careful with some computer virus ‘Preciso ser cuidadoso com alguns 

vírus de computador’, em que o nome computer modifica o nome virus). O sintagma nominal 

também pode ser modificado por modificadores em posição posposta, como as orações 

relativas (ex. This is the book which I want to read ‘Este é o livro que eu quero ler’, em que a 

oração relativa which I want to read modifica o sintagma nominal the book) e os sintagmas 

preposicionados (ex. This is a choice of great importance ‘Esta é uma escolha de grande 

importância’, em que o sintagma preposicionado of great importance modifica o sintagma 

nominal a choice. Os sintagmas nominais complexos com o very não-canônico apresentam 

modificadores pospostos, como exemplificado em (1): 

 

(1) “To pass between lodges of a modern appearance, to find herself with such ease in 

       the very precincts of the abbey.”  

       “Passar por entre alojamentos de aparência moderna, encontrar-se tão facilmente 

        nos próprios arredores da abadia...” (Northanger Abbey, 2012, p.120) 

 

Em (1), o very modifica o sintagma nominal complexo precincts of the abbey (‘arredores da 

abadia’), em que a formação de um sintagma nominal complexo ocorre com a modificação do 

sintagma preposicionado of the abbey sobre o sintagma nominal the precincts.1 

Assim, o que chamamos de modificação não-canônica é a modificação de grau do very 

sobre os sintagmas nominais em oposição ao very canônico. A modificação de grau se 

caracteriza por ser um tipo de modificação em que os modificadores atuam sobre expressões 

graduáveis, que são aquelas que possuem propriedade de grau, como o adjetivo big (grande), 

podendo, portanto, serem mais facilmente utilizadas em sentenças comparativas (ex. São 

Paulo is bigger than Rio de Janeiro ‘São Paulo é maior do que o Rio de Janeiro’) e em 

sentenças contendo um modificador de grau, como o very (ex. São Paulo is very big ‘São 

Paulo é muito grande’), além de poderem ser representadas por meio de escalas. As escalas 

                                                           
1 Vamos fazer uma descrição de acordo com a posição de very no sintagma, embora o seu significado pareça 
sugerir que atue sobre o DP inteiro. Não vamos nos aprofundar na discussão sobre como essa atuação se daria. 
Uma das formas de implementação para o resultado de very atuando fora do DP seria por meio de movimento 
encoberto (em forma lógica). 
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são medidas que representam graficamente as proporções de grau, como no caso do adjetivo 

de grau big (‘grande’), que evoca determinado grau numa escala de grandeza. O very 

canônico, descrito por Kennedy e McNally (2005) e Doetjes (2008) como modificador dos 

adjetivos de grau, tem uma leitura interpretativa parecida com o muito do português, como em 

very expensive (‘muito caro’). Segundo a proposta escalar de Kennedy e McNally (2005), o 

very realiza uma operação de amplificação de grau nesse tipo de modificação, na medida em 

que ele intensifica o grau de um adjetivo para um grau acima do parâmetro de comparação, 

que é o grau considerado o normal para esse tipo de comparação. Por exemplo, considere que 

o preço médio de um copo de café numa cidade X seja R$1,00. Então, um indivíduo da cidade 

X precisa viajar e está no aeroporto quando decide comprar um copo de café. No aeroporto, o 

copo de café custa R$7,00. Ao comparar o preço do café no aeroporto com o preço normal na 

cidade X, o indivíduo conclui que o café do aeroporto é muito caro. Dessa forma, muito 

amplifica o grau de caro para um grau acima do que chamamos ser o parâmetro normal de 

comparação em o café do aeroporto é muito caro. 

A adoção de escalas para a descrição da operação realizada pelo very não-canônico 

também é utilizada nesta pesquisa. Primeiramente, analisamos a possibilidade de se fazer uso 

de uma escala semântica para a explicação desse fenômeno, assim como faz Kennedy e 

McNally (2005) para o very canônico. Entretanto, na medida em que a investigação avançou, 

sobretudo, a partir da análise dos dados elicitados, constatamos que uma escala semântica não 

seria suficiente para dar conta de uma descrição para o fenômeno investigado. O motivo para 

essa restrição se deve ao fato de que não é qualquer sintagma nominal que pode ser 

modificado pelo very, logo, num primeiro momento, parecia não haver uma condição 

semântica que pudesse englobar todos os sintagmas nominais e garantir sua modificação pelo 

very, como na descrição escalar dos adjetivos de grau, que compõem escalas semânticas 

abertas tanto no ponto superior, quanto no ponto inferior. Além disso, observou-se também 

que o contexto discursivo em que as sentenças contendo a modificação não-canônica do very 

são proferidas desempenha papel preponderante para a interpretação desse tipo de 

modificação. 

Desse modo, a investigação, que, em seu início, utilizava apenas os pressupostos 

teóricos da Semântica Formal, precisou também estabelecer um diálogo com a Pragmática 

Formal. Assim, essa pesquisa se caracteriza por ser de investigação do significado na interface 

entre a Semântica Formal e a Pragmática Formal. A caracterização dessa pesquisa enquanto 

formalista está justamente na metalinguagem formal em que o fenômeno ora investigado é 
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descrito, em especial, na utilização de escalas que representam a interpretação de very quando 

intuitivamente um falante o usa na modificação de um sintagma nominal. 

Por isso, o very não-canônico é descrito por meio de uma escala pragmática de 

precisão. O termo precisão é uma nomenclatura já utilizada pela literatura especializada. Com 

base em estudos desenvolvidos por Morzycki (2011) e Masià (2013), Sanchez-Mendes 

(2014a) afirma que, em Karitiana, o nome modificado por pitat (modificador de grau da 

língua) é interpretado de modo preciso quando a modificação seleciona o seu grau máximo 

numa escala. Assim, a noção apresentada por Sanchez-Mendes (2014a) parece que se verifica 

com a modificação do very não-canônico, como será apresentado na análise dos dados. 

Sanchez-Mendes (2014a) afirma que, ao atingir o valor do grau de precisão máximo, a 

denotação se dá por meio de um conjunto unitário contendo somente o predicado considerado. 

Consideramos que a interpretação dessa escala teria um efeito exaustivo. Entretanto, 

diferentemente de Sanchez-Mendes (2014a), que considera essa escala como semântica para a 

língua Karitiana, assumimos, para o inglês, tratar-se de uma associação pragmática, na 

medida em que envolve também inferências do ouvinte na interpretação das sentenças com a 

modificação não-canônica do very quando elas são proferidas.  

No desenvolvimento dessa pesquisa, a principal indagação que norteou essa 

investigação se refere ao fato de se o very canônico e o very não-canônico seriam o mesmo 

operador ou ambíguos. A principal diferença entre eles está na c-seleção (seleção categorial). 

Enquanto o very canônico c-selecionaria adjetivos e advérbios, o very não-canônico c-

selecionaria nominais que formam descrições bem definidas, ou seja, sintagmas nominais que 

apresentam determinantes definidos, como o artigo definido, os determinantes demonstrativos 

e os possessivos. No entanto, a utilização de escalas2 na descrição desse fenômeno se mostrou 

preponderante para a resposta a essa pergunta. Como será apresentado ao longo dos capítulos, 

propomos que o uso do very como canônico e não-canônico não seria produto de 

ambiguidade, de modo que a diferença entre eles estaria na natureza escalar do elemento 

modificado: escala semântica para o very canônico na modificação dos adjetivos de grau, 

como proposto por Kennedy e McNally (2005), e escala pragmática para o very não-canônico 

na modificação dos sintagmas nominais em nossa análise, tratando-se de uma escala fechada 

no grau máximo. 

                                                           
2 A escala utilizada em nossa descrição se difere da escala apresentada por Kennedy e McNally (2005). Enquanto 
a escala de Kennedy e McNally (2005) é semântica e estabelece uma relação de superioridade (‘muito caro’ tem 
um grau superior a ‘caro’) e aberta nos dois polos, nossa escala para o very não-canônico é de natureza 
pragmática e fechada no grau máximo, estabelecendo uma relação de identidade, na medida em que o sintagma 
nominal modificado é levado a um grau igual ao grau máximo da escala. 
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Assim, essa dissertação está estruturada em 4 capítulos: o capítulo 1 apresenta os 

dados que constituem os corpora dessa pesquisa, detalhando os passos metodológicos da 

coleta dos dados. Também apresenta uma breve análise qualitativa desses dados; o capítulo 2 

se caracteriza por apresentar a fundamentação teórica, destacando a Semântica Formal e a 

descrição dada para o very canônico por Kennedy e McNally (2005) e Doetjes (2008); na 

continuação, o capítulo 3 se debruça sobre as características semânticas e sintáticas dos 

sintagmas adjetivais e dos sintagmas nominais, na medida em que a modificação sobre esses 

sintagmas configura a distinção entre o very canônico e o não-canônico em termos de c-

seleção (seleção categorial). Além disso, a reflexão sobre os sintagmas adjetivais e os 

sintagmas nominais é relevante para mostrar que o very não-canônico não teria uma leitura 

quantificacional, como o many e o much, em many books (muitos livros) e em much cheese 

(muito queijo). Por fim, o capítulo 4 apresenta a proposta de análise para o very não-canônico 

por meio da reflexão sobre: a contribuição semântica dos determinantes ao preceder o very 

não-canônico; os casos em que há os sintagmas nominais complexos e os casos em que não é 

necessário o sintagma nominal complexo; a noção de escala pragmática de precisão na 

modificação de grau de sintagmas nominais; e a interpretação exaustiva para o very não- 

canônico. 
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1 Descrição do Fenômeno  

Este capítulo tem por objetivo apresentar os dados constituintes dos corpora da 

presente pesquisa, de modo a exemplificar de que maneira o fenômeno linguístico ora 

investigado ocorre na língua inglesa e sua recorrência nessa língua, o que justifica se tratar de 

um fenômeno que merece uma descrição linguística. Também são explicados os passos 

metodológicos adotados na coleta dos dados e as justificativas para tais passos.  

Assim, tendo em vista que a Semântica Formal, em especial, a semântica de caráter 

extensional investiga o significado linguístico de sentenças declarativas, a coleta de dados da 

presente pesquisa se configura pela coleta de sentenças em que o very esteja numa 

modificação envolvendo sintagmas nominais nesse tipo de sentença. 

A modificação do very sobre sintagmas nominais complexos pode ser considerada 

como não-canônica, uma vez que o very é mais comumente encontrado modificando alguns 

tipos de sintagmas adjetivais e de sintagmas adverbiais, como ilustram as sentenças (1) e (2): 

 

(1) “She is very funny, but she always looks so vulnerable.” 

                  “Ela é muito engraçada, mas ela sempre parece bastante vulnerável.” (Mirror  

Group Newspaper, 1992, Tradução Nossa) 

 

            (2) “We must therefore question very carefully indeed why schools should, and how 

they could, reflect the different cultures of the local community.”  

                 “Nós devemos, portanto, questionar muito cuidadosamente por que escolas, de 

fato, deveriam, e como elas poderiam, refletir as diferentes culturas da 

comunidade local.” (Frameworks for teaching, 1992, Tradução Nossa) 

           

Na sentença (1), a modificação ocorre sobre o sintagma adjetival funny (‘engraçado’), em que 

o very apresenta uma leitura semelhante à do muito do português. Já a sentença (2) apresenta 

o very modificando o sintagma adverbial carefully (‘cuidadosamente’), em que o very também 

pode ter uma interpretação como o muito. Desse modo, a modificação canônica do very 

parece ter a mesma interpretação do muito do português ao modificar os sintagmas adjetivais 

e os sintagmas adverbiais. Uma discussão mais detalhada sobre o uso canônico do very e de 

que forma ele pode ser associado ao uso não-canônico será apresentada no capítulo 2. 

Como a pesquisa se interessa pela modificação sobre os sintagmas nominais 

complexos, as sentenças de uso canônico não fazem parte dos corpora desta pesquisa, 
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embora, como será mostrado neste capítulo, sua relevância se daria na comparação, em 

termos quantitativos, do uso canônico em relação ao uso não-canônico. 

No que diz respeito à metodologia na constituição dos corpora, esta pesquisa adota 

três frentes de coleta: a primeira se constitui por sentenças coletadas do British National 

Corpus (BNC); em seguida, são apresentados dados coletados de alguns romances da língua 

inglesa. As sentenças coletadas nessas duas frentes apresentam dados positivos, ou seja, 

sentenças em que o significado do very modificando sintagmas nominais foi produzido e 

registrado por um falante da língua inglesa. A adoção da formação e da análise por meio de 

corpora desse tipo se dá pelo fato de o investigador não ser falante nativo do inglês, o que 

poderia limitar uma análise mais introspectiva do significado do elemento em questão. Por 

isso, a terceira frente de coleta dos dados é formada por dados elicitados, caracterizados por 

serem dados coletados com um falante nativo de forma controlada. 

Desse modo, o capítulo 1 está dividido em três seções: a primeira seção apresenta os 

dados coletados do British National  

 (BNC). Já a segunda seção apresenta algumas sentenças coletadas dos romances. Em 

seguida, a terceira seção traz os dados elicitados. 

Por fim, acreditamos que a apresentação dos dados constituintes desta pesquisa 

justifica a necessidade de uma descrição semântica para esse fenômeno por ser recorrente no 

inglês.  

 

1.1 The British National Corpus (BNC) 

Criada pela Oxford University Press, o British National Corpus (BNC) é uma 

plataforma online de busca de dados linguísticos referentes à língua inglesa. O BNC se 

caracteriza por conter dados dos mais variados gêneros, como dados de fala, ficção, jornais, 

propagandas etc. 

Essa plataforma tem sido utilizada como ferramenta de busca em diversos trabalhos 

linguísticos voltados para o uso de corpus. Pode-se ser citado, por exemplo, Kennedy e 

McNally (2005) na investigação do número de ocorrências de certos adjetivos participiais 

com os modificadores very, much e well a partir de informações encontradas no BNC. 

Assim, a relevância na adoção do BNC como ferramenta de obtenção de dados para 

esta pesquisa se dá pela possibilidade de se ampliar a verificação dos usos do very por meio 

de sentenças provenientes de gêneros variados de modalidade escrita e de fala. A 

exemplificação dessas sentenças é apresentada na subseção seguinte. 
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1.1.1 Metodologia  

Ao fazer uma busca em relação ao very no BNC, são encontradas mais de cem mil 

ocorrências desse modificador exercendo algum tipo de modificação. Como o interesse da 

presente pesquisa se dá pelas modificações que não sejam feitas sobre os sintagmas adjetivais 

e os sintagmas adverbiais, somente sentenças que apresentam a modificação não-canônica 

foram coletadas.  

Por apresentar um número expressivo de ocorrências, inicialmente, a maneira 

escolhida como forma de investigação e coleta dessas sentenças se caracterizou pela análise 

de 1000 sentenças que continham o very, distinguindo as sentenças que apresentavam 

modificação sobre adjetivos daquelas cuja modificação se dava sobre sintagmas nominais.  

Das 1000 sentenças analisadas, 72 sentenças apresentaram a modificação não-

canônica do very, o que representa aproximadamente 7% da ocorrência total. Este número 

está apresentado no Gráfico 1 abaixo: 

 

Gráfico 1: Distribuição percentual das ocorrências de very no BNC 

A reflexão acerca do Gráfico 1 parece indicar que o very tem um uso mais recorrente 

na modificação sobre os sintagmas adjetivais e os sintagmas adverbiais. No entanto, a 

constatação quantitativa de 7% da modificação não-canônica ilustra a existência de 

modificações do very para além do domínio adjetival e adverbial, o que é um número 

relevante e que justifica esta pesquisa. 

92%

Ocorrências (em %) da Modificação do Very nos Dados do 
British National Corpus (BNC) 

Modificação Canônica 

Modificação Não-Canônica 93% 

7% 
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Ainda em termos quantitativos, das 72 sentenças coletadas desse grupo de 1000, 50 

apresentam a modificação do very em sintagmas nominais complexos formados por 

superlativos. As sentenças exemplificadas em (3), (4), (5) e (6) trazem modificações do very 

modificando best wishes (‘melhores desejos’), the finest champagnes (‘os melhores 

champanhes’), the first appearances of evil (as primeiras aparências do mal) e the last time (‘a 

última vez’), com suas respectivas traduções3: 

 

(3) “A bouquet is on its way to this super lady from Slinfold, West Sussex, with my        

very best wishes.”  

     “Um buquê está a caminho para esta super lady de Slinfold, West Sussex, com 

meus melhores desejos.” (The Daily Mirror, 1992, Tradução Nossa) 

 

(4) “The very finest champagnes have a greater potential to age more interestingly.”  

                “Os melhores champanhes têm um potencial maior de envelhecerem de uma 

maneira mais interessante.” (Guardian, elect. Leisure Material, 1989, Tradução 

Nossa) 

 

           (5) “...the very first appearances of evil can be of sufficient weight to keep steady for 

his good purpose a vain Young man.”  

“...as primeiras aparências do mal podem ser de peso suficiente para manter firme 

em seu bom propósito um  homem jovem e vaidoso.” (Pamela, or, the reform of a 

rake, 1987, Tradução Nossa) 

 

            (6) “Unless Miss Rendell writes any more Wexford adventures, he has played the man 

from Kingsmarkham for the very last time.”  

                “A menos que Rendell escreva mais aventuras de Wexford, ele atuou como o 

homem de Kingsmarkham pela última vez.” (The Daily Mirror, 1992, Tradução 

Nossa) 

 

Nas sentenças (3), (4), (5) e (6), não apresentamos tradução para o very em the very 

finest, the very first e the very last seguindo o mesmo critério adotado pelos tradutores dos 

romances de não apresentar tradução para o very ao exercer modificação sobre sintagmas 

                                                           
3 As traduções apresentadas para as sentenças provenientes do The British National Corpus (BNC) são de minha 
autoria com base nas traduções encontradas para o very nos romances. 
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nominais complexos junto de estruturas superlativas, como será apresentado na próxima 

seção. Entretanto, o objetivo desta pesquisa é mostrar qual a natureza da diferença de 

significado, por exemplo, na interpretação do significado entre o sintagma nominal com o 

superlativo com e sem o very por um falante nativo do inglês, em que the very best poderia ser 

interpretado como precisamente o melhor. Essa diferença interpretativa seria de natureza 

pragmática, como será retomado e discutido no capítulo 4. 

 Já as sentenças (7), (8) e (9) apresentam alguns exemplos de modificação sobre 

sintagmas nominais complexos. Em (7), há a modificação sobre nature in which the power is 

delivered (‘maneira de distribuição da força’). Em (8), o sintagma nominal complexo 

modificado pelo very é people supposed to be enthusiastic about them (‘pessoas que deveriam 

estar entusiasmadas sobre eles’). Já em (9), words (‘palavras’) está sendo modificado pelo 

very. Parece que em (9) existe um sintagma nominal complexo que, pelo estilo da escrita, está 

sendo suprimido, uma vez que poderia ser interpretado por algo como his very words which 

were official business and no questions asked, em que words which were official business and 

no questions asked seria um sintagma nominal complexo: 

 

            (7) “The flexibility of the engine and the very nature in which the power is delivered 

mean far fewer gear changes are required...”  

                   “A flexibilidade do motor e a própria maneira de distribuição da força significam 

menos mudanças de marcha.” (Goods Adverts, 1985-1994, Tradução Nossa) 

 

            (8) “But this is the first time they have been attacked by the very people supposed to 

be enthusiastic about them.” 

                 “Mas esta é a primeira vez que eles foram atacados pelas próprias pessoas que 

deveriam estar entusiasmadas sobre eles.” (The Daily Mirror, 1992, Tradução 

Nossa) 

 

            (9) “It was urgent – a matter of extreme urgency, a royal summons, his very words: 

official business and no questions asked.”  

                 “Era urgente – um assunto de extrema urgência, uma convocação real, suas 

próprias palavras: assunto oficial e sem perguntas.” (Rosencrantz and 

Guildenstern are dead, 1986, Tradução Nossa) 
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Na continuação, são apresentadas mais sentenças na exemplificação de que os dados 

mostram que a modificação não-canônica do very se dá em outros tipos de sintagmas 

nominais complexos, como em (10), em que o very modifica embodiment of the adventurous 

spirit (‘personificação do espírito aventureiro’): 

 

         (10) “The very embodiment of the adventurous spirit, Dr. Earle is commited to     

preserve the seas and ardent in her defence of marine life.”  

                  “A própria personificação do espírito aventureiro, Dr. Earle é comprometida com a 

preservação dos mares e fervorosa em sua defesa da vida marinha.” (Adverts from 

Clothes Show, 1991, Tradução Nossa). 

 

Já as sentenças (11) e (12) são exemplos de sentença que trazem expressões que fazem 

referência a intervalos de tempo. Em (11), essa noção de tempo é observada em until the very 

end (‘até o finalzinho’). Em (12), a ideia de tempo está expressa por at the very start of their 

holiday (‘bem no comecinho de suas férias’): 

 

           (11)“But in the motor industry, the eighties saved their biggest surprise until the                        

very end.”  

                 “Mas na indústria automotiva, a década de 80 guardou sua maior surpresa para o 

finalzinho.” (Goods Adverts, 1985-1994, Tradução Nossa). 

 

            (12) “In fact, many club guests choose to take the full trips package at the very start of  

their holiday.”  

                  “De fato, muitos hóspedes de clube escolhem obter o pacote completo de viagens  

bem no comecinho de suas férias.” (Club 18-30 Summer Holiday Brochure, 1990, 

Tradução Nossa) 

 

No que concerne a nuance de lugar, os exemplos (13) e (14) trazem on the very spot 

where Harold felt (‘o exato local onde Harold caiu’) e on the very edge of the wide beach 

(‘bem no limite da praia grande’), sendo o very traduzido por, respectivamente, exato e bem. 

 

          (13) “...William founded an Abbey – Battle Abbey – with its altar erected on the very 

spot where Harold fell.”  
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                 “William fundou uma Abadia – Abadia da Batalha – com seu altar erguido no   

exato local onde Harold caiu.” (UK Tourist Brochures, Tradução Nossa) 

 

          (14) “...the Club is, literally, on the very edge of the wide beach.”  

                  “O Clube está, literalmente, bem no limite da praia grande.” (HCI Club Holidays, 

1990, Tradução Nossa) 

 

Esta seção apresentou alguns dados encontrados na plataforma online The British 

National Corpus. Em suma, uma análise preliminar desses dados permite constatar que: 

 

i) o very na modificação não-canônica ocorre em sentenças em que o elemento modificado 

seria um sintagma nominal complexo4; 

 

ii) o very na modificação não-canônica é precedido por determinantes definidos na ordem 

linear, em especial, os dados mostram que o determinante mais comumente utilizado com o 

very neste tipo de modificação é o artigo definido the (o/a), formando a estrutura the very. 

Segundo Coppock e Beaver (2015), o artigo definido carrega uma pressuposição fraca de 

unicidade, uma característica que está sendo considerada na investigação proposta neste 

estudo; 

 

iii) o very na modificação não-canônica apresenta significados semelhante à próprio, exato e 

bem em sua tradução. 

 

Uma análise mais aprofundada da natureza semântico-pragmática do uso não-canônico 

do very se dará no capítulo 4, embora essa descrição preliminar já dê algumas pistas 

relevantes sobre os caminhos como esta modificação será abordada por esta pesquisa. Na 

sequência, a próxima seção se caracteriza por apresentar as sentenças coletadas de alguns 

romances da língua inglesa. 

 

 

 

                                                           
4 O sintagma nominal complexo também pode ser definido como um SN que, na linearização, traz dentro dele o 
modificador que opera sobre ele na sintaxe coberta, em Forma Lógica. 



13 

1.2 Romances 

A presente seção tem por objetivo apresentar os romances utilizados na coleta de 

sentenças para a formação dos corpora desta pesquisa, bem como justificar a escolha de tais 

romances como fonte de dados.  

 Primeiramente, a adoção de romances como fonte para composição de corpora desta 

pesquisa se justifica para evidenciar que a modificação de grau não-canônica de very é um 

fenômeno linguístico consolidado na língua inglesa não só pelo seu uso na modalidade 

escrita, mas também para mostrar que tal uso não é propriedade recente do inglês.  

 Baugh e Cable (2002) apontam que, ainda no século XIX, o processo de formação da 

língua inglesa se caracterizava pelos empréstimos linguísticos, o que contribuía com o 

enriquecimento de seu vocabulário. A consolidação desse vocabulário se dava pelo seu uso na 

modalidade escrita, sobretudo, através da literatura, textos científicos e jornalísticos. Desse 

modo, esse período se caracteriza por ser uma época de fixação do Inglês Moderno. 

Em razão desse fato, Pride and Prejudice (Orgulho e Preconceito), obra da escritora 

inglesa Jane Austen, finalizada em 1797, mas publicada originalmente apenas em 1813, foi o 

primeiro romance a ser analisado. Usamos as traduções de Lúcio Cardoso para o português 

brasileiro e comparamos com a tradução de Maria Francisca Ferreira de Lima para o 

português europeu. Nessa obra, foram encontradas 45 sentenças ilustrando a modificação não- 

canônica feita pelo very. 

O segundo romance analisado foi Northanger Abbey, também da escritora Jane 

Austen, publicado em 1803. A edição em português utilizada nessa coleta tem a tradução de 

Eduardo Furtado. A justificativa de análise dessa obra se dá para investigar se o uso de very 

modificando sintagmas nominais ocorreria apenas em Pride and Prejudice ou se seria um 

fenômeno já consolidado na escrita de Jane Austen. Em Northanger Abbey, 27 sentenças se 

caracterizam por apresentar o very modificando superlativos e substantivos.  

Seguindo esse caminho investigativo, foi selecionado ainda o romance Mansfield 

Park, também de Jane Austen, publicado em 1814, traduzido em português por Mariana 

Menezes Neumann. Em Mansfield Park, foram encontradas 46 sentenças que contribuem na 

composição de corpus desta pesquisa.  

As obras Pride and Prejudice, Northanger Abbey e Mansfield Park, além de terem 

sido escritas pela mesma autora, caracterizam-se pelo aspecto temporal, já que suas 

publicações ocorreram num período próximo.  
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Para verificar que o uso não-canônico de very não se restringiria ao estilo de escrita da 

Jane Austen, o romance Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, publicado em 1925, passou a 

integrar o grupo de romances analisados. Utilizamos a tradução de Mário Quintana para o 

português. Em Mrs. Dalloway, 19 sentenças passaram a fazer parte do corpus proveniente dos 

romances. 

Em seguida, o romance The Great Gatsby, de Fitzgerald, publicado em 1926, e com 

tradução de William Lagos, foi analisado, contribuindo com 6 sentenças. 

Mrs. Dalloway e The Great Gatsby foram escolhidos para fins de comparação não só 

por terem sido publicados aproximadamente no mesmo ano, mas também por se distanciarem 

temporalmente das obras de Jane Austen. Além disso, The Great Gatsby se destaca em 

relação aos outros romances no que se refere ao aspecto espacial, uma vez que foi publicado 

nos Estados Unidos, enquanto os outros são de origem inglesa. Assim, existe a possibilidade 

de se traçar se as ocorrências da modificação de grau não-canônicas do very seriam mais 

comuns na variedade americana ou britânica da língua inglesa. 

Embora esses romances tenham sido produzidos em séculos passados, a análise dessas 

obras não caracterizaria um estudo diacrônico para esta pesquisa, uma vez que não há 

diferenças bruscas entre o inglês da época em que os romances foram publicados e o inglês 

atual. 

Do ponto de vista metodológico, para fins de comparação, foram consideradas 

sentenças em que o very exercia algum tipo de modificação, tanto sobre sintagmas adjetivais e 

adverbiais, quanto sintagmas nominais. Entretanto, apenas as sentenças cuja modificação se 

dava com sintagmas nominais passaram a fazer parte da composição do corpus dos romances. 

Em termos quantitativos, a Tabela 1 apresenta a organização das sentenças conforme 

as ocorrências em cada romance:  

 
 

 

 

 

 
 
 

                                    Tabela 1: Ocorrências de very nos romances em números absolutos 
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A Tabela 1 mostra que a obra Mansfield Park se caracteriza por apresentar o maior número de 

sentenças que exemplificariam a modificação não-canônica, enquanto The Great Gatsby seria 

a obra com o menor número de sentenças deste tipo. Além disso, é possível depreender da 

Tabela 1 que a modificação canônica apresenta uma quantidade consideravelmente maior se 

comparada com a modificação não-canônica. Entretanto, o número de sentenças que trazem o 

uso não-canônico do very parece revelar que esse seria um fenômeno já consolidado na língua 

inglesa. A representação gráfica da Tabela 1 é vista no Gráfico 2, que apresenta as ocorrências 

nos romances em porcentagem: 

 

Gráfico 2: Ocorrência percentual de very nos romances 

 De maneira mais visual, o Gráfico 2 ilustra a constatação de que a modificação 

canônica apresenta uma produtividade bem maior (92%) em comparação com a modificação 

não-canônica (8%). Também pode-se observar que as ocorrências representadas no Gráfico 2 

apresentam características semelhantes se comparadas com o percentual encontrado no BNC 

em que houve 93% de modificação canônica versus 7% de não-canônica.   

Desse modo, a análise quantitativa dos dados permitiria concluir que existiria uma 

regularidade entre as ocorrências de modificação canônica e não-canônica no uso do very, 

dando a entender que o uso canônico teria uma ocorrência de aproximadamente 90% na 

língua inglesa. 

Modificação Canônica

Modificação Não-Canônica

Ocorrências (em %) das Modificações nos Romances

92% 

8% 
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Cumpre destacar que a contagem apresentada pelos gráficos foi feita em vistas de 

observar se o uso não-canônico faz parte da língua. Portanto, esse trabalho não é de natureza 

quantitativa. Seu objetivo é de oferecer uma análise para a semântica desses usos de very. 

Assim, esta seção apresentou os romances que contribuem com a composição de 

corpus da presente pesquisa, justificando suas escolhas e mostrando, de modo geral, a 

quantidade de ocorrência em cada um deles. Por isso, na próxima subseção, discutimos alguns 

casos de very em sentenças encontradas nos romances. 

 

1.2.1 Dados dos Romances 

As sentenças encontradas nos romances trazem exemplos diversificados em que o very 

está exercendo a modificação de maneira não-canônica. Esta subseção apresentará algumas 

dessas sentenças, em que os elementos modificados são superlativos, nomes próprios e nomes 

comuns de vários tipos, como animados, abstrato, além de nomes que expressam as noções de 

tempo e de lugar. 

Embora o foco da Semântica Formal seja investigar o significado linguístico de 

sentenças, na apresentação dos dados, optamos por trazer as sentenças inseridas em um trecho 

da obra, para deixar claro o seu contexto de uso. Assim, as sentenças (15), (16), (17) e (18) 

trazem exemplos de modificação com os superlativos best (‘melhor’), first (‘primeiro’) e 

greatest (‘mais alta’): 

      

           (15) "You are a very strange creature by way of a friend!  Always wanting me to      

play and sing before anybody and everybody! If my vanity had taken a musical 

turn, you would have been invaluable; but as it is, I would really rather not sit 

down before those who must be in the habit of hearing the very best performers."  

                  “— Você é uma amiga estranha; sempre querendo que eu toque e cante diante de 

todo mundo. Se a minha vaidade tivesse tendência musical, você seria preciosa, 

mas como este não é o caso eu preferia não me exibir diante de pessoas que estão 

habituadas a ouvir os melhores concertistas.” (Orgulho e Preconceito, 1982, p. 

28) 

 

(16) “My uncle, who is the very best man in the world, has exerted himself...”                  

                   “O meu tio, que é o melhor homem no mundo, dedicou-se ao caso...”         

(Mansfield Park, 2011, p. 211) 
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           (17) “The very first day that Morland came to us last Christmas — the very first    

moment I beheld him — my heart was irrecoverably gone.”  

                 “O primeiro dia em que Morland nos visitou, no Natal, o primeiro momento em 

que o vi, meu coração tinha ido, irrecuperavelmente.” (Northanger Abbey, 2012, 

p. 91) 

 

           (18) “Passers-by who, of course, stopped and stared, had just time to see a face of  the  

very greatest importance against the dove-grey upholstery, before a male hand 

drew the blind and there was nothing to be seen except a square of dove grey.”  

                 “Os transeuntes, que, naturalmente, pararam e olharam, mal tiveram tempo de 

divisar uma face da mais alta importância contra a almofada gris-pérola, antes que 

uma mão de homem baixasse a cortina, nada mais se podendo ver senão um 

quadro-cinzento.” (Mrs. Dalloway, 1980, p. 14) 

 

A análise dessas sentenças permite observar que, novamente, a modificação se dá, em grande 

parte, sobre sintagmas nominais complexos. Em (15), very está modificando her best 

performers (‘suas melhores performances’). Já em (16), very está modificando the best man in 

the world (‘o melhor homem do mundo’). Em (17), a modificação se dá sobre the first day 

that Morland came to us last Christmas (‘o primeiro dia em que Morland nos visitou no 

último natal’) e moment I beheld him (‘momento em que o vi’). Já em (18), very modifica the 

greatest importance against the dove-grey upholstery (‘mais alta importância contra a 

almofada gris-pérola’). 

Também é possível observar que a comparação entre as sentenças em inglês e suas 

traduções mostra que não houve traduções para o very nas ocorrências em que ele está 

modificando o sintagma de determinante em que está o superlativo. No entanto, cumpre 

destacar que esta pesquisa não se caracteriza por ser um estudo de tradução, mas do 

significado. Entretanto, acreditamos que a análise das traduções pode fornecer pistas 

semânticas sobre o efeito de sentido do very ao modificar superlativos e substantivos. 

Assim, na continuação, a sentença (19) traz um dos poucos exemplos encontrados em 

que o very modifica um designador rígido, o nome próprio Jane. Já a tradução mostra que o 

very foi traduzido por mesma: 
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            (19) “...and leading naturally to the avowal of his hopes, that a mistress might be 

found for it at Longbourn, produced from her, amid very complaisant smiles and 

general encouragement, a caution against the very Jane he had fixed on.”  

                 “...e, naturalmente, conduzi-la à revelação das suas aspirações, de encontrar  para 

ele uma anfitriã em Longbourn, a mãe das raparigas, entre afáveis sorrisos e 

encorajamentos vagos, pô-lo de sobreaviso quanto àquela mesma Jane em que ele 

se fixara.” (Orgulho e Preconceito, 1996, p. 96-97) 

 

 Já o número de ocorrências em que a modificação ocorre sobre sintagmas nominais 

que não são nucleados por designadores rígidos é bem maior. Para ilustrar tais ocorrências, 

foram selecionados três exemplos, como mostram as sentenças (20) e (21), em que os nomes 

animados modificados compõem sintagmas nominais complexos, como people against whom 

his pride had revolted in his offer to herself (‘pessoas contra as quais o seu orgulho se tinha 

revoltado quando lhe propusera casamento’) e woman he had always had in mind (‘mulher 

com quem sempre sonhara’). Já em (22), o sintagma nominal complexo modificado é gown 

you have been taking notice of (‘vestido que acabou de elogiar’). Suas respectivas traduções 

apresentam o very traduzido por mesmas, próprio e verdadeira:  

 

           (20) “This was a stroke of civility for which she was quite unprepared; and she could 

hardly suppress a smile at his being now seeking the acquaintance of some of 

those very people against whom his pride had revolted in his offer to herself.”  

                 “Elizabeth não esperava esta demonstração de cortesia e não pôde deixar de sorrir, 

ao vê-lo agora procurar o conhecimento daquelas mesmas pessoas contra as quais 

o seu orgulho se tinha revoltado quando lhe propusera casamento.” (Orgulho e 

Preconceito, 1982, p. 223) 

 

           (21) “...to shed veil after veil, until she became the very woman he had always had in 

mind; young, but stately; merry, but discreet; black, but enchanting.”  

                   “...ir-se libertando de todas as suas máscaras, até converte-se na verdadeira 

mulher com quem sempre sonhara; jovem, mas majestosa; alegre, mas discreta; 

morena, mas encantadora.” (Mrs. Dalloway, 1980, p. 54) 

 

           (22) “The very gown you have been taking notice of is your own generous present to  

her when dear Mrs. Rushworth married.”  
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                  “O próprio vestido que acabou de elogiar é o presente generoso que lhe deu para o 

casamento da querida Sra. Rushworth.” (Mansfield Park, 2011, p. 192) 

 

As sentenças (23), (24) e (25) ilustram mais exemplos em que os sintagmas nominais 

modificados pelo very na modificação não-canônica estarão num sintagma nominal complexo, 

cujo núcleo é um nome abstrato, como em (23) com circumstance which had driven Julia 

away (‘circunstância que tinha levado Julia a ir embora’); Em (24), tem-se idea of them 

without her (‘ideia delas, sem ela’). Já em (25), reason (‘razão’) pode ser considerada uma 

expressão nominal complexa se considerarmos reason that they love life (‘razão que eles 

amavam a vida’), em que a oração apositiva they love life modifica reason.  As traduções 

dessas sentenças mostram o very sendo traduzido por mesma, própria e simples: 

 

         (23) “...for the very circumstance which had driven Julia away was to her the sweetest  

support.”  

                 “A mesma circunstância que tinha levado Julia a ir embora, era para ela o apoio 

mais doce.” (Mansfield Park, 2011, p. 125) 

 

         (24) “Society is becoming irksome; and as for the amusements in which you were      

wont to share at Bath, the very idea of them without her is abhorrent.”  

                  “A companhia se torna irritante. Quanto às diversões as quais você se habituou em 

Bath, a própria ideia delas, sem ela, é abominável.” (Northanger Abbey, 2012, p. 

152) 

 

          (25) “...can’t be dealt with, she felt positive, by Acts of Parliament for that very            

reason: they love life.”  

                    “...impossível, ela o sabia, impossível salvá-las com leis parlamentares, por esta 

simples razão: amava a vida.” (Mrs. Dalloway, 1980, p. 8) 

 

Por fim, há também as expressões com noções de tempo e de lugar, como a sentença 

(26), que ilustra um caso alocado na categoria tempo com a modificação do sintagma nominal 

that very day (‘naquele mesmo dia’). Nesse exemplo, o very está traduzido por mesmo: 

 

           (26) “Whatever might be its effect, however, she must stand the brunt of it again that   

very day.”  
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                  “Independentemente do que viesse a ocorrer, ela deveria enfrentar esse obstáculo 

de novo naquele mesmo dia.” (Mansfield Park, 2011, p.123) 

         

A sentença (27) apresenta outro exemplo que também expressa a noção de tempo com 

o sintagma the very moment (‘o exato momento’) Na tradução de (27), o very é interpretado 

como exato: 

           

           (27) “...and she was now fated to feel and lament it once more, for at the very     

moment of coming opposite to Union Passage.”  

                   “E, agora, ela sentia e lamentava mais uma vez, pois no exato momento de chegar 

ao lado oposto da Union Passage...” (Northanger Abbey, 2012, p. 36) 

         

Já a sentença (28) apresenta a modificação do very na expressão nominal complexa 

night to kindle and illuminate (‘noite para receber e iluminar’). Na tradução, observa-se que o 

very não foi traduzido: 

 

            (28) “...and she, too, loving it as she did with an absurd and faithful passion, being 

part of it, since her people were courtiers once in the time of the Georges, she, 

too, was going that very night to kindle and illuminate;”  

                   “...e ela própria, também, amando como amava aquilo tudo com uma absurda e 

religiosa paixão, parte que era daquele mundo, pois os seus iam a palácio desde a 

época dos Jorges, ela própria ia, naquela noite, receber e iluminar.” (Mrs. 

Dalloway, 1980, p. 9) 

 

Já no que concerne à noção de lugar, a sentença (29) apresenta o sintagma nominal 

this very room. Nota-se que a modificação de grau do very em (29) é feita sobre o sintagma 

nominal room (‘sala’). Nesse caso, o very está traduzido como mesma. 

 

           (29) “He made her an offer in this very room, and she refused him.”  
                   “Ele propôs-se-lhe nesta mesma sala e ela recusou-o.” (Orgulho e Preconceito,  

1996, p. 190) 
         

 Para efeito de comparação, a sentença (30) traz o sintagma nominal the room for a 

theatre (‘cômodo para o teatro’) sendo modificado. Também essa sentença faz parte da 

categoria lugar. Entretanto, observa-se que o very está traduzido como perfeito, 



21 

diferentemente da tradução dada em (29), mas com o mesmo efeito de precisão de 

localização: 

 

 (30) “...it is the very room for a theatre, precisely the shape and length for it;”               

                 “...este é o cômodo perfeito para o teatro, tem o tamanho e a forma ideais...”    

(Mansfield Park, 2011, p. 91) 

 

Ainda quanto à categoria lugar, a sentença (31) ilustra o very exercendo modificação 

sobre the tip of the egg (‘ponta do ovo’). Nesse caso, observa-se que o very foi traduzido 

como bem: 

           (31) “...my house was at the very tip of the egg, only fifty yards from the Sound...”      

                   “Minha casa ficava bem na ponta do ovo, a menos de cinquenta metros do     

Estreito...” (The Great Gatsby, 2011, p. 6) 

 

Desse modo, os dados coletados dos romances apresentam o very sem tradução ao 

exercer modificação sobre sintagmas nominais com o superlativo inserido. Por outro lado, 

quando a modificação ocorre sobre sintagmas nominais complexos em que não há uma 

estrutura superlativa, o very é traduzido por: próprio, mesmo, verdadeiro, perfeito, exato, 

simples e bem. 

Como já explicitado, esta pesquisa não se caracteriza por ser um estudo de tradução. 

Entretanto, acreditamos que as traduções para o very em modificações não-canônicas podem 

apresentar pistas de naturezas semântica e pragmática que podem contribuir para uma análise 

descritiva capaz de dar conta de explicar o efeito de sentido do very nesses tipos de 

modificação. 

Uma possibilidade de interpretação que as traduções parecem revelar sobre a 

modificação não-canônica do very seria a noção pragmática de precisão, em que o very 

elevaria o grau do sintagma nominal modificado ao seu grau máximo no contexto discursivo 

e, por conta disso, teria um efeito de significado exaustivo. Esses dois conceitos serão 

retomados e discutidos no capítulo 4. 

No entanto, uma análise preliminar dos dados dos romances permite observar 

similaridades com os dados provenientes do British National Corpus (BNC), tais como: 

 

i) A modificação não-canônica encontrada nos romances também parece se estabelecer sobre 

sintagmas nominais complexos, geralmente, com orações relativas; 
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ii) Confirma-se a presença de determinantes prepostos ao very nesse tipo de modificação. 

Novamente, o artigo definido the (o/a) é o mais recorrente. Nesse caso, pode-se concluir que a 

modificação não-canônica ocorre sobre descrições definidas, que se caracterizam por serem 

expressões com artigos definidos cujo núcleo é um nome; 

Assim, esta subseção trouxe algumas sentenças coletadas nos romances, fazendo uma 

descrição quantitativa desses dados, bem como uma descrição qualitativa, ainda que 

preliminar. Na continuação, a próxima seção apresentará os dados provenientes da elicitação 

controlada. 

 

1.3 Elicitação Controlada 

Nas duas seções anteriores, foram apresentados os dados coletados do British National 

Corpus e dos romances. Já essa seção tem por objetivo apresentar a coleta de dados realizada 

por meio da elicitação controlada.  

A Semântica Formal se caracteriza por investigar a interpretação intuitiva que um 

falante possui proveniente do conhecimento tácito de sua própria língua. Como o pesquisador 

não é falante nativo do inglês, essa parte da metodologia adotada para a pesquisa conta com a 

participação de um consultor nativo. O consultor é um homem de 30 anos, natural do País de 

Gales e estudante universitário do curso de biologia. 

A metodologia de pesquisa de campo para coleta e análise de dados linguísticos em 

Semântica Formal é descrita e justificada por Matthewson (2004) e Sanchez-Mendes (2014b), 

que defendem a elicitação controlada como metodologia mais adequada para essa teoria.  

A elicitação controlada se caracteriza por ser um método de coleta de dados que faz 

uso de entrevistas por meio de duas etapas: traduções e julgamentos de contextos. Desse 

modo, Matthewson (2004) argumenta que uma investigação do significado que se propõe a 

consultar falantes nativos para ter acesso à intuição linguística desse falante na interpretação 

do significado não deve simplesmente fazer perguntas simples, como “O que ‘x’ significa?” 

ou “Como se diz ‘x’ na sua língua?”. Esses tipos de pergunta exemplificam uma elicitação 

voltada para a tradução que, segundo Matthewson (2004) e Sanchez-Mendes (2014b), não 

seriam completamente suficientes para capturar todo o potencial do conhecimento tácito do 

falante em relação ao significado em sua língua materna. Assim, em relação à tradução, 

Matthewson (2004) defende que elas devem ser consideradas mais como uma pista do que um 

resultado. A tradução também revela que nesse tipo de metodologia há dois níveis de língua: a 
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meta-língua e a língua-objeto. A meta-língua seria a língua de conhecimento comum entre o 

pesquisador e o consultor, enquanto a língua- objeto seria a língua a ser investigada. 

Por outro lado, julgamentos de contextos se caracterizam por ser um tipo de elicitação 

controlada em que é apresentado um contexto ao consultor e também algumas sentenças. 

Assim, o consultor deve escolher as sentenças que melhor se adequam ao contexto 

apresentado, ou seja, as sentenças que apresentam condições de verdade para o contexto dado. 

Matthewson (2004) diz que, nesse tipo de elicitação, primeiro se mostra o contexto e depois 

as sentenças, uma vez que, se as sentenças forem apresentadas primeiramente, o consultor 

pode criar diversos contextos que não necessariamente seriam adequados ao objeto de estudo 

do investigador. Por isso, Sanchez-Mendes (2014b) argumenta sobre a necessidade do uso de 

contextos mínimos para que a resposta do consultor se limite ao que é o objeto de estudo 

investigado, como ilustra o exemplo (32): 

 

           (32) “O cenário é um ninho em cima de uma árvore. Eu quero dizer que o ovo que    

estava no ninho caiu; como eu falo em Karitiana: ‘O ovo caiu’?” 

                                                                                        (SANCHEZ-MENDES, 2014b, p. 286) 

O exemplo (32) apresenta uma maneira como deve ser coletada a tradução da sentença O ovo 

caiu em Karitiana. Primeiramente, é apresentado um contexto mínimo para o consultor e 

depois é perguntado como a sentença é traduzida na língua-objeto para esse contexto. 

Seguindo essa proposta e ampliando também com o uso de sentenças agramaticais, a 

presente pesquisa adotou o julgamento de contextos na coleta de dados elicitados. Foram 

elaborados 10 contextos5, cada um contendo 3 ou 4 sentenças com a modificação não- 

canônica do very. Esses contextos foram pensados com base em cenários mais detalhados em 

que se supunha poder estar associado ao very e as sentenças foram elaboradas a partir das 

características encontradas nas sentenças do British National Corpus e dos romances.  

Assim, o consultor lê os contextos e escolhe as sentenças que se adequam a esse 

contexto. Depois, o consultor é pedido para parafrasear a(s) sentença(s) que ele escolheu 

como adequadas, a fim de se verificar a contribuição semântica do very para o significado da 

sentença. O consultor também foi informado de que podia considerar mais de uma sentença 

como adequada para cada contexto. 

A nossa hipótese seria de que o very não-canônico modificaria sintagmas nominais 

bem definidos, ou seja, com a presença de determinantes definidos, como o artigo definido, os 

                                                           
5 Os testes completos contendo os 10 contextos encontram-se nos apêndices. 
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determinantes demonstrativos e os determinantes possessivos. Também objetivou-se testar se, 

para esse tipo de modificação, o artigo indefinido a/an (‘um, uma’) poderia estar presente ou 

não, bem como a relevância da presença de um sintagma nominal complexo nessa 

modificação. Dessa forma, as sentenças apresentadas para o consultor são sentenças que se 

caracterizam por serem: sem a presença de um determinante definido; com a presença de um 

determinante definido, mas sem a formação de um sintagma nominal complexo; com a 

presença de um artigo indefinido; e, por fim, com a presença de um determinante definido e 

um sintagma nominal complexo. A utilização de sentenças consideradas agramaticais se dá 

justamente para verificar que tipos de construções envolvendo a modificação não-canônica do 

very não seriam produzidas nem interpretadas por um falante nativo do inglês. 

As Figuras 1.1, 1.2 e 1.3 exemplificam como os dados elicitados foram coletados e 

respondidos: 

 

 You are going to work. Suddenly, you testify a car accident near you. How would you report        
it to a friend? 

 (    ) I was there at very moment it happened. 

 ( x ) I was there at the very moment it happened. 

 (    ) I was there at the very moment. 

 Paraphrase: I was there when the accident happened.                

Figura 1.1: Teste de Julgamento de Contexto para o Very Não-Canônico 

 

You are 30 years old. You decide to visit the school where you used to go when you were a 
teenager. You enter a classroom and say: 

(    ) This is very classroom. 

(    ) This is the very classroom. 

(    ) This is a very classroom in which I had classes. 

( x ) This is the very classroom in which I had classes. 

Paraphrase: I have had classes in this very classroom while I was younger. 

Figura 1.2: Teste de Julgamento de Contexto para o Very Não-Canônico 
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You really look up to your father. You think he is honest, friendly and hardworking. He 
always does his best to provide you with everything you need. How would you describe your 
father in this situation? 

( x ) My father is the best man in the world. 

(    ) My father, who is very best man in the world, does everything for me. 

(    ) My father, who is a very best man in the world, does everything for me. 

( x ) My father, who is the very best man in the world, does everything for me. 

Paraphrase: My father is the best man I know, he supports me with whatever I am doing. 

Figura 1.3: Teste de Julgamento de Contexto para o Very Não-Canônico 

 

A análise das respostas dadas pelo consultor sugere que o uso não-canônico do very é 

precedido por um determinante. O artigo definido the (‘o/a’) é o determinante mais 

comumente utilizado na modificação não-canônica do very. Também confirmou a hipótese de 

que o artigo indefinido a/an (‘um/uma’) não é comumente utilizado nesse tipo de 

modificação.  

Em relação aos nomes modificados pelo very, os dados elicitados mostram que se trata 

de uma modificação que ocorre sobre os sintagmas nominais complexos, confirmando a 

hipótese observada a partir dos dados do British National Corpus e dos romances, como 

mostra a restrição em #I was there at the very moment da Figura 1.1, em que o sintagma 

nominal moment (‘momento’) não é modificado pelo very, já que falta tornar esse momento 

único. Para que a modificação do very sobre moment seja interpretada, é necessária a 

formação de um sintagma nominal complexo, quando o determinante é o artigo definido the 

(‘o/a’), o que se verifica em the very moment it happened (‘o exato momento em que isso 

aconteceu’). 

Já a paráfrase se caracteriza por ser um mecanismo utilizado para compreender a 

maneira como o falante interpreta o significado de very nas sentenças que ele escolheu como 

adequadas ao contexto dado. As paráfrases foram dadas de forma espontânea pelo consultor. 

No entanto, as paráfrases dadas pelo consultor não foram suficientes para capturar sua 

interpretação para o very não-canônico. Isso pode ter acontecido por cautela do consultor em 

escrever mais informações do que o que estava explicitado no contexto. Por isso, uma nova 

rodada de teste foi feita com foco nas paráfrases das sentenças, como ilustram as Figuras 1.4, 

1.5 e 1.6: 
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You are going to work. Suddenly, you testify a car accident near you. You report it to a friend 

by saying: “I was there at the very moment it happened”. 

Paraphrase: “I was there at the very moment it happened” means:  I was there at the 
exact moment of the accident. 

Figura 1.4: Teste de Julgamento de Contexto para o Very Não-Canônico 

 

You are 30 years old. You decide to visit the school where you used to go when you were a 
teenager. You enter a classroom and say: ‘I have had classes in this very classroom while I 
was younger.’ 

Paraphrase: ‘I have had classes in this very classroom while I was younger’ means I’ve 
had classes in this exact classroom while I was younger. 

Figura 1.5: Teste de Julgamento de Contexto para o Very Não-Canônico 

 

You really look up to your father. You think he is honest, friendly and hardworking. He 
always does his best to provide you with everything you need. You describe your father in 
this situation by saying: “My father, who is the very best man in the world, does everything 
for me.” 

Paraphrase: “My father, who is the very best man in the world, does everything for me” 
means: My father is the greatest man in the world, he gives me a lot of support and does 
everything for me. 

Figura 1.6: Teste de Julgamento de Contexto para o Very Não-Canônico 

 

A segunda fase da elicitação controlada se configura pela apresentação dos mesmos 

contextos apresentados na fase anterior. Entretanto, são utilizadas somente as sentenças 

escolhidas pelo consultor como adequadas ou mais adequadas para cada contexto no primeiro 

teste. Na sequência, é pedido para que o consultor faça a paráfrase da sentença, explicitando o 

significado do very nesse contexto, a fim de que pudéssemos ter uma medição melhor de 

como o very não-canônico era interpretado por ele, em especial, para verificar se teria uma 

interpretação parecida com exact (‘exato’). 

Diferentemente do primeiro teste, ilustrado com o exemplo da Figura 1.1, em que a 

paráfrase I was there when it happened parece não indicar significado para o very na sentença 

I was there at the very moment it happened, a paráfrase da Figura 1.4, assim como a paráfrase 

da Figura 1.5 mostram que o very foi interpretado com um significado semelhante à exact 
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(‘exato’), o que confirma a hipótese de que o very não-canônico não teria a mesma leitura de 

muito do very canônico.  

Essa intuição do falante nas paráfrases levou à formulação da análise apresentada no 

capítulo 4 baseada na noção de precisão, na medida em que moment (‘momento’) e classroom 

(‘sala de aula’) em the very moment it happened e the very classroom in which I had classes 

se tratam do grau máximo na escala de precisão, de modo que os demais elementos são 

excluídos por inferência do interlocutor. 

Por outro lado, a modificação do very sobre superlativos parece não apresentar 

diferença considerável em termos de interpretação do significado para o very nesse tipo de 

modificação, como mostra a Figura 1.6 com the best (‘o melhor’) e the very best (‘o melhor 

de todos’). A explicação para que não haja uma distinção quanto ao significado de very nesse 

tipo de modificação se daria porque tanto em the best, quanto em the very best as escalas que 

essas modificações evocam são fechadas no grau máximo, na medida em que o superlativo se 

caracteriza por já ser o grau máximo de um adjetivo. Assim, a operação do very sobre o 

superlativo seria redundante, de modo que seu uso nesses contextos teria uma função 

pragmática, como será discutido no capítulo 4. 

Assim, esta seção apresentou os dados provenientes da elicitação controlada. O 

objetivo dessa seção foi mostrar a contribuição desse tipo de abordagem metodológica para os 

estudos em Semântica Formal, bem como descrever de que maneira essa metodologia foi 

empregada para a coleta de dados da presente pesquisa. 

O próximo capítulo se caracteriza por apresentar a fundamentação teórica para essa 

pesquisa. Assim, abordaremos mais detalhadamente a noção de estrutura escalar para a 

análise da modificação de grau a partir dos estudos desenvolvidos por Kennedy e McNally 

(2005). 
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2 Fundamentação Teórica  

2.1 Semântica Formal 

Dentre as teorias formalistas dos estudos linguísticos, insere-se a Semântica Formal, 

caracterizada pelo seu interesse na descrição e explicação do significado pelo viés lógico. 

Embora a Semântica Formal seja uma ciência recente, a reflexão formal sobre a linguagem 

tem início na Grécia Antiga por meio dos estudos como o silogismo realizado por Aristóteles. 

O mais famoso exemplo de silogismo é visto em (1). Se as sentenças (a) e (b) são verdadeiras, 

então necessariamente (c) é verdadeira. 

(1)  a. Todo homem é mortal. 

                   b. Sócrates é homem. 

                   c. Sócrates é mortal. 

É possível esquematizar o silogismo de Aristóteles formalmente por meio de 

conjuntos. Sócrates é um elemento do conjunto dos homens, que por sua vez está contido no 

conjunto dos mortais. Logo, Sócrates faz parte do conjunto dos mortais: 

 

 

 

 

 

                                                Figura 2.1: Esquema do Silogismo Aristotélico 
 

Ainda que a língua enquanto sistema lógico fosse uma hipótese considerada desde a 

antiguidade, Pires de Oliveira (2001) ressalva que uma parte considerável de filósofos e de 

lógicos do século XX considerava as línguas naturais vagas e ambíguas para serem descritas 

por meio de mecanismos lógicos. Podendo ser citado como um dos filósofos incrédulos em 

relação ao aspecto lógico das línguas, Tarski (1944) apresentou o argumento da criação de 

paradoxos nas línguas naturais para refutar a possibilidade de descrições formais das línguas. 

A Semântica Formal se constitui como teoria a partir da década de 1970 por 

intermédio de Barbara Partee, considerada matriarca da Semântica Formal das línguas 

naturais, caracterizada por ser uma filiação epistemológica de duas abordagens: a Teoria 

Gerativa, por conta do objeto de análise ser a sentença e por analisar o conhecimento 
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interpretativo tácito e intuitivo de falantes das línguas naturais; e da Filosofia, mais 

precisamente da Filosofia Analítica de Frege e Russell, por conta do interesse pela lógica 

como instrumento de representação das análises interpretativas.   

Desse modo, a Semântica Formal de caráter extensional6 é entendida como a ciência 

que investiga o significado linguístico de sentenças declarativas. No livro texto clássico da 

área, Heim e Kratzer (1998) definem que saber o significado de uma sentença é saber suas 

condições de verdade, isto é, os possíveis cenários ou contextos em que o sentido de uma 

sentença pode ser verificado.  Assim, as condições de verdade são o próprio significado de 

uma sentença, sendo essa uma noção importante para compreender o conhecimento semântico 

dos falantes. 

Para exemplificar a noção de condição de verdade, Heim e Kratzer (1998) apresentam 

a sentença (2). Pensar sobre a sentença (2) a partir de suas condições de verdade não implica 

ter de verificar no mundo se ela é verdadeira ou não, isto é, conferir se de fato existe um saco 

de batatas na despensa. Pelo contrário, é ter em mente quais são as condições no mundo que 

garantam a interpretação do significado dessa sentença. 

 

(2)  Existe um saco de batatas na minha despensa. 

 

Na continuação, Heim e Kratzer (1998) argumentam que as condições de verdade 

podem ser descritas de forma lógica por meio da metalinguagem, como mostra a sentença (3). 

Embora a sentença (3) possa parecer estranha, ela ilustra um modelo formal para interpretação 

de sentenças do tipo: ‘________’ é verdadeira se e somente se __________, em que a 

sentença entre aspas simples está chamada de língua-objeto, ou seja, aquela que é descrita 

pela metalinguagem lógica introduzida pelo desencadeador lógico se e somente se.  

(3) ‘Existe um saco de batatas na minha despensa’ é verdadeira se e somente se existe 

um saco de batata na minha despensa. 

 

Seguindo o modelo lógico acima, Pires de Oliveira (2001) apresenta a sentença (4). 

Novamente, uma sentença que segue esse padrão de organização pode gerar estranhamento 

em um primeiro momento. Entretanto, quando ponderada a partir dos conceitos de uso e 

                                                           
6 A Semântica Extensional investiga o significado na relação entre língua e mundo. Entretanto, também existe a 
Semântica Intensional, que investiga o significado em contextos opacos, na relação entre língua e mundos 
possíveis. Mais informações sobre contextos opacos podem ser encontradas em Montague’s Linguistic Work: 
Motivations, Trajectory, Attitudes, de Partee (2013). 
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menção, esse tipo de sentença pode servir de base para uma teoria do significado que se 

propõe a explicar a língua pela lógica. Isso porque a sentença entre aspas simples está sendo 

mencionada, assim, trata-se da língua que o semanticista formal quer descrever: a língua-

objeto. Já a parte à direita da sentença mencionada é a metalinguagem, isto é, a língua que o 

semanticista utiliza para explicitar as condições de interpretação da sentença na língua-objeto. 

A relevância desse modelo é constatada na sentença (5). Se a língua-objeto for o holandês, 

tendo o português brasileiro como metalinguagem, então é possível aprender algo ao ler/ouvir 

a sentença em holandês, porque suas condições de verdade estão reproduzidas na 

metalinguagem. 

(4) ‘A neve é branca’ se e somente se a neve é branca. 

(5) ‘Het sneuween ist wiss’ é verdadeira em holandês se e somente se a neve é 

branca.) 

                                                                                     (PIRES DE OLIVEIRA, 2001, p. 40- 41) 

A divisão entre uso e menção tem se mostrado relevante para a distinção simultânea 

entre os níveis de língua: a língua-objeto, que pode ser qualquer língua natural, e a 

metalinguagem, que é a linguagem lógica própria da Semântica Formal e que corrobora com o 

modo pelo qual essa teoria compreende por língua: mecanismo lógico que como tal pode ser 

descrito de forma lógica.  

O breve percurso histórico apresentado sobre a Semântica Formal parece evidenciar 

que é uma ciência bem definida tanto em relação ao objeto de estudo quanto em relação aos 

processos de descrição desse objeto. Além disso, a caracterização dessa teoria pela 

investigação do significado linguístico de sentenças declarativas se dá também pela 

consideração de uma propriedade da interpretação das sentenças: a composicionalidade. 

 

2.1.1 Composicionalidade e Predicação 

A composicionalidade se configura pelo princípio de que cada componente sentencial 

contribui para o significado global da sentença. A título de ilustração, a sentença (6) apresenta 

três elementos: João, bebeu e água. Cada um desses elementos é munido de um significado 

que, quando combinados, produzem o significado de um homem, João, cuja ação, beber, 

ocorreu no tempo pretérito e o que ele bebeu é explicitado pelo elemento água. 

(6) João bebeu água. 
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A análise composicional de sentenças como (6) permite um estudo acerca da reflexão 

de Frege sobre os predicados, caracterizados como funções que partem de indivíduos para 

chegarem a valores de verdade. A predicação é pensada a partir da noção de expressões 

saturadas e insaturadas. As saturadas expressam pensamentos completos. Em contraposição, 

as insaturadas se caracterizam pela necessidade de serem completadas. Essa é a base para a 

distinção do que Frege definiu como argumento e predicado, de modo que os argumentos são 

saturados e os predicados são insaturados. 

Para exemplificar argumentos e predicados, em relação à sentença (6), o predicado 

bebeu é uma função que, para estar completa, seleciona dois argumentos: João ocupa a 

posição anterior e água ocupa a posterior, de modo que João bebeu água é uma expressão 

saturada. 

Assim, sentenças formadas por esse predicado podem ser representadas por: 

_________ bebeu ___________. Seria preciso, portanto, encontrar dois argumentos que 

pudessem preencher as lacunas de modo a saturar o predicado. O número de argumentos 

necessário para juntar a um predicado a fim de torná-lo completo é chamado de valência, 

logo, beber é um predicado de valência 2. 

A saturação de um predicado, bem como a chegada em seu valor de verdade depende 

também da seleção adequada do argumento, na medida em que cada predicado impõe uma 

seleção semântica ao seu argumento, conhecida como s-seleção. Em (7a) e (7b), as sentenças 

são munidas de valor de verdade, uma vez que o predicado beber seleciona como primeiro 

argumento um ser animado, o que não se verifica em (7c), tornando essa sentença anômala, 

uma vez que há uma violação da s-seleção imposta pelo predicado beber. Já a anomalia da 

sentença (7d) se daria pela inadequada seleção semântica do segundo argumento, pois deveria 

ser um argumento de estado físico líquido, como requer o predicado beber. 

 

(7)  a. Maria bebeu suco. 

b. O gato bebeu água. 

c. # A porta bebeu água. 

d. #João bebeu pedra. 

 A seleção semântica é uma das características capazes de distinguir uma expressão 

insaturada de uma saturada, pois as expressões insaturadas são as que selecionam certas 

propriedades entre as saturadas, desse modo, tomando-as como argumentos, como no caso da 

sentença (7a), em que a expressão insaturada bebeu é um predicado que seleciona certas 
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propriedades das expressões saturadas Maria e suco, como o nome suco ter de ser um líquido 

e a Maria ter de ser um nome animado para desempenhar o evento descrito como beber, 

portanto, suco e Maria são munidos de certas propriedades que os tornam argumentos do 

predicado beber. Dessa maneira, não se combinam argumento com argumento ou predicado 

com predicado. 

Logo, a predicação é um dos fenômenos linguísticos que podem ser investigados à luz 

de estudos semânticos de cunho formalista. Outro fenômeno linguístico que a Semântica 

Formal também investiga é a modificação, objeto de estudo da presente pesquisa.  

 

2.1.2 Modificação 

Com base nos pressupostos teóricos da Semântica Formal, o exemplo mais discutido  

de modificação é caso dos adjetivos, que podem ser analisados por meio de uma operação 

chamada modificação. Diferentemente da predicação, a modificação não torna funções 

aplicadas a seus argumentos em valores de verdade instantaneamente. O que esses adjetivos 

fazem é restringir a aplicação do predicado modificado. Assim, permite que os predicados 

criem novos conjuntos, ou seja, novos predicados. Esta seção vai apresentar de que forma a 

Semântica Formal compreende a operação de modificação feita por adjetivos e advérbios.  

Para exemplificar, em o pássaro azul, o adjetivo azul está modificando o substantivo 

pássaro. Esse adjetivo denota um nominal que tem a propriedade de ser azul. Logo, existem 

dois conjuntos: o conjunto A formado por todas as coisas azuis e o conjunto P formado por 

todos os pássaros. O pássaro azul estaria na intersecção desses dois conjuntos: 

 

P= Conjunto dos pássaros 

A= Conjunto das coisas azuis 

 

 

 

 

 

                                                   Det (P A)= pássaro azul 

Figura 2.2: Representação da Operação de Modificação 
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A proposta de reflexão acerca da modificação exercida por adjetivos a partir de 

conjuntos também pode ser verificada na língua inglesa com blue bird (pássaro azul). Nesse 

caso, os adjetivos em posição atributiva na língua portuguesa tendem a serem pós-nominais. 

Já no inglês, eles tendem a ocuparem a posição pré-nominal. 

Assim, a noção de conjunto é uma ferramenta que permite explicar a interpretação do 

dado, como nos casos de sentenças em que o indivíduo modificado é argumento de outro 

predicado. Na exemplificação, a sentença (8) apresenta uma expressão saturada: o predicado 

voou seleciona o argumento o pássaro. Já a sentença (9) apresenta o adjetivo azul em posição 

atributiva modificando o predicado pássaro, de modo que o sintagma o pássaro azul é 

argumento do predicado voou. Diferentemente de (9), a sentença (10) traz azul em posição 

predicativa. 

 

(8) O pássaro voou. 

(9) O pássaro azul voou. 

(10) O pássaro é azul. 

As sentenças (9) e (10) podem ser analisadas também por meio de uma visão conjuntística de 
intersecção. Em relação à sentença (10), sua representação num conjunto seria igual à 
representação feita para pássaro azul. Assim, em termos de interpretação do significado, não 
haveria diferença entre azul em posição atributiva ou predicativa. Dessa forma, a 
interpretação de (9) se daria pela intersecção de três conjuntos:  

P= Conjunto dos pássaros 

A= Conjunto das coisas azuis 

V= conjunto das coisas que voaram 

  

 

 

 
                                      P  A  V= o pássaro azul voou 

                                  Figura 2.3: Representação da Operação de Modificação da Sentença (9) 
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Assim como os adjetivos no domínio nominal em posição atributiva e predicativa, os 

advérbios de modo, tempo e lugar realizam operação semelhante no domínio verbal. Como 

ilustra a sentença (11), há uma intersecção entre os eventos de chegar com os eventos rápidos, 

como é explicitado em (12): 

(11) João chegou rápido. 

            (12) Existe um evento de chegar, João é o agente deste evento, e este é um evento 

rápido.   

  

A sentença (12) pode ser representada por meio de conjuntos, como mostra a Figura 2.4. Na 

Figura 2.4, João faz parte do conjunto de indivíduos, chegar faz parte do conjunto dos eventos 

e rápido está inserido no conjunto dos advérbios. A intersecção desses três conjuntos forma a 

sentença (12): 

I= Conjunto de eventos de chegar 

E= Conjunto dos eventos que tem João como agente 

A= Conjunto dos eventos rápidos  

 

 

 

   
 

                                                                   

  

                                            I  E  A= João chegou rápido. 

                                Figura 2.4: Representação da Operação de Modificação da Sentença (12) 

Análise parecida pode ser feita com advérbios que denotam tempo e lugar, como 

mostram as sentenças (13), (14), (15) e (16): 

(13) João chegou ontem. 
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           (14) Existe um evento de chegar, João é o agente deste evento, e este evento aconteceu 
ontem. 

           (15) João chegou aqui. 

           (16) Existe um evento de chegar, João é o agente deste evento, e este evento deslocou 
João para aqui. 

Por outro lado, advérbios intensificadores, também chamados de modificadores de 

grau, foco desta pesquisa, parecem se comportar de maneira distinta dos advérbios 

prototípicos de modo, tempo e lugar. São os casos de muito do português e very do inglês. As 

sentenças (17) e (18) trazem exemplos em que esses modificadores modificam os adjetivos 

caro e smart (esperto), respectivamente. 

(17) Ferrari é muito caro. 

(18) John is very smart. 
       John é muito esperto. 

 

A aparente dificuldade na análise de modificações como essas em termos de 

intersecção se daria pelo fato de que esses adjetivos apresentem contextos relativos. Tanto 

caro quanto smart (esperto) precisariam ser contextualmente delimitados, na medida em que o 

que é considerado caro em alguns contextos não necessariamente seria caro em outras 

condições. Por exemplo, um carro da Ferrari pode ser muito caro para um professor, mas não 

para um bilionário. De igual forma, considerar um indivíduo smart (esperto) dependeria de 

critérios relativos ao contexto do que seria uma pessoa smart (esperta). 

Logo, enquanto os advérbios prototípicos de tempo, modo e lugar evocam a noção de 

restrição e intersecção, os advérbios intensificadores precisariam ser investigados a partir de 

outra abordagem. Para tanto, uma maneira possível de se investigar o comportamento 

semântico desses tipos de modificadores e que será adotada na análise apresentada nesta 

dissertação é por meio da Semântica de graus. 

 

2.2 Semântica de graus 

A investigação semântica a respeito da modificação de grau tem se mostrado 

produtiva, sobretudo, a partir do estudo desenvolvido por Kennedy e McNally (2005), em que 

os autores utilizam a noção de escala e grau para análise da modificação em inglês. Segundo 

os autores, os adjetivos seriam a classe de palavras que por excelência evocariam a noção de 
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escala e grau. Como exemplo, a sentença (19a) apresenta o adjetivo bonito evocando uma 

escala de beleza. Já a sentença (19b), com o adjetivo alto, há uma escala de altura: 

(19) a. João é bonito. 

       b. João é alto. 

Ainda de acordo com a proposta de Kenendy e McNally (2005), os adjetivos como 

bonito e alto são adjetivos que fazem uma comparação implícita, já que significa que João é 

mais alto que alguém que não está mencionado na sentença, mas que é provido pelo contexto. 

Quando é dito João é bonito estaria sendo levada em consideração uma classe de comparação 

em que o argumento (João) é munido da propriedade de beleza. Assim, para determinar se 

João é bonito é uma sentença verdadeira, seria necessário verificar um parâmetro de 

comparação contextualmente determinado. 

Assim, de acordo com a abordagem adotada, os adjetivos de grau têm propriedades 

escalares, pois a partir da medida que um argumento tem da propriedade, eles fornecem grau 

correspondente numa escala. No caso de João é bonito, a semântica de um adjetivo de grau 

como esse requer que seu argumento (João) apresente um grau da propriedade (beleza) que 

seja o mais elevado entre os comparados.   

Os adjetivos de grau, também conhecidos como predicados graduáveis, são facilmente 

utilizados em sentenças comparativas, bem como apresentam boa aceitabilidade em relação à 

modificação de grau. Em (20a) e (20b), há sentenças que mostram a adequação dos 

predicados graduáveis bonito e alto em sentenças comparativas. Já as sentenças (20c) e (20d) 

trazem os mesmos predicados sendo modificados em grau pelo muito: 

          

(20) a. João é mais bonito do que José. 

       b. João é mais alto do que José. 

       c. João é muito bonito. 

       d. João é muito alto.   

     

As sentenças (20b) e (20d) estão representadas pelas escalas abaixo. As duas escalas são de 

altura, cuja medida é em metros. As escalas estão na ordem crescente. Assim, levando-se em 

consideração (20b), então João estaria mais à direita do que José na escala (21). Já a escala 

(22) representa o efeito proveniente da modificação de muito sobre o adjetivo de grau alto na 
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sentença (20d). Observa-se que esse modificador de grau impulsiona o grau da propriedade de 

altura apresentada por João7:    

 

(21)             o-----------------------|------------------|----------------------o 

                      BAIXO                     (José)               (João)                  ALTO 

                                          

                                                          (ALTURA) 

Já a escala (22) representa o efeito proveniente da modificação de muito sobre o 
adjetivo de grau alto na sentença (20d). Por exemplo, num contexto em que, no Brasil, um 
homem de 1,75m é considerado alto, se João tem 1,90m, então João seria considerado muito 
alto. Observa-se, desse modo, que muito é um modificador de grau que impulsiona o grau da 
propriedade de altura apresentada por João:                                                       

                                                              1,75m              1,90m 

(22)    o-------------------------------------------------------------------------------o 

                       BAIXO                                          ALTO              João é muito alto 

                                                                      

                                                          (ALTURA)  

Mesmo que muito alto seja maior do que o grau de comparação na escala (22), João 

nunca chegaria ao grau máximo dessa escala, pois embora ele fosse muito alto, do ponto de 

vista lógico, é possível encontrar contextos em que existiria alguém mais alto do que ele. A 

dependência contextual dos adjetivos de grau estaria relacionada com a noção de vagueza. 

Kennedy (2007) argumenta que o grau de um adjetivo de grau é vago, como no caso do 

adjetivo alto, pois parece não ser muito claro o padrão mínimo para que uma pessoa seja 

considerada alta. 

Dessa forma, predicados graduáveis desse tipo são representados em escalas em que 

tanto o elemento do ponto inferior quanto o elemento do ponto superior são abertos. Esses 

predicados são também chamados de predicados graduáveis de padrão relativo. Outra 

característica desse tipo de adjetivo seria que a negação de um dos polos não implicaria a 

afirmação do outro. Assim, dizer que João não é alto não significa dizer que João é baixo. 

No entanto, existem predicados graduáveis cuja dependência de um contexto é menor 

do que os de padrão relativo. Assim, esses são chamados de predicados graduáveis de padrão 

                                                           
7 Por questão de simplificação, as escalas e graus serão apresentados por representações imagéticas semelhantes 
a réguas. No entanto, há uma forma de se representar essas escalas em termos de funções de grau. Para detalhes, 
ver Kennedy (1999), Kenndey e McNally (2005) e Sanchez-Mendes (2014b). 
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absoluto ou simplesmente adjetivos absolutos, caracterizados pelo fato de que o parâmetro de 

comparação não estaria completamente no contexto, mas predeterminado por uma 

propriedade do nominal modificado pelo adjetivo.  

As sentenças (23a) e (23b) exemplificam adjetivos absolutos. Para interpretar o 

significado da sentença (23a), o conteúdo tem de ser igual à capacidade máxima do recipiente. 

Já para que (23b) seja verdadeira, não pode haver conteúdo algum dentro do recipiente: 

 

(23)  a. O copo está cheio. 

        b. O copo está vazio. 

 

Diferentemente das escalas abertas dos adjetivos relativos, os adjetivos absolutos 

fazem parte de uma escala fechada, que pode ser fechada nos dois polos ou apenas numa das 

pontas. No caso de vazio e cheio, a escala é fechada nos dois polos. Em relação às escalas 

dessa natureza, assim como no caso dos adjetivos relativos, a negação de um dos polos não 

implica a afirmação do outro, por exemplo, O copo não está cheio, é diferente de O copo está 

vazio. A escala de ocupação em que se inserem as sentenças (23a) e (23b) é representada em 

(24). É uma escala cuja grandeza de medida pode ser em mililitro (ml): 

 

(24)      |-------------------------------------------------------------| 

                  Vazio                                                                 Cheio 

                                            (OCUPAÇÃO) 

 

Por outro lado, os adjetivos limpo e sujo exemplificam uma escala fechada no ponto 

inferior e aberta no ponto superior, como mostra (25). Nessa escala, para que um elemento 

seja considerado limpo, é necessário que o grau de sujeira seja nulo. No entanto, para que ele 

seja considerado sujo, bastaria apresentar um grau de sujeira que fosse diferente de zero: 

 

(25)   |-------------------------------------------------------------o 

      0%         Valor > 0% 

     Limpo       Sujo   

                                   (SUJEIRA) 

 

Diferentemente de (24), a sentença (26) ilustra que em escalas como a de (25), a 

negação do ponto inferior acarreta a afirmação do seu antônimo.  
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(26) O copo não está limpo ╞8 O copo está sujo. 

 

Além dos adjetivos graduáveis, há também os adjetivos não graduáveis. Eles se 

caracterizam por não se adequarem a sentenças comparativas nem a modificação de grau. As 

sentenças (27a-d) trazem os adjetivos não graduáveis extinto e aquático. As sentenças (27a) e 

(27b) apresentam significados questionáveis justamente pelo fato de que ou o animal está 

extinto ou não está, não podendo haver um meio termo. De igual forma acontece com as 

sentenças (27c) e (27d). 

 

(27)  a. ? Os dinossauros estão mais extintos do que os mamutes. 

b. ? Os dinossauros estão muito extintos. 

c. ? O submarino é mais aquático do que o navio. 

d. ? O submarino é muito aquático. 

 

A relevância da análise semântica dos adjetivos em termos de grau e de escala se dá 

pela reflexão de propriedades específicas de cada classe de adjetivos em relação aos 

modificadores de grau. Essa é uma abordagem adotada em estudos desenvolvidos por 

Kennedy e McNally (2005) e Doetjes (2008), entre outros. A partir dos estudos desenvolvidos 

por esses autores, a próxima seção apresenta a maneira pela qual o very canônico é 

compreendido na literatura formal. 

 

2.2.1 O Very Canônico 

A presente seção tem por objetivo apresentar o very canônico a partir de descrições 

dadas pela literatura formal dos estudos semânticos, a fim de traçar uma distinção do que seria 

a modificação canônica em relação à modificação não-canônica. Para tanto, as discussões se 

dão a partir de trabalhos desenvolvidos por Kennedy e McNally (2005) e Doetjes (2008). 

Assim, o trabalho de Kennedy e McNally (2005) investiga as propriedades semânticas 

dos modificadores very, much e well da língua inglesa ao exercerem modificação sobre 

adjetivos participiais, como educated (‘educado’), documented (‘documentado’), surprised 

(‘surpreso’), entre outros. Segundo Kennedy e McNally (2005), a distinção na s-seleção para 
                                                           
8 ╞ é um símbolo lógico que representa o acarretamento. Assim, a leitura de ‘O copo não está limpo ╞ O copo 
está sujo’ é o copo não está limpo acarreta o copo está sujo. 
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cada um desses modificadores estaria na natureza escalar do elemento modificado, como 

exemplificam as sentenças (28a-c): 

 

(28) a. # John is very educated 

b. # John is much educated. 

c. John is well educated. 

A sentença (28c) pode ser interpretada como: existe um indivíduo (John) e ele apresenta um 

grau de educação, denotado no significado da sentença na modificação do adjetivo educated 

(‘educado’) pelo well (‘bem’). Já as sentenças (28a) e (28b) mostram que o adjetivo educated 

não poderia ser modificado por very e much. A explicação para essa restrição semântica 

estaria na escala de education (‘educação’), representada em (29): 

(29) 

                    |-------------------------------------------------------------| 

            Non- educated                                                       Educated 

                                            

                                     (EDUCATION) EDUCAÇÃO 

A escala (29) mostra que os adjetivos non-educated e educated compõem uma escala 

fechada tanto no ponto inferior, quanto no ponto superior. Assim, Kennedy e McNally (2005) 

propõem que o well9 seria um modificador de adjetivos de escala fechada nos pontos superior 

e inferior.  

Já as sentenças em (30) exemplificam modificações sobre o adjetivo needed 

(necessário) 

 

(30) a. # Countries move into very needed economic reform programmes. 

       b.   Countries move into much needed economic reform programmes.  

       c. # Countries move into well needed economic reform programmes. 

Novamente, as restrições semânticas em (30a) e (30c) estariam relacionadas com a 

propriedade da escala formada pelo adjetivo needed. Esta escala é ilustrada em (31):  

                                                           
9 Ainda em relação à modificação exercida pelo well nas sentenças, mais recentemente, McNally e Kennedy 
(2013) se aprofundam na descrição das modificações exercidas pelo well em termos de modificação de grau e de 
modificação de maneira. 
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(31)    |-------------------------------------------------------------o 

          0%                     Valuation > 0% 

        Not needed           Needed   

                                                      

                            (NECESSITY) NECESSIDADE 

 

A escala de necessidade representada em (31) mostra que o adjetivo needed forma 

uma escala fechada no ponto inferior e aberta no ponto superior. Assim, para que algo seja 

considerado como não necessário, ele teria que ter 0% de necessidade. Por outro lado, para 

que algo seja considerado como necessário, basta que o valor mínimo seja diferente de 0% 

nessa escala. 

Como a escala (31) é aberta no ponto superior, não existiria limite previamente 

estabelecido na delimitação da necessidade expressa por needed na sentença, como mostra a 

sentença (30b). Justamente por isso, o modificador much amplifica o adjetivo needed na 

escala de necessidade no sintagma a much needed economic reform programmes (‘um 

programa de reforma econômica muito necessário’). 

Desse modo, Kennedy e McNally (2005) concluem que o much seria um modificador 

de grau de adjetivos que compõem escala fechada no ponto inferior, mas aberta no ponto 

superior. 

Na continuação, o very também é analisado por Kennedy e McNally (2005). As 

sentenças (32a-c) exemplificam modificações feitas sobre o adjetivo interested 

(‘interessado’): 

 

(32) a. Mary is very interested in reading. 

       b. ? Mary is much interested in reading. 

       c. #Mary is well interested in reading. 

As sentenças em (32) possibilitam uma análise acerca do comportamento semântico do 

adjetivo interested em relação à aceitabilidade ou não de modificação pelo very, much e well. 

Em (32c), a sentença mostra que a modificação desse adjetivo por well não produziria um 

significado que pudesse ser interpretado. Diferentemente de (32c), (32a), que traz a 

modificação feita pelo very, pode ser interpretada da seguinte forma: existe um indivíduo 

(Mary) que apresenta um interesse pela leitura acima do grau normal de comparação. 
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Já (32b) é uma sentença questionável, no sentido de que há falantes que podem 

interpretar o seu significado. É o que mostram Kennedy e McNally (2005) utilizando o The 

British National Corpus. Os autores encontraram 10 ocorrências do much modificando 

interested nessa plataforma. A possível explicação para isso, considerando a noção escalar, 

seria de que existiria uma escala de interesse, aberta no ponto superior com interested e 

fechada no ponto inferior com disinterested. 

Por outro lado, os dados no British National Corpus trazem 335 ocorrências do very 

modificando o adjetivo interested. Desse modo, a escala para o adjetivo interested seria 

representada em (33) como: 

 

(33)   o--------------------------------------------------------------------------o 

    Disinterested                     Interested               Very interested 

 

                                   (INTEREST) INTERESSE 

Em (33), a escala de interest (interesse) é aberta nos dois polos. Desse modo, o uso do 

very nesse tipo de modificação faz com que o grau de interest (‘interesse’) em very interested 

(muito interessada) seja impulsionado para um patamar acima do grau normal do parâmetro 

de comparação. 

Assim, Kennedy e McNally (2005) apontam que o very é modificador canônico dos 

adjetivos de grau, aqueles que se caracterizam por fazerem parte de escalas abertas nos dois 

polos. Nesse caso, o significado de very parece que pode ter uma leitura semelhante ao muito 

do português. 

Para uma análise além dos adjetivos participiais, as sentenças (34a) e (34b) trazem os 

adjetivos relativos tall (‘alto’) e beautiful (‘bonita’) modificados pelo very. Já as sentenças 

(34c) e (34d) são as respectivas traduções, mas também servem para mostrar que o 

comportamento semântico do very do inglês e o muito do português ao exercer função 

atributiva sobre os adjetivos de grau parece ser o mesmo: 

 

(34)  a. Rachel is very tall. 

        b. Rachel is very beautiful. 

        c. Rachel é muito alta. 

        d. Rachel é muito bonita. 
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Do ponto de vista da Semântica Escalar, tanto o very quanto o muito impulsionariam o grau 

do adjetivo na escala. A representação da sentença (34a), na escala de altura <short, tall> em 

(35), mostra que a propriedade de Rachel de ser tall (alta) é impulsionada pelo very em very 

tall (muito alta), de modo que ela se encontraria acima no parâmetro normal de comparação: 

 

(35)    o-------------------------------------------------------------o 

        Short                                     Tall           Very tall 

 

                                 (TALLNESS) ALTURA 

           

Por outro lado, a ilustração das sentenças (36a) e (36b) por meio da escala em (37) 

indica que nem sempre a modificação de grau eleva o grau da classe de comparação. Como, 

nesse caso, o very está exercendo modificação sobre o ponto inferior dessa escala, haveria um 

decréscimo desse grau na classe de comparação em very short (‘muito baixa’). 

 

(36) a. Rachel is short. 
           Rachel é baixa. 
 

        b. Rachel is very short. 
            Rachel é muito baixa. 
 
 
(37)   o-------------------------------------------------------------o 
            Very short                   Short                           Tall            

  

                                        (TALLNESS) ALTURA 

Uma vez que o emprego de very se dá usualmente com predicados relativos de escala 

aberta, as sentenças em que o very modifica adjetivos absolutos parecem apresentar restrições 

semânticas. A sentença (38) exemplifica um adjetivo absoluto, full (‘cheio’), modificado pelo 

very. Segundo Kennedy e McNally (2005), a restrição se daria pelo fato de que full (‘cheio’) é 

elemento de uma escala fechada. Nesse caso, a impulsão ocasionada pelo very ao modificar os 

adjetivos relativos não ocorreria numa escala fechada: 

 

(38) ? The glass is very full. 
         O copo está muito cheio. 
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Restrições dessa natureza também ocorrem em testes realizados por meio de sentenças 

em que o very exerce modificação sobre os predicados não graduáveis. Justamente por não ser 

graduável, esse tipo de predicado apresenta restrição quanto ao processo de modificação de 

grau. Kennedy e McNally (2005) apresentam a sentença (39), exemplificando que os 

adjetivos como atomic (‘atômica’) não são modificados pelo very: 

 

(39) ? That bomb is very atomic. 
       ? Aquela bomba é muito atômica.       
                                                                       (KENNEDY E MCNALLY, 2005, p. 347) 

 

A análise das propriedades semânticas do modificador de grau very parece evidenciar 

que os adjetivos de grau representam a classe de adjetivos que por excelência podem ser 

modificados por ele. Tal posicionamento é apontado por Doetjes (2008), na tabela abaixo, em 

seu estudo sobre tipologias dos modificadores de grau em línguas como o inglês, o francês e o 

holandês: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                     

Tabela 2: A Distribuição dos modificadores de grau (Adaptado de Doetjes, 2008)10.   

A Tabela 2 mostra que os modificadores dessas línguas são organizados em tipos conforme os 

elementos modificados por eles. Esses elementos são: (I) adjetivos graduáveis, (II) verbos 

graduáveis, (III) verbos eventivos, comparativos, (IV) substantivos massivos e (V) 

substantivos plurais. Por exemplo, modificadores Tipo B, como erg (muito) do holandês, c-

selecionam (i) e (ii). Já beaucoup (muito) do francês seria um modificador tipo D. Os 

modificadores tipo D são aqueles que c-selecionam 11 (II), (III), (IV) e (V).  

                                                           
10 Numa versão atualizada da Tabela 2, Doetjes (2012) traz o muito do português como um modificador Tipo C. 
11 As noções de c-seleção e de s-seleção serão apresentadas mais detalhadamente no próximo capítulo. 
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Doetjes (2008) também apresenta uma descrição para o modificador muito do 

português. O muito é classificado como modificador Tipo C. Segundo Quadros-Gomes 

(2018), modificadores Tipo C não fazem seleção categorial, já que não selecionam uma 

categoria específica, mas fariam s-seleção, na medida em que só modificam expressões de 

grau, como mostram as sentenças em (40): 

 

(40) a. O café está muito quente. (adjetivo) 

     b. Esquentou muito hoje. (verbo gradual) 

     c. O ônibus está correndo muito. (verbo eventivo, leitura de velocidade alta) 

     d. Amim foi muito eleito governador em Santa Catarina. (verbo eventivo, leitura 

de número de episódios) 

     e. Há muita água na cisterna. (nome massivo, leitura de volume) 

     f. Tem muitos carros na rua. (nome contável plural, leitura de cardinalidade) 

                                                                             (QUADROS-GOMES, 2018, p. 201) 

 

A análise das sentenças em (40) mostra que os modificadores Tipo C tanto podem se 

comportar como intensificadores, como em (40a-c), quanto podem se comportar como 

quantificadores, como nos exemplos das sentenças (40d-f). 

Quando feito um paralelo entre o muito (Tipo C) e o very canônico (Tipo A), esses 

modificadores apresentariam a mesma s-seleção, já que selecionam expressões graduáveis, 

como very tall (‘muito alto’).  Entretanto, a diferença entre eles seria de que o very canônico 

c-selecionaria apenas o domínio adjetival e o muito não apresenta restrições em termos de c-

seleção. 

A tabela proposta por Doetjes (2008), no entanto, não apresenta a modificação 

exercida pelo very sobre sintagmas adverbiais, que também pode ser considerado um uso 

canônico desse tipo de modificador, como mostram as sentenças (41) e (42): 

 

(41) John runs very fast. 
       John corre muito rápido. 

 

(42) Rachel drives very well. 
       Rachel dirige muito bem. 
 

As sentenças (41) e (42) trazem o very modificando advérbios de modo. Na sentença (41), a 

modificação ocorre sobre o advérbio fast (‘rápido’). Já em (42), o advérbio modificado é well 
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(‘bem’). Assim, os advérbios de modo parecem que podem ser representados tanto em termos 

de conjunto, quanto em termos de escala. A representação escalar da sentença (41) é vista em 

(43): 

 

(43)  o-------------------------------------------------------------o 

     Slowly                                  Fast           Very fast        

                             

                           (SPEED) VELOCIDADE 

 

A análise da escala em (43) parece evidenciar que, mesmo no domínio adverbial, o very 

canônico estaria exercendo modificação sobre elementos que compõem escalas abertas, assim 

como no caso dos adjetivos de grau. Dessa forma, o very amplificaria o grau da velocidade 

com o qual John corre, de modo que ele correria acima do padrão de comparação em very fast 

(‘muito rápido’). 

O mesmo ocorreria na análise da representação escalar da sentença (42), como mostra 

(44). Nesse caso, a interpretação da sentença (42) seria de que a maneira como Rachel dirige 

estaria acima do parâmetro normal de comparação em very well (‘muito bem’): 

 

(44)  o-------------------------------------------------------------o 

      Badly                                  well             Very well        

                               

                             (MANNER) MANEIRA 

 

O uso do very canônico com os advérbios de modo se daria por conta da relação 

intrínseca dessa classe de palavras com os adjetivos, uma vez que os advérbios de modo 

derivariam dos adjetivos, como o adjetivo slow (‘devagar’) que, com a adição do morfema      

{-ly}, dá origem ao advérbio slowly (‘vagarosamente’). O well seria um advérbio de modo 

cuja origem seria o adjetivo good (‘bom’), que também compõe uma escala aberta nos pontos 

inferior e superior com o adjetivo bad (‘mau’). 

Já as sentenças em (45) exemplificaria que nem todo advérbio pode ser modificado 

pelo very, havendo, assim, uma restrição semântica: 

 
(45) a. # I saw John very yesterday. 
       b. # Mary has lunch very here. 
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Em (45a), a modificação sobre o advérbio de tempo yesterday (ontem) seria anômala em very 

yesterday, assim como no português muito ontem numa leitura temporal. Assim como (45a), 

(45b) também seria anômala se considerarmos a modificação sobre o advérbio de lugar here 

em very here (‘muito aqui’). 

Em suma, o very canônico compreendido como modificador Tipo A na tabela 

tipológica proposta por Doetjes (2008) se caracterizaria por ser modificador da classe dos 

adjetivos de grau e, como discutido nessa pesquisa, também dos advérbios de modo. 

Na mesma direção, uma afirmação forte em relação ao uso canônico do very ser 

exclusivo para a classe dos adjetivos de grau e dos advérbios é expressa por McNally e 

Kennedy: 

O caso do modificador de grau very é interessante porque sua distribuição é um dos 

diagnósticos clássicos para distinguir adjetivos e advérbios de substantivos e verbos: 

os primeiros aceitam modificação pelo very (quando eles estão de acordo com a 

condição adicional que Kennedy and McNally identificam); os últimos nunca 

aceitam esse tipo de modificação. (2008, p. 8)12 

 

A afirmação acima é feita na introdução da obra Adjectives and Adverbs: Syntax, 

Semantics, and Discourse. É nesta obra que Doetjes (2008) propõe a Tabela 2 apresentada 

acima sobre a distribuição tipológica de alguns modificadores de grau e que também faz a 

seguinte afirmação em relação ao uso exclusivo do very para os adjetivos:  

 

Expressões que selecionam escalas adjetivais ‘típicas’ são aquelas que são 

encontradas apenas por um subgrupo de adjetivos e não por outras categorias. Uma 

consequência mais aprofundada de uma abordagem como essa é que nós prevemos 

que existem dois tipos de adjetivos: aqueles que têm escalas adjetivais típicas e, 

portanto, combinam somente com expressões que não podem ser usadas fora do 

sistema adjetival (ex. very) e aquelas que têm escalas mais comuns, que os fazem 

serem compatíveis com expressões que são usadas fora do sistema adjetival (seria o 

caso de adjetivos  de escalas fechadas no ponto inferior que combinam com much).                              

(DOETJES, 2008, p. 150)13 

                                                           
12 Do original do inglês “The case of the degree modifier very is interesting because its distribution is one of the classic 
diagnostics for distinguishing adjectives and adverbs from nouns and verbs: the former accept modification by very (when 
they meet an additional condition that Kennedy and McNally identify); the latter never do.” 
13 Do original do inglês “Expressions that select ‘typical’ adjectival scales are the ones that are only found for (subset of) 
adjectives and not for other categories. A further consequence of such an approach is that we predict that there are two types 
of adjectives: the ones that have typically adjectival scales and therefore combine only with expressions that cannot be used 
outside the adjectival system (e.g. very) and those that have more common scales, which makes them compatible with 
expressions that are also used outside of the adjectival system (this would be the case of the adjectives introducing a lower 
bound and combining with much).” 
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Num primeiro momento, a afirmação de que apenas os adjetivos de grau e os 

advérbios seriam as classes de palavras que poderiam ser modificadas pelo very parece ter 

certas restrições, na medida em que os dados apresentados no capítulo 1 dessa dissertação 

trazem modificações do very sobre os sintagmas nominais, como in this very classroom (nesta 

mesma sala). Logo, esta pesquisa se caracteriza por seu ineditismo, na medida em que a 

seleção categorial feita pelo very sobre sintagmas nominais ainda não tinha sido descrita.  

Por isso, descrições na literatura semântica a respeito da modificação de sintagmas 

nominais é um amplo campo de pesquisa ainda a ser explorado em diversas línguas, como o 

português e o inglês. Por exemplo, as sentenças em (46) trazem o muito modificando 

sintagmas nominais, mas sem apresentar uma leitura de quantidade:  

 

 (46) a. João é muito homem. 

        b. Maria é muito artista. 

 

Em (46a), o muito parece estar adjetivando o nome homem ao selecionar propriedades do que 

seria um homem, como ser corajoso ou forte, de modo que João estaria próximo do homem 

mais prototípico. Em (46b), parece haver também um processo de adjetivação do nome 

artista, em que a expressão muito artista poderia ser interpretada como Maria é muito 

talentosa.  

Nesses casos, o muito poderia ser interpretado como verdadeiro, como nas sentenças 

(47a) e (47b): 

 

(47) a. João é um verdadeiro homem. 

       b. Maria é uma verdadeira artista. 

 

Em sentenças em que o muito seleciona sintagmas nominais para leituras que não são 

de quantidade, haveria restrições semânticas, como mostram as sentenças (48a-c). 

 

(48) a. # Aquela é muito mesa. 

     b. # Apple é muito celular. 

       c. # Ferrari é muito carro. 

 

Em relação à modificação do very sobre sintagmas nominais, também há restrições, 

como em (49a-c): 
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(49)  a. # That is very house. 

        b. # Apple is very cell phone. 

        c. # Ferrari is very car. 

 

No entanto, quando as sentenças trazem modificações do very sobre sintagmas 

nominais complexos, como em (50a-c), o significado de very pode ser interpretado: 

 
(50) a. That is the very house where I lived. 
           Aquela é a exata casa em que eu morava. 
         
       b. Apple is the very cell phone I want to have. 
           Apple é o verdadeiro/exato celular que eu quero ter. 
         
       c. The very car I want to buy is Ferrari. 
           O único/verdadeiro/exato carro que eu quero comprar é Ferrari. 

 

O uso de very nesses contextos evoca uma discussão sobre a diferença entre sintagmas 

nominais e adjetivais, como será apresentado no próximo capítulo. Assim, esta seção mostrou 

como a teoria trata dos modificadores de sintagmas adjetivais e de sintagmas adverbiais. 

Também mostrou que o uso canônico do very se caracteriza pela modificação de adjetivos de 

escalas abertas e de advérbios que expressam modo. Já o uso não-canônico seria a 

modificação do very sobre sintagmas nominais. Essa proposta e suas limitações serão 

retomadas no capítulo 4 sobre a proposta de análise de very modificando sintagmas nominais. 
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3 O Sintagma Adjetival e o Sintagma Nominal 

Nos capítulos anteriores, apresentamos que a distinção entre o very canônico e o não- 

canônico está na modificação do sintagma adjetival pelo primeiro e do sintagma nominal pelo 

último. Essa distinção também pode ser analisada por meio das noções de seleção semântica 

(s-seleção), pois, enquanto o very canônico s-seleciona adjetivos de escalas abertas, 

assumimos que o very não-canônico s-selecionaria unicidade14. 

Em relação à s-seleção, Sportiche (1995) a define como sendo a imposição feita por 

uma palavra a uma propriedade particular de um núcleo ordenado por ela. Já a c-seleção se 

refere a que categoria gramatical a palavra selecionada pertence, como pode ser um nome 

substantivo, um adjetivo, uma oração, etc. Por exemplo, de acordo com a proposta de Cowper 

(1992, p. 58), a palavra drink (‘beber’) seleciona um objeto que necessariamente tem de ser 

um líquido. Por outro lado, a palavra pour (‘derramar’) pode selecionar um objeto que pode 

ser um líquido ou não, como mostram as sentenças em (1): 

 
(1) a. Roger drank {water/#sugar} 
         Roger bebeu {água/#açúcar} 
          
     b. Roger poured {water/ sugar} on the table. 
         Roger derramou {água/ açúcar} sobre a mesa. 

 
Em (1a), drank (‘bebeu’) s-seleciona water (‘água’), mas há uma violação semântica quando 

o objeto é o nome sugar (‘açúcar’), o que ocasiona a formação de uma sentença anômala. Já 

em (1b), os nomes water (‘água’) e sugar (‘açúcar’) podem ser s-selecionados por poured 

(derramou). Assim, Zhang (2016) argumenta que a saturação de drink (‘beber’) e pour 

(‘derramar’) se dá por uma propriedade semântica e não somente por uma propriedade 

puramente sintática, como a categoria sintática proposta por Chomsky (1965). A distinção 

entre essas duas palavras está relacionada com a s-seleção, uma vez que a c-seleção desses 

dois verbos é a mesma, pois seus objetos são nomes substantivos, mas, semanticamente, não 

seria qualquer nome substantivo que pode servir de complemento para esses verbos. 

A análise de casos, como os apresentados pelas sentenças em (1), parece indicar que 

existe uma relação entre s-seleção e c-seleção. No entanto, há trabalhos, como Grimshaw 

(1979, 1981), Polard and Sag (1987), Webelhuth (1992) e Odijk (1997) que enfatizam a 

                                                           
14 A noção de unicidade está relacionada com a semântica dos determinantes presentes na modificação não-
canônica do very, fazendo com que os sintagmas nominais modificados pelo very tenham uma leitura de 
unicidade nesse tipo de modificação. 



51 

independência da s-seleção em relação à c-seleção. Para exemplificar esse posicionamento, as 

sentenças em (2) apresentam os verbos asked (‘perguntou’) e wondered (‘perguntou’): 

 

(2) a. Mary asked {the time/ what time it was}. 
         Mary perguntou {a hora/ que horas eram}. 

 
   b. Mary wondered {#the time/ what time it was}. 
       Mary perguntou {#a hora/ que horas eram}. 

                                                                                                                  (ZHANG, 2016, p. 57) 
 

As sentenças em (2) mostram que tanto asked (‘perguntou’), quanto wondered 

(‘perguntou’) s-selecionam uma pergunta. No entanto, esses verbos se distinguem no que se 

refere à c-seleção, já que, em (2a), asked (‘perguntou’) c-seleciona o sintagma de 

determinante the time (a hora) e a oração what time it was (‘que horas eram’). Por outro lado, 

em (2b), o verbo wondered (‘perguntou’) apenas c-seleciona a oração what time it was (‘que 

horas eram’). 

As noções de s-seleção e de c-seleção também podem ser utilizadas em estudos que 

investigam a modificação de grau. Por exemplo, como já apresentado no capítulo anterior, 

Kennedy e McNally (2005) trazem uma proposta de análise para os modificadores very, much 

e well do inglês ao modificarem adjetivos participiais. Nesse estudo, os três modificadores 

possuem a mesma c-seleção, já que estão modificando adjetivos participiais. No entanto, o 

que diferencia a combinação de cada um desses modificadores com seu respectivo adjetivo é 

a natureza escalar do adjetivo modificado, ou seja, a distinção na modificação que eles 

exercem está na s-seleção. 

Assim, Kennedy e McNally (2005) propõem que o very canônico s-seleciona os 

adjetivos que compõem escalas abertas nos dois polos; o much s-seleciona os adjetivos de 

escalas fechadas no polo inferior e aberta no polo superior e o well s-seleciona os adjetivos 

que compõem escalas fechadas nos polos inferior e superior. 

A título de comparação, a sentença (3) apresenta um exemplo de modificação 

canônica exercida pelo very. Já a sentença (4) exemplifica a modificação não-canônica: 

 
(3) Rachel is very beautiful. 
      Rachel é muito bonita. 
 
(4) Rachel is the very woman I want to get married to. 
      Rachel é a mulher exata/ verdadeira mulher com quem eu quero me casar. 
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Como já apresentado nos capítulos anteriores, na sentença (3), o very está amplificando o grau 

do adjetivo beautiful (‘bonita’) para um grau acima do parâmetro normal de comparação 

numa escala de beleza, que é aberta nos polos inferior e superior. Por outro lado, na sentença 

(4), o very modifica o sintagma nominal complexo woman I want to get married to (‘mulher 

com quem eu quero me casar’).  

Dessa forma, a análise das sentenças (3) e (4) parece mostrar que a diferença entre o 

very canônico e o não-canônico está na c-seleção, uma vez que o very canônico c-seleciona 

adjetivos de grau e o very não-canônico c-seleciona sintagmas nominais complexos. Os dados 

também mostraram casos em que o very não-canônico c-seleciona sintagmas cujos podem ser 

superlativos. 

Por isso, o objetivo do presente capítulo é refletir acerca dos sintagmas adjetivais e dos 

sintagmas nominais por meio de descrições linguísticas de seus comportamentos sintáticos e 

semânticos. Também trazemos a descrição linguística dada para o superlativo do inglês. Seu 

principal objetivo é mostrar de que forma essas descrições podem ajudar na investigação do 

estudo proposto que discute o uso de very num sintagma diferente do canônico. Para tanto, 

este capítulo discute as características desses sintagmas utilizando a abordagem apresentada 

no capítulo anterior. Assim, a próxima seção trata dos sintagmas adjetivais. Em seguida, 

refletimos sobre o superlativo por meio de sua relação com os adjetivos. Na sequência, 

apresentamos uma análise para os sintagmas nominais em termos de quantificação. 

 

3.1 O Sintagma Adjetival 

O objetivo dessa seção é refletir acerca dos adjetivos por meio de descrições 

linguísticas dadas para essa classe de palavras. Para tanto, essa descrição é feita por meio do 

uso de noções semânticas, na consideração do adjetivo exercer a função de modificação, e 

sintática, no que se refere às posições que os adjetivos podem ocupar na sentença. 

Tradicionalmente, o adjetivo é compreendido como a palavra que qualifica o 

substantivo. Entretanto, há descrições linguísticas que se propõem a aprofundar essa noção. 

Por exemplo, Picallo (2002) apresenta uma proposta tipológica para a descrição dos adjetivos 

em que eles são divididos em três categorias: 

 
(i) Adjetivos Qualitativos: são os adjetivos que denotam alguma qualidade ou propriedade 

para o nome modificado, como good (‘bom’), tall (‘alto’), blue (‘azul’); 
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(ii) Adjetivos Relacionais: são tipicamente denominais, caracterizados por serem os adjetivos 

que estabelecem uma relação entre o nome modificado e o tipo de objeto descrito por sua raíz 

nominal, como em governmental decision (decisão governamental), que relaciona a decisão 

como sendo tomada pelo governo, o que é expressa pela raíz government (‘governo’) em 

governamental (‘governamental’); 

(iii) Adjetivos Adverbiais: esses adjetivos formam uma classe heterogênea. Assim, Picallo 

(2002) propõe subdivisões, como subclasses de modais, como possible (‘possível’), que 

expressa possibilidade; subclasse de adjetivos aspectuais, como frequent (‘frequente’), que 

expressa uma frequência; e os adjetivos circunstanciais, como fast (‘rápido’), que expressa as 

circunstâncias para uma determinada ação. 

As três categorias propostas por Picallo (2002) ilustram uma tentativa de agrupar a 

classe dos adjetivos em categorias menores para melhor compreendê-los, uma vez que os 

adjetivos formam uma classe heterogênea. Entretanto, uma característica compartilhada por 

todos os adjetivos parece ser sua função modificadora.  

McNally (2016), em sua reflexão acerca de modificação, trata os adjetivos como sendo 

modificadores. A noção da função modificadora dos adjetivos se aplica quando um nome 

adjetivo se combina com um nome substantivo, como exemplifica a sentença (5): 

 
(5) John is a male teacher. 
     John é um professor masculino. 

 
Na sentença (5), o adjetivo male (masculino) modifica o substantivo teacher (‘professor’). 

Nesse caso, a sentença denota que John é um professor munido da propriedade de ser 

masculino. A sentença (5) pode ser analisada por meio da noção de acarretamento, como 

exemplifica (6): 

 
(6) John is a male teacher. 
     John é um professor masculino. 
       
      |= John is a teacher. 
         John é um professor. 
 
      |= John is male. 
         John é masculino. 

 
A sentença John is a male teacher (‘John é um professor masculino’) acarreta que 

John é um professor e acarreta que John é um professor masculino. Assim, ao associarmos a 

proposta de Picallo (2002) para adjetivos qualitativos com a noção lógica de acarretamento, 
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podemos concluir que os adjetivos qualitativos são capazes de gerar acarretamento ao 

exercerem modificação sobre nomes substantivos nas sentenças. 

A modificação em (5) apresenta uma interpretação intersectiva, na medida em que o 

verbo ser, que na sentença (5) aparece conjugado na 3º pessoa do singular como is (‘é’), 

insere John nos conjuntos formados pelos teachers (‘professores’) e no conjunto formado 

pelos indivíduos masculinos. Nesse caso, a male teacher (‘um professor masculino’) aloca 

John na intersecção desses dois conjuntos, como na Figura 3.1: 

 
T= Conjunto dos professores 

M= Conjunto das coisas masculinas. 

TM= Conjunto formado pela intersecção dos professores e das coisas masculinas 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Det (TM)= a male teacher 
 
                         Figura 3.1: Representação Conjuntística para a Sentença (5) 
 

No entanto, essa leitura intersectiva não se aplica a todos os adjetivos, como mostra a 

sentença (7): 

 
(7) a. Julie is a nuclear physicist. 
         Julie é uma física nuclear. 
 
     b. |= Julie is a physicist. 
             Julie é uma física. 
 
     c. |≠ Julie is nuclear. 
             Julie é nuclear. 
 

Na sentença (7), o adjetivo nuclear (‘nuclear’) modifica o nome substantivo physicist 

(‘física’). Nesse caso, o adjetivo indica a especialidade profissional de Julie enquanto 

indivíduo que desempenha a função de cientista na área de física. Segundo a proposta de 

Picallo (2002), nuclear (‘nuclear’) é um adjetivo relacional. Assim, diferentemente dos 

T M 
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adjetivos qualitativos, os relacionais não geram acarretamentos, como em a nuclear physicist 

(‘uma física nuclear’), já que nuclear não acarreta que Julie é nuclear. 

Em relação à posição ocupada pelos adjetivos na sentença, ou seja, em relação ao 

papel sintático desempenhado pelos adjetivos, eles podem ocupar a posição atributiva ou a 

posição predicativa na modificação dos nomes substantivos. As sentenças em (8) apresentam 

exemplos em que o mesmo adjetivo tanto pode ocupar a posição atributiva, quanto à posição 

predicativa: 

 
(8) a. The red balloon has blown up. 
         O balão vermelho explodiu. 
 
      b. The balloon is red. 
         O balão é vermelho. 
   
     c. * The balloon red has blown up. 
         Intenção: o balão vermelho explodiu. 

 
Em (8a), o adjetivo red (‘vermelho’) está em posição atributiva, modificando o nome 

substantivo balloon (‘balão’). Já em (8b), o adjetivo red (‘vermelho’) está na posição 

predicativa. Já em (9c), a sentença é agramatical, uma vez que os adjetivos no inglês, em 

posição atributiva, ocupam posição anteposta ao nome substantivo e não posposta.  

As sentenças (8a) e (8b) possuem interpretação intersectiva, como ilustra a Figura 3.2 abaixo 

para the red ballon (‘o balão azul’) e the balloon is red (‘o balão é vermelho’): 

 

B= Conjunto dos balões 

R= Conjunto das coisas vermelhas 

BR= Conjunto formado pela intersecção do conjunto dos balões com o conjunto das coisas 

vermelhas 

 
 
 
 
 
 
 
                 
                                             Det (BR) =  the red balloon 
 
                      Figura 3.2: Representação Conjuntística para a Modificação em (8) 
 

B R 
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Por outro lado, como já discutido no capítulo anterior, há adjetivos qualitativos que não 

evocam diretamente a noção de intersecção, portanto, não podem ser representados 

simplesmente por meio de conjuntos. Esse é o caso dos adjetivos de grau. A limitação dos 

adjetivos de grau quanto a uma representação puramente conjuntística se dá pela dependência 

contextual desses adjetivos. Por exemplo, o adjetivo red (vermelho) não precisa de um 

contexto para determinar a propriedade de ser vermelho para um nome substantivo, isto é, ou 

algo é vermelho ou não é. Já os adjetivos de grau, como tall (alto), são dependentes de um 

contexto, na medida em que um indivíduo pode ser considerado alto num contexto, mas não 

em outro. Assim, o que determina se um indivíduo é tall (alto) ou não é o parâmetro de 

comparação. 

As sentenças em (9) trazem o adjetivo de grau tall (‘alto’). Em (9a), o adjetivo tall 

(alto) está em posição atributiva modificando o nome substantivo man (‘homem’). Em (9c), a 

sentença é agramatical, pois tall (‘alto’) está posposto ao nome substantivo man (‘homem’). 

Já em (9b), tall (‘alto’) está em posição predicativa, mostrando que os adjetivos de grau, 

sintaticamente, podem estar em posições atributiva e predicativa: 

 
(9) a. A tall man has just arrived. 
        Um homem alto acabou de chegar. 
 
     b. That man is tall. 
         Aquele homem é alto. 
 
     c. *A man tall has just arrived. 
          Intenção: um homem alto acabou de chegar. 

 
A representação da modificação exercida por tall (‘alto’) nas sentenças em (9) é 

ilustrada pela escala de altura em (10): 

 

              (10) 
 
                                                                  A tall man (um homem alto) 
                    0------------------------------------------------|------------------------0 
                Short (baixo)                                                                            Tall (alto) 
 
                                                              HEIGHT (ALTURA)  
 
 
Nos casos de red (‘vermelho’) e tall (‘alto’) nas sentenças (8b) e (9b), eles são exemplos de 

sintagmas adjetivais. Segundo Biber et al (2007), os sintagmas adjetivais são construções que 

apresentam o adjetivo como núcleo, podendo conter modificadores que podem estar anteposto 
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ou posposto ao adjetivo. Em (8b) e (9b), são sintagmas adjetivais prototípicos porque 

apresentam apenas o adjetivo, diferentemente de (8a) e (9a), em que os adjetivos formam 

sintagmas nominais complexos ao modificarem os substantivos balloon (‘balão’) e man 

(‘homem’) em red ballon (‘balão vermelho’) e tall man (‘homem alto’). 

Os sintagmas adjetivais, portanto, são definidos pela presença do adjetivo. Entretanto, 

alguns adjetivos, no inglês, apresentam comportamentos similares aos de nomes substantivos, 

como é o caso das cores. A sentença (11) traz a cor red (‘vermelho’) como adjetivo. Já a 

sentença (12) apresenta essa cor como nome substantivo: 

 

(11)  I have a red T-shirt. 
        Eu tenho uma camisa vermelha. 
 
(12)  Red is my favotire color. 
        Vermelho é minha cor favorita. 

 
Não somente as cores podem se comportar como adjetivos ou nomes substantivos. 

Sweet (‘doce’) é outra palavra que pode desempenhar essas funções, como mostram as 

sentenças em (13) e em (14): 

 
 (13) My tea is too sweet. 
        Meu chá está muito doce. 
          

            (14) He can’t resist sweets. 
        Ele não consegue resistir aos doces. 
          
Assim, a distinção entre o sweet (‘doce’) adjetivo e o sweet (‘doce’) substantivo se dá 

em seu emprego sintagmático, ou seja, na sentença. Em relação a essas palavras que podem se 

comportar como nomes adjetivos e nomes substantivos, Camara Jr. (1991) e Silva e Kock 

(2003) apontam para a existência de muitos nomes que são essencialmente adjetivos (belo, 

grande...) e outros que são essencialmente substantivos (homem, leão, gato). Para 

exemplificar tal posicionamento, as sentenças (15) e (16) apresentam as palavras homem e 

leão na sua forma essencialmente substantiva: 

 

(15) O homem fotografou o leão. 

(16) O leão correu em direção ao homem. 
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            Por outro lado, a sentença (17) apresenta a combinação homem leão, designando um 

homem corajoso, uma vez que leão, nesse caso, seria um nome substantivo exercendo a 

função de adjetivo: 

 

(17) Um homem leão nada teme. 
 
Em relação à sentença (17), observa-se o seguinte comportamento em (18): 

 
(18) a. João é um homem leão. 

       b. |= João é um homem. 

       c. |≠ João é um leão. 

 
A sentença (18a) acarreta a sentença (18b), mas não acarreta a sentença (18c). A limitação na 

interpretação de (18c) é porque leão não faz referência ao animal leão, mas, na modificação 

sobre João, leão denota certas propriedades do leão que podem ser aplicadas ao indivíduo 

João, como ser corajoso. 

Assim como na sentença (17), a sentença (19) apresenta dois substantivos, defunto e 

autor, exercendo função de adjetivos. No caso de defunto autor, autor está exercendo uma 

função atributiva sobre defunto, caracterizando um morto que escreve. Por outro lado, em 

autor defunto, a palavra defunto está modificando autor, designando, portanto, um escritor 

que morreu: 

 
           (19) “…não sou  propriamente  um autor defunto, mas um defunto autor...”   

(Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1994, pg. 2)  
 

Esse fenômeno pelo qual um substantivo exerce modificação sobre outro substantivo 

também ocorre na língua inglesa, como mostram as sentenças (20) e (21). Nesses casos, 

Parrott (2010, p. 14) considera que o fato do primeiro substantivo estar em posição atributiva 

não faz dele um adjetivo: 

 
(20)  I bought an insect repellent. 
        Eu comprei um repelente de inseto. 
 
(21)   I’m facing some problems with a computer virus. 
         Estou enfrentando alguns problemas com um vírus de computador. 
 
Entretanto, diferentemente da posição adotada por Parrott (2010), consideramos que as 

palavras insect (‘inseto’) e computer (‘computador’), embora sejam nomes substantivos 

canônicos, parecem estar desempenhando a função de adjetivos nas sentenças (20) e (21), já 



59 

que designam características para um item modificado. Portanto, não se trata de qualquer tipo 

de repelente, nem de qualquer vírus, mas de um repelente de inseto e um vírus de computador.                

Portanto, essa seção apresentou uma descrição linguística para o sintagma adjetival na 

consideração de seus aspectos semânticos e sintáticos. A relevância dessa seção para a 

pesquisa está relacionada com o fato de o very canônico ser modificador da classe dos 

adjetivos, em especial, dos adjetivos de grau, seguindo Kennedy e McNally (2005), proposta 

adotada para esta pesquisa. Na medida em que o objeto de estudo desta investigação é a 

modificação do very sobre sintagmas nominais, a descrição apresentada para o sintagma 

adjetival tem por objetivo verificar se a modificação do very sobre sintagmas nominais não 

evocaria uma interpretação adjetival, como no caso do português em muito homem, em que 

homem parece estar sendo adjetivado, tendo uma leitura como de a propriedade de ser 

homem. Essa reflexão será retomada no final deste capítulo. 

 Como os dados também mostram a modificação do very sobre sintagmas nominais 

com os superlativos, a próxima seção apresenta a descrição linguística dada para os 

superlativos. 

 

3.2 O Superlativo 

A presente seção tem por objetivo mostrar que os superlativos da língua inglesa 

apresentam um estatuto gramatical que os diferem dos adjetivos prototípicos. Desse modo, a 

afirmação de que o superlativo seria apenas um adjetivo flexionado não parece ser 

completamente adequada. 

          Na língua inglesa, os superlativos são definidos como adjetivos ou advérbios 

terminados com o sufixo {–est}. A sentença (22) exemplifica tal afirmação ao mostrar o 

adjetivo short (‘baixo’) na sua forma superlativa shortest (‘mais baixa’). Já a sentença (23) 

ilustra o advérbio fast (rápido) também na forma superlativa fastest (‘mais rápido’): 

 

  (22) Julie is the shortest girl I know. 
         Julie é a menina mais baixa que conheço. 
 
  (23) The peregrine falcon is the fastest animal in the world. 
         O falcão peregrino é o animal mais rápido do mundo. 
 

Desse modo, no que concerne à morfologia, alguns adjetivos seguem um padrão na 

adição do morfema de superlativo {–est}. Por exemplo, adjetivos terminados em consoante- 
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vogal- consoante (CVC) estão sujeitos à duplicação da última consoante antes da inclusão do 

{–est}, como mostra a sentença (24) para big (‘grande’) cujo superlativo é biggest (‘o maior’): 

  

 (24) My house isn’t the biggest in my street. 
        Minha casa não é a maior na minha rua. 

 

Já adjetivos terminados em {–y} sofrem a retirada do {–y} e adição de –iest, 

exemplificado na sentença (25) pelo adjetivo dry (seco) que se torna the driest (o mais seco).  

 
  (25) The Sahara is the driest place in the world. 
         O Sahara é o lugar mais seco no mundo. 

 

 Por outro lado, adjetivos terminados em {–e} apresentam a adição de {–st}, como the 

bravest (o mais bravo/ valente) proveniente de brave (bravo/valente). Os adjetivos good 

(bom), bad (mau) e far (longe) são considerados irregulares por não seguirem o padrão de 

adição do {–est}, sendo, respectivamente, the best (‘o melhor’), the worst (‘o pior’) e the 

farthest (‘o mais longe’). 

            Quando os adjetivos ou advérbios são considerados longos, ou seja, formados por três 

ou mais sílabas, é utilizado most (‘mais’) ou least (‘menos’) antes do adjetivo ou advérbio. A 

sentença (26) traz o adjetivo expensive (‘caro’), de três sílabas ex/pen/sive, tendo o most 

(‘mais’) associado a essa palavra para indicar o superlativo:  

 

 (26) Lamborghini is the most expensive car. 
        Lamborghini é o carro mais caro. 

 

            Tanto no caso do {– est}, quanto no caso de the most (‘o mais’) ou the least (‘o 

menos’), ocorre o uso do artigo the (‘o/a’), como mostra a sentença (27) em contraposição à 

sentença (28), considerada agramatical. Por outro lado, é possível a omissão do artigo quando 

o superlativo vier precedido de pronomes adjetivos tais como my (‘meu’), exemplificado na 

sentença (29): 

(27) The Amazon is the longest river. 
       O Amazonas é o rio mais longo.   
 
(28) *The Amazon is longest river. 
        Intenção: O Amazonas é mais longo rio. 
 
(29) Visiting Paris is my biggest dream. 
        Visitar Paris é meu maior sonho. 
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No entanto, Parrott (2010), que é uma gramática descritiva da língua inglesa, 

argumenta que há casos em que não é preciso o uso do artigo: 

Quando o caso específico pertence a uma classe finita de coisas, estando implícita ou 

entendida, exemplificada por (30), pois Science (‘ciência’) e spelling (‘soletração’) pertencem 

à classe finita de matérias escolares; 

     

  (30) Science and spelling were easiest. 
         Ciência e soletração foram mais fáceis. 

 

Em expressões em que o superlativo aparece na sentença exercendo função atributiva sobre o 

verbo, caracterizando uma ação que deve ser feita, como visto em (31);           

   

  (31) It’s safest to leave before the rush hour. 
         É mais seguro partir antes da hora do rush.  

 

Em expressões superlativas que estão em orações adjetivas restritivas, visto em (32). 

Entretanto, no caso de (32), observa-se a presença do artigo the (‘as’) precedendo o sintagma 

nominal children (‘crianças’). 

 
 (32) Give it to the children who are oldest. 
        Dê isso para as crianças que são mais velhas 

                                                                                                (PARROTT, 2010, p. 87) 

 

A análise de superlativos à luz de seus aspectos morfológicos como a de Parrott (2010) 

pode conduzir à falsa conclusão de que o superlativo é apenas um adjetivo flexionado. 

Entretanto, quando o estudo é feito de um ponto de vista descritivo e levando em conta outros 

dados e com base no critério sintático, é possível perceber características próprias do 

superlativo que o distingue do adjetivo prototípico. A sentença (33) apresenta o adjetivo tall 

(alto) em posição predicativa. Já as sentenças (34) e (35) evidenciam que o adjetivo precedido 

do artigo the (‘o/a’) ou a/an (‘um/ uma’) precisa do substantivo para ser considerada 

gramatical, evidenciado na sentença (36): 

 

(33) He’s tall. 
       Ele é alto. 
 
(34) *He’s the tall. 
        Intenção: Ele é o alto. 
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(35) *He’s a tall. 
        Intenção: Ele é um alto.    
 
(36) He’s a tall man. 
       Ele é um homem alto. 
      
Dentre as distinções entre o superlativo e o adjetivo, nota-se que o superlativo não 

necessariamente precisa que o elemento sobre o qual ele exerce função modificadora apareça 

na sentença para que ela seja considerada gramatical, de modo que existe a opção de omitir/ 

elidir o substantivo modificado, como fica constatado na comparação entre as sentenças (37) e 

(38): 

   

(37) David is the tallest man. 
       David é o homem mais alto. 
 
(38) David is the tallest. 
       David é o mais alto. 

 

As mesmas restrições ocorrem quando o adjetivo exerce função atributiva sobre 

substantivos no inglês. As sentenças (39) e (40) mostram que o elemento man (‘homem’), 

núcleo do sujeito modificado pelo adjetivo tall (‘alto’), não pode ser omitido. O substantivo 

man (‘homem’) também não pode ser omitido na posição de objeto, ilustrado pelas sentenças 

(41) e (42): 

 

(39) A tall man arrived. 
        Um homem alto chegou. 
 
(40) *A tall arrived. 
        Intenção: Um alto chegou. 
 
(41) I saw a tall man. 
       Eu vi um homem alto. 
 
(42) *I saw a tall. 
        Intenção: Eu vi um alto. 

 

O superlativo também pode exercer função atributiva sobre nomes substantivos que 

ocupam a posição de sujeito, ilustrado pela sentença (43):  

 
(43) The tallest student arrived. 
       O aluno mais alto chegou. 
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Ainda sobre as propriedades distribucionais, Parrott (2010) salienta o fato de que 

existe um número considerável de palavras e expressões que pode preceder a forma 

superlativa de adjetivos para fazer com que eles pareçam mais fortes, ou seja, com um uso 

enfático. Dentre essas palavras e expressões, encontram-se altogether (‘completamente’), by 

far and away (‘de longe’), easily (‘facilmente’), quite (‘bastante’) e simply (‘simplesmente’). 

As sentenças (44) e (45) exemplificam as palavras easily (‘facilmente’) e simply 

(‘simplesmente’) enfatizando o superlativo: 

 

(44) She’s easily the best candidate. 
       Ela é facilmente a melhor candidata. 
 
(45) It was simply the most wonderful performance I ever heard. 
       Foi simplesmente a apresentação mais maravilhosa que já ouvi. 

 

No entanto, Parrott (2010) não leva em conta o caso do very (muito) ao exercer 

modificação sobre o superlativo. Isso porque, de modo geral, o very (muito) é modificador 

canônico dos adjetivos, como mostra a sentença (46). Entretanto, é possível encontrar 

ocorrências em que o very também pode exercer modificação de sintagmas nominais com a 

presença do superlativo. Cumpre observar que, diferentemente das sentenças (44) e (45), em 

que as palavras que enfatizam o superlativo precedem a estrutura superlativa, tendo-a apenas 

como escopo, a sentença (47) mostra que o very, na linearização, aparece na posição posterior 

ao artigo the (‘o/a’), portanto, é um modificador que forma um sintagma nominal com o 

superlativo, como em the very first person to arrive (‘a primeira pessoa a chegar’): 

    

(46) Karol is very short. 
       Karol é muito baixa. 
 
(47) Karol is always the very first person to arrive. 
       Karol é sempre a primeira pessoa a chegar. 

 

Pelo viés semântico, Parrott (2010), embora não se utilize explicitamente da teoria de 

graus e escalas empregadas nessa dissertação, aponta que o superlativo denota alguma coisa 

ou uma pessoa como sendo especial em relação às outras por algum tipo de escala implícita. 

Assim, com base nessa definição, dizer que um carro x é o mais caro evoca a escala implícita 

de preço. Da mesma forma, dizer que uma pessoa y é a mais alta evoca uma escala implícita 

de altura. Parrott (2010) faz uma ressalva ao pontuar que a escolha no uso do superlativo se dá 

pela falta de interesse em comparar exaustivamente um elemento com outro. Por exemplo, 
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num contexto com quatro pessoas: Julie, William, David e Karol, cujas alturas são, 

respectivamente, 1,60m, 1,75m, 1,90m e 1,50m. As sentenças (48), (49) e (50) ilustram 

estruturas comparativas, ao passo que a sentença (51) David is the tallest (‘David é o mais 

alto’) traz a estrutura superlativa, de modo que, em apenas uma sentença, é possível expressar 

de forma econômica a relação mais evidente na altura dessas quatro pessoas: 

 

(48) Julie is shorter than William. 
       Julie é mais baixa do que William. 
 
(49) William is taller than Karol. 
       William é mais alto do que Karol. 
 
(50) David is taller than William. 
       David é mais alto do que William. 
 
(51) David is the tallest. 

                   David é o mais alto. 

 

Ao analisar a estrutura do superlativo, a ideia que se tem em relação ao seu sentido 

seria a de expressar uma qualidade que não pode ser ultrapassada. Adicionalmente, é 

importante notar a argumentação da semanticista formal Tomaszewicz (2015) que salienta 

que a interpretação de uma sentença que contenha uma estrutura superlativa requer do ouvinte 

a identificação da característica que está sendo comparada, de modo que é importante 

considerar o contexto da sentença. Em (52), o superlativo indica que o cake (bolo) comprado 

por John, ao ser comparado com outros bolos relevantes para a situação, excede no que se 

refere ao preço. A observação pode ser enquadrada na semântica formal escalar da seguinte 

forma: o referente do superlativo precisa deter o maior grau da propriedade entre os 

indivíduos fornecidos para o domínio da escala pelo contexto: 

 

(52) John bought the most expensive cake for Mary. 
       John comprou o bolo mais caro para Mary. 

 

Todavia, não necessariamente significa que o bolo da sentença (52) é o mais caro entre 

todos os outros bolos do mundo. Para constatar tal afirmação, é possível considerar o seguinte 

contexto expresso em (53a), cuja contribuição para a interpretação da sentença (53b) é que 

John comprou para Mary o bolo que era mais caro do que qualquer outro bolo disponível:  
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(53)   a. Cake A: $20,  Cake B: $25,  Cake C: $30, Cake D: $35. 
             Bolo A:  $20,  Bolo B: $25,  Bolo C: $30,  Bolo D $35. 

 

                   b. John bought the most expensive cake for Mary. 
                       John comprou o bolo mais caro para Mary.                      
                                                                                                     (TOMASZEWICZ, 2015, p. 1) 

 

Dado o contexto apresentado por (54a), a interpretação para a sentença (54b) é de que 

o bolo comprado por John para Mary é mais caro do que os bolos comprados pelos outros 

homens, mas não era o bolo mais caro disponível na padaria: 

 

           (54)  a. Bill, Paul and John went to the bakery to buy cakes for Mary. Bill got her a   
cake  for $20, Paul for $25, and John for $30. Nobody bought the cake that 
cost $35.     

       Bill, Paul e John foram à padaria comprar bolos para Mary. Bill comprou para 
ela um bolo por $20, Paul por $25, e John por $30. Ninguém comprou o bolo 
que custava $35. 

 
                    b. John bought the most expensive cake for Mary. 
                       John comprou o bolo mais caro para Mary.   
                                                                                                  (TOMASZEWICZ, 2015, p. 1-2) 

 

Sob a perspectiva semântica na análise do superlativo, Doetjes (2008) considera que 

há uma relação entre o adjetivo e o superlativo. Esse posicionamento é observado em sua 

tabela tipológica para os modificadores de grau. Assim como o very canônico, Doetjes (2008) 

considera que o superlativo {-est} é um modificador Tipo A, isto é, modificador de adjetivos 

graduáveis, como exemplificam as sentenças (55) e (56): 

 

(55) Roger is very rich. 
       Roger é muito rico. 
 
(56) Roger is the richest man in the world. 
       Roger é o homem mais rico do mundo. 
 

Em (55), o very amplifica o grau de rich (‘rico’) numa escala de richness (‘riqueza’). Já em 

(56), o superlativo {-est}, em the richest (‘o mais rico’), seleciona o grau máximo, como 

mostram as escalas em (57) e (58): 
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(57)                                                                   Very rich 

                   0----------------------------------------------------------------------0 

                Poor (pobre)             Rich (rico)    

 

                                             RICHNESS (RIQUEZA) 

(58)    

                    |----------------------------------------------------------------------| 

           The Poorest (o mais pobre)                                           The Richest (o mais rico)    

 

                                            RICHNESS (RIQUEZA) 

 

Em (57), a amplificação do grau de rich (‘rico’) pelo very o eleva para acima do parâmetro 

normal de comparação, mas a escala continua aberta nos dois polos. Já em (58), o superlativo 

{-est} amplifica o adjetivo rich (‘rico’) para o seu grau máximo na escala, portanto, há a 

formação de uma escala fechada na interpretação do superlativo que, associado com a 

semântica do artigo definido no que se refere à noção de unicidade, denota que dentre os 

indivíduos ricos, apenas um pode ser o mais rico. Desse modo, mesmo sendo modificadores 

Tipo A, a natureza escalar resultante da modificação feita pelo very canônico e pelo 

superlativo é diferente. Ademais, há dados que apresentam o very exercendo modificação 

com o superlativo, como estamos vendo nesta dissertação. Em (59), the very best  modifica o 

sintagma nominal complexo  guide in helping you select your club (‘guia para te ajudar a 

escolher o seu clube’). A reflexão acerca de modificações desse tipo será aprofundada no 

capítulo 4. 

 

 (59) “Club amenities (…) offer the very best guide in helping you select your club.”  
                     “As facilidades do clube oferecem o melhor guia para te ajudar a escolher o seu 

clube.” (HCI clubholidays, 1990, Tradução Nossa) 
 

Portanto, a descrição semântica do superlativo parece indicar que o superlativo não se 

comporta como um simples adjetivo flexionado, pois as interpretações escalares de um 

adjetivo de grau prototípico e um superlativo são diferentes, já que adjetivos de grau têm 

escalas lexicalmente fornecidas (alguns de escala aberta, outros de escala parcialmente ou 

totalmente fechadas), enquanto que o superlativo denota uma escala fechada. Assim, essa 

seção apresentou uma reflexão sobre o superlativo. Essa reflexão considerou aspectos 
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semânticos e sintáticos na comparação entre os adjetivos, sobretudo, os adjetivos de grau e o 

superlativo. A próxima seção apresentará descrições linguísticas para o sintagma nominal. 

3.3 O Sintagma Nominal 

O objetivo dessa seção é descrever o sintagma nominal. Para tanto, essa descrição será 

feita a partir de reflexões acerca do comportamento semântico e sintático desse sintagma. 

Uma seção dedicada à descrição do sintagma nominal se justifica na medida em que essa 

pesquisa trata da modificação do very sobre sintagmas nominais. Desse modo, o sintagma 

nominal é definido como: 

                                                  Um sintagma que tenha um nome substantivo como núcleo é um sintagma 

nominal. O núcleo pode ser precedido por determinantes, como the (o/a/os/as), a 

(um/uma) her (dela), e pode ser acompanhado por modificadores – elementos que 

descrevem ou classificam qualquer elemento que o núcleo se refira. (BIBER ET AL, 

2007, p. 41)15 

 

Com base na definição apresentada acima para os sintagmas nominais, podemos citar 

como exemplos de sintagmas nominais: a bird (‘um pássaro’), many houses (‘muitas casas’) e 

the little boy (‘o pequeno menino’). Nesses exemplos, os núcleos de cada sintagma são, 

respectivamente, os nomes substantivos bird (‘pássaro’), houses (‘casas’) e boy (‘menino’). 

Em a bird (‘um pássaro’), há a presença do determinante a (‘um’) precedendo o nome bird 

(‘pássaro’). Já em many houses (‘muitas casas’), o sintagma nominal é formado com o 

quantificador many (muitas) precedendo o nome houses (‘casas’). Por fim, em the little boy 

(‘o pequeno menino’), o determinante é o artigo definido the (‘o’). Há também o adjetivo little 

(‘pequeno’) modificando o nome substantivo boy (‘menino’), entretanto, the little boy (‘o 

pequeno menino’) é um sintagma nominal porque o núcleo é o nome substantivo boy 

(‘menino’). 

Os sintagmas nominais também podem ser analisados à luz das noções de predicação e 

composicionalidade, conceitos já apresentados no capítulo anterior. Segundo Frege (1892), a 

predicação é a associação de argumentos com predicados na formação de sentenças saturadas. 

Os argumentos são expressões saturadas e os predicados são insaturados. Desse modo, os 

nomes substantivos são predicados, na medida em que denotam conjuntos, como na sentença 

(60), cuja representação conjuntística é ilustrada pela Figura 3.3: 

 

                                                           
15 Do original do inglês: “A phrase with a noun as its head is a noun phrase. The head can be preceded by 
determiners, such as the, a, her, and can be accompanied by modifiers- elements which describe or classify 
whatever the head refers to.” 
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(60) João é professor. 

 

 
 
  
 
 
 
                              
                                          Figura 3.3: Representação Conjuntística da Sentença (60) 
 

A Figura 3.3 mostra que o predicado ______é professor denota um conjunto formado por 

todos os professores. Nesse caso, o verbo de cópula (ser) está presente apenas por questões de 

marca de tempo e aspecto. Assim, professor e é professor possuem a mesma denotação: o 

conjunto dos professores. Quando João se torna argumento desse predicado, como na 

sentença (60), ele se torna um elemento do conjunto P. Por ser um designador rígido, João é 

uma expressão saturada e que, portanto, pode desempenhar o papel de argumento. Por outro 

lado, a sentença (61a) mostra que o nome professor não pode ser argumento do predicado 

_____chegou, enquanto que a sentença (61b) mostra que, quando precedido por um artigo 

definido16, o sintagma nominal o professor se torna argumento para esse predicado: 

 
(61)  a. #Professor chegou.17 

        b. O professor chegou. 

 

Assim, os sintagmas nominais são tomados como argumentos, na medida em que se 

tornam saturados pela presença de um determinante, como também mostram as sentenças em 

(62), (63) e (64): 

 

(62)  a.______has flown. 
           ______ voou. 
 
        b. A Bird has flown. 
            Um pássaro voou. 
 
 
(63) a. _________have been destroyed by _________. 
           _________foram destruídas pelo __________. 

                                                           
16 Uma discussão mais aprofundada sobre o papel específico do artigo definido será feita no capítulo 4. 
17 Os nomes comuns às vezes podem assumir posições argumentais (o caso dos bare nouns). No entanto, essa 
pesquisa não irá aprofundar essa questão, uma vez que o objeto dessa pesquisa lida com sintagmas que têm 
determinantes. 

P 

João 
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        b. Many houses have been destroyed by the hurricane. 
            Muitas casas foram destruídas pelo furacão. 

 

Em (62a), o predicado has flown (‘voou’) é insaturado, isto é, para que haja a saturação, é 

necessário um argumento. Em (62b), a saturação ocorre com a presença do argumento a bird 

(‘um pássaro’), formando a sentença a bird has flown (‘um pássaro voou’). Já em (63a), o 

predicado have been destroyed by (‘foram destruídas por’) requer dois argumentos para que o 

sentido da sentença seja completo, como na sentença (63b), em que many houses (‘muitas 

casas’) e the hurricane (‘o furacão’) são argumentos que saturam esse predicado. A saturação 

ocorre pela presença do artigo indefinido a (‘um’), do artigo definido the (‘o’) e do 

quantificador many (‘muitas’) nesses sintagmas nominais.  

Além disso, a sentença (63b) apresenta o nome house (‘casa’) em sua forma plural 

houses (‘casas’). Essa propriedade de que alguns nomes substantivos poderem ser 

pluralizados, ao passo que outros não, está relacionada com a distinção contável- massivo. 

Segundo Chierchia (2010), os nomes contáveis, além de serem pluralizados, também 

apresentam outras assinaturas de nomes contáveis, como, por exemplo, poderem ser 

modificados por cardinais, como o exemplo em (64): 

 

            (64) I bought 2 books to my son. 
                   Eu comprei 2 livros para meu filho. 
 
Em (64), o cardinal 2 mostra que book (‘livro’) é um nome contável e que, portanto, tem uma 

assinatura de nome contável. Já as sentenças em (65) indicariam que o nome massivo water 

(‘água’) não apresenta a assinatura de nome contável: 

 

(65) a. I drink water every day. 
           Eu bebo água todo dia.  
 
        b.*I drink 2 water every day. 
           *Eu bebo 2 água todo dia. 

       

Em (65a), o nome massivo water (‘água’) é um argumento do predicado drink (‘beber’). Por 

ser um nome massivo, water (‘água’) não é pluralizado. Já em (65b), as sentenças são 

anômalas porque water (‘água’) é um nome que, geralmente, não é quantificado por numerais. 

Para que o significado de (65b) possa ser interpretado, há a possibilidade expressa em (66): 

 
(66)  I drink 2 bottles of water every day. 
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        Eu bebo duas garrafas de água todo dia. 
 

No caso de (66), a sentença apresenta condições de verdade justamente porque os cardinal 2 

exerce modificação sobre o nome contável bottle (‘garrafa’), portanto, bottle (‘garrafa’) é um 

nome que têm assinatura de contável. 

A relevância da reflexão sobre os nomes substantivos em termos de quantificação para 

essa pesquisa está relacionada com quantificadores que são específicos para nomes contáveis 

e outros específicos para nomes massivos no inglês. Por exemplo, o many (‘muito’) é 

modificador de nomes contáveis, como mostra a sentença (67): 

 

(67)  Julia has many friends. 
        Julia tem muitos amigos.     

 

Na sentença (67), many (‘muito’) expressa quantidade ao modificar o nome contável friends 

(‘amigos’). Já o much (‘muito’), ao modificar sintagmas nominais, é utilizado com nomes 

massivos, também expressando a noção de quantidade, como em (68): 

(68)  John bought much cheese. 
        John comprou muito queijo. 

 

Na sentença (68), o much (‘muito’) modifica o nome massivo cheese (‘queijo’). Assim como 

o many, o much também é interpretado em português como muito. O very canônico também é 

interpretado como muito em português. Entretanto, como já mostrado, o very, ao modificar 

sintagmas nominais, não tem a mesma interpretação de many e much, portanto, não expressa a 

noção de quantidade. 

Assim, o efeito de sentido proveniente da modificação do very (‘muito’) sobre 

sintagmas nominais não é igual ao efeito de muito do português sobre substantivos, como 

mostra a sentença (69): 

 

(69) *Roger is very man. 
        Intenção: Roger é muito homem. 

 

Quando o muito modifica sintagmas nominais no português sem expressar a noção de 

quantidade, como em Roger é muito homem, parece que o muito faz com que o sintagma 

nominal homem tenha uma leitura de sintagma adjetival, na medida em que são atribuídas 

características de um homem prototípico para Roger. Por outro lado, a agramaticalidade 

presente na formação de sentenças como essa no inglês indicaria que o very não teria essa 
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leitura na modificação de sintagmas nominais. Para que a sentença (69) possa ser interpretada, 

é necessário que sua formação seja algo como em (70): 

 

(70)  Roger is the very man to fix my car. 
         Roger é a pessoa certa para consertar meu carro. 

 

O sentido da sentença (70) pode ser compreendido por conta da expressão the very man (‘a 

pessoa certa’), que denota um indivíduo que possui determinada habilidade para fazer algo, 

nesse caso específico, consertar um carro. 

Portanto, essa seção apresentou descrições sintáticas e semânticas para os nomes 

substantivos no inglês. Também apresentou a proposta de Chierchia (2010) para nomes 

contáveis e massivos, associando-a com a noção de quantificação com o many e o much. 

Adotamos a posição de que o very não-canônico, ao modificar sintagmas nominais, não tem a 

mesma interpretação quantificacional que tem o many e o much nesse tipo de sintagma. 

Assim, no próximo capítulo, apresentaremos a análise na descrição e explicação do very não- 

canônico. 
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4 Análise do Very Não-Canônico 

O objetivo desse capítulo é apresentar a análise dos dados referentes à modificação de 

grau não-canônica feita pelo very e uma proposta de explicação e de descrição para o 

fenômeno linguístico ora investigado. Assim, os dados provenientes da elicitação controlada 

associados com os dados coletados do British National Corpus e dos romances indicariam 

que: 

(i) o very não-canônico modifica sintagmas nominais complexos, como em the very T-shirt I 

was looking for (‘a exata camisa que eu estava procurando’), em que o sintagma nominal 

complexo é formado pelo nome T-shirt e a oração relativa I was looking for nesse caso; 

(ii) o very não-canônico é precedido por determinantes. Os determinantes encontrados 

precedendo o very são: o artigo definido the (‘o/a/os/as’), os determinantes demonstrativos 

this/that (‘esse/essa’) e os determinantes possessivos, como my/her (‘meu/dela’). Os dados 

mostram que o determinante mais recorrente é o artigo definido the (‘o/a/os/as’). Os dados 

também indicam que o very não-canônico não é precedido pelo artigo indefinido a/an 

(‘um/uma’) em posição argumental; 

(iii) O very não-canônico requer o grau máximo do nome modificado, podendo ser 

interpretado como exato, próprio, mesmo e bem; 

A apresentação detalhada dos pontos elencados acima se dará da seguinte forma: na 

próxima seção, analisamos a formação de alguns sintagmas nominais complexos, enfocando 

os sintagmas nominais complexos em que as modificações são pospostas ao sintagma 

nominal, como a oração relativa e o sintagma preposicionado. Em seguida, refletimos sobre a 

contribuição semântica dos determinantes na modificação não-canônica exercida pelo very. 

Na continuação, apresentamos uma proposta de explicação escalar para esse fenômeno por 

meio de uma escala pragmática de precisão. Na interface com a pragmática, consideramos que 

o fenômeno investigado teria uma interpretação exaustiva, que também será discutida no 

capítulo. 

Por fim, a partir do percurso traçado por esse capítulo, objetivamos elucidar a análise 

para esse fenômeno, contribuindo com uma proposta que possa explicar a modificação não- 

canônica do very. 
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4.1 Os Sintagmas Nominais Complexos 

O objetivo da presente seção é descrever mais detalhadamente o que se entende por 

sintagma nominal complexo, na medida em que os dados mostram que a modificação não- 

canônica do very tem ocorrência maior sobre estruturas dessa natureza. Para tanto, analisamos 

e discutimos a contribuição da formação de sintagmas nominais complexos segundo a 

hipótese de que esse tipo de modificação restringiria o conjunto denotado pelo substantivo 

que será tomado como definido quando da adição do determinante. Assim, Biber et al (2007) 

caracterizam os sintagmas nominais complexos como nominais modificados. Os 

modificadores que formam os sintagmas nominais complexos podem estar antepostos ao 

nome, como os adjetivos atributivos (1), os adjetivos participiais (2) ou até mesmo outro 

nome (3): 

 
(1) I’ve been developing a new project. 
     Estou desenvolvendo um projeto especial. 
 
(2) This is a criticized decision. 
     Essa é uma decisão criticada. 
 
(3) The government can’t deal with the bus strike. 
     O governo não sabe lidar com a greve dos ônibus. 

 

Em (1), o sintagma nominal complexo é formado por a new project (‘um novo projeto’), em 

que o adjetivo new (‘novo’) modifica o nome project (‘projeto’). Em (2), o adjetivo participial 

criticized (‘criticada’) modifica o nome decision (‘decisão’), formando o sintagma nominal 

complexo a criticized decision (‘uma decisão criticada’). Já em (3), o sintagma nominal 

complexo é formado por dois nomes: bus (‘ônibus’) que modifica strike (‘greve’). 

Os sintagmas nominais complexos também podem ser formados por modificadores 

pospostos ao sintagma nominal, por exemplo, quando os sintagmas nominais são modificados 

por orações, como oração relativa (4), oração infinitiva com o –to (5), oração com o –ing (6) e 

oração participial (7): 

 

(4) This is the book (which) I really need. 
     Esse é o livro que eu realmente preciso. 
 
(5) I’m saving money to travel abroad. 
     Estou guardando dinheiro para viajar ao exterior. 
 
(6) There’s a man reading the newspaper. 
     Há um homem lendo o jornal. 
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(7) This page doesn’t say the skills required to get the job. 
     Essa página não diz as habilidades exigidas para conseguir o emprego. 

 

Em (4), o sintagma nominal complexo é formado por the book (which) I really need (‘o livro 

que eu realmente preciso’), em que o sintagma nominal the book (‘o livro’) é modificado por 

uma oração relativa introduzida pelo uso opcional do pronome relativo which (‘que’) nesse 

caso. Em (5), a oração infinitiva to travel abroad (‘para viajar ao exterior’) modifica o 

sintagma nominal money (‘dinheiro’), formando o sintagma nominal complexo money to 

travel abroad (‘dinheiro para viajar ao exterior’). Já em (6), o sintagma nominal complexo é a 

man reading the newspaper (‘um homem lendo o jornal’), de modo que a oração de gerúndio 

reading the newspaper (‘lendo o jornal’) modifica o sintagma nominal a man (‘um homem’). 

Por fim, em (7), a oração participial required to get the job (‘exigidas para conseguir o 

emprego’) modifica o sintagma nominal the skills (‘as habilidades’) formando o sintagma 

nominal complexo the skills required to get the job (‘as habilidades exigidas para conseguir o 

emprego’). 

Segundo Biber et al (2007), os modificadores pospostos aos sintagmas nominais 

também podem ser outros sintagmas, como os sintagmas preposicionados (8) e os sintagmas 

apositivos (9): 

 
(8) We have to check out the list of requirements. 
      Nós temos que checar a lista de requerimentos. 
 
(9) The new teacher, John Dawson, is British. 
     O novo professor, John Dawson, é britânico. 

 

Em (8), o sintagma preposicionado of requirements (‘de requerimentos’) modifica o sintagma 

nominal the list (‘lista’), formando o sintagma nominal complexo the list of requirements (‘a 

lista de requerimentos’). Já em (9), o sintagma nominal the new teacher (‘o novo professor’) é 

modificado pelo sintagma apositivo John Dawson. Com base nas descrições para os tipos de 

sintagmas nominais complexos, apresentamos e analisamos as sentenças de alguns dados dos 

corpora, como a sentença (10): 

          (10) “...and they had been across a portion of the park into the very avenue which 
Fanny had been hoping the whole morning to reach at last...” 

                    “...eles o ultrapassaram tão logo a deixaram e percorreram uma área que levava à 
alameda que Fanny tinha esperado conhecer durante toda a manhã.” (Mansfield 
Park, 2011, p.77) 
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Na sentença (10), o very modifica o sintagma nominal complexo avenue which Fanny had 

been hoping the whole morning to reach at last (‘alameda que Fanny tinha esperado conhecer 

durante toda a manhã’). A modificação é feita por uma oração relativa que restringe e 

especifica a avenue (‘alameda’), no sentido de que não seria qualquer alameda que Fanny 

gostaria de conhecer. 

Também há sentenças em que o sintagma nominal complexo é formado pela 

modificação exercida por orações participiais, como em (11): 

 
           (11) “But this is the first time they have been attacked by the very people             

supposed  to be enthusiastic about them.” 
                 “Mas esta é a primeira vez que eles foram atacados pelas próprias pessoas que 

deveriam estar entusiasmadas sobre eles.” (The Daily Mirror, 1992, Tradução 
Nossa) 

 
A oração participial supposed to be enthusiastic about them (‘que deveriam estar 

entusiasmadas sobre eles’) no inglês modifica o sintagma nominal people (‘pessoas’), 

especificando que são essas pessoas que não deveriam ter feito o ataque.  

Já a sentença (12) exemplifica um sintagma preposicionado for a theater (‘para um 

teatro’) modificando o nome room (‘cômodo’), que também parece especificar esse sintagma 

nominal ao propor um uso preciso para o cômodo.  

 

(12) “...it is the very room for a theatre, precisely the shape and length for it;”  
                  “...este é o cômodo perfeito para o teatro, tem o tamanho e a forma ideais...” 

(Mansfield Park, 2011, p. 91) 
 

Há também casos em que o sintagma nominal complexo modificado pelo very é 

formado por um sintagma nominal mais um sintagma apositivo, como na sentença (13): 

           (13)“...can’t be dealt with, she felt positive, by Acts of Parliament for that very  
reason: they love life.”  

                 “...impossível, ela o sabia, impossível salvá-las com leis parlamentares, por esta 
simples razão: amava a vida.” (Mrs. Dalloway, 1980, p. 8) 

 
Na sentença (13), o sintagma apositivo they love life, traduzido como ‘amava a vida’, 

modifica o sintagma nominal reason (‘razão’). Assim como nos outros exemplos 

apresentados pelas sentenças (10), (11) e (12), a sentença (13) parece indicar que o sintagma 

apositivo they love life (‘amava a vida’) especifica o sintagma nominal reason (‘razão’), na 

medida em que informa qual seria essa razão na sentença. 
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Assim, os dados revelam que, no que se refere à modificação não-canônica do very, os 

sintagmas nominais complexos apresentam modificações que são pospostas ao nome, como as 

orações relativas, infinitivas e participiais, bem como os sintagmas preposicionados e os 

apositivos. 

A análise dos dados também indica que os sintagmas nominais complexos são 

relevantes para a formação de sentenças que podem ser interpretadas quando o very modifica 

sintagmas nominais. Por exemplo, no caso da sentença (29), hipoteticamente, se a 

modificação do very ocorresse apenas sobre o sintagma nominal people (‘pessoas’), como em 

*the very people, então haveria uma formação anômala, como os dados elicitados mostram na 

rejeição do consultor a esse tipo de sentença. Por outro lado, quando há a presença de um 

sintagma nominal complexo, the very people supposed to be enthusiastic about them, então a 

sentença pode ser interpretada. Essa reflexão pode ser feita com as outras sentenças que 

trazem sintagmas nominais complexos, indicando a relevância desse tipo de sintagma para a 

formação de sentenças adequadas a modificação não-canônica do very. 

Portanto, a contribuição para a interpretação do significado dos sintagmas nominais 

complexos associadas com a modificação feita pelo very não-canônico parece ser de restrição 

ao nome que é modificado, assim como fazem alguns adjetivos. Como apresentamos no 

capítulo 3, os nomes substantivos denotam conjuntos, que se tornam restritos quando 

modificados por um adjetivo, como pássaro azul, em que não se trata de qualquer pássaro, 

mas do conjunto dos pássaros azuis. A modificação se torna ainda mais restrita quando esse 

sintagma é selecionado por um determinante, como em o pássaro azul, indicando apenas um 

elemento. 

De forma similar, o nome people (‘pessoas’) denota um conjunto que se torna restrito 

com a presença da oração supposed to be enthusiastic about them (‘supostas a estarem 

entusiasmadas sobre elas’). Depois, o sintagma nominal complexo people supposed to be 

enthusiasmatic about them é selecionado por um determinante, o artigo definido the. Por fim, 

ocorre a modificação do very sobre esse sintagma nominal complexo, formando the very 

people supposed to be enthusiasmatic about them (‘as exatas pessoas supostas a estarem 

entusiasmadas sobre elas’). 

Essa pesquisa considera que a restrição realizada pela modificação dos sintagmas 

nominais na formação de sintagmas nominais complexos é um fator relevante para que haja a 

modificação não-canônica do very. Outro aspecto revelado pelos dados é a presença de 

determinantes precedendo o very na modificação não-canônica. Portanto, a próxima seção 

trata da contribuição semântica dos determinantes nesse tipo de modificação. 
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4.2 Determinantes 

A relevância da reflexão acerca dos determinantes se justifica na medida em que os 

dados mostram que o very não-canônico é precedido por determinantes. Portanto, essa seção 

tem por objetivo descrever e analisar a contribuição dos determinantes na interpretação das 

sentenças constituintes dos corpora dessa pesquisa. 

Dessa forma, Biber et al (2007, p. 65) definem que os determinantes são palavras 

funcionais que especificam a referência que um nome substantivo possui. Em 1950, Strawson 

já apresentava uma definição parecida para os determinantes, em especial, os determinantes 

definidos, como em sua definição abaixo: 

 

                                                  Nós muito comumente usamos expressões de certos tipos para mencionar ou  

referenciar uma pessoa única ou objeto único ou um evento particular ou um lugar 

ou um processo, no curso de fazer o que devemos normalmente descrever como 

fazer uma afirmação sobre aquela pessoa, objeto, lugar, evento, ou processo. Devo 

chamar essa maneira de usar expressões como ‘uso de referência única’. As classes 

de expressões que são mais comumente usadas dessa forma são: pronomes 

demonstrativos singulares (‘this’ e ‘that’); nomes próprios (ex. ‘Venice’, 

‘Napoleão’, ‘John’); pronomes singulares pessoais e impessoais (‘he’, ‘she’, ‘I’, 

‘you’, ‘it’); e sintagmas iniciados com o artigo definido seguido por um substantivo, 

qualificado ou desqualificado, no singular (ex. ‘a mesa’, ‘o homem velho, ‘o rei da 

França’). (STRAWSON, 1950, p. 320)18 

Em diálogo com Strawson (1950), as sentenças coletadas nessa pesquisa mostram que 

os determinantes que precedem o very não-canônico são determinantes definidos, como o 

artigo definido, os determinantes demonstrativos e os determinantes possessivos.  

Assim, com base no princípio da composicionalidade, analisamos de que maneira as 

partes que compõem as sentenças coletadas contribuem semanticamente para sua 

compreensão global. Por isso, essa seção está organizada da seguinte forma: primeiramente, 

analisamos o artigo definido e sua contribuição para o significado das sentenças na 

                                                           
18 Do original do inglês: “We very commonly use expressions of certain kinds to mention or refer to some 
individual person or single object or particular event or place or process, in the course of doing what we should 
normally describe as making a statement about that person, object, place, event, or process. I shall call this way 
of using expressions the "uniquely referring use". The classes of expressions which are most commonly used in 
this way are : singular demonstrative pronouns ("this" and "that") ; proper names (e.g. "Venice ","Napoleon", 
“John ") ; singular personal and impersonal pronouns (" he ", " she ", " I ", "you ", "it ") ; and phrases 
beginning with the definite article followed by a noun, qualified or unqualified, in the singular (e.g. "the table", 
"the old man ","the king of France"). 
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modificação investigada por essa pesquisa. Em seguida, analisamos a contribuição dos 

determinantes demonstrativos e dos determinantes. 

 Embora os dados mostrem que há ocorrência maior com o artigo definido precedendo 

o very, também é relevante refletir acerca dos outros tipos de determinantes para uma 

descrição mais completa para essa investigação. 

 

4.2.1 A Semântica do Artigo Definido  

As sentenças que constituem os corpora dessa pesquisa mostram que o artigo definido 

the (‘o/a/os/as’) é o determinante mais recorrente na modificação de grau feita pelo very sobre 

sintagmas nominais. Assim, a reflexão acerca das propriedades semânticas desse determinante 

seria relevante para a explicação do efeito de sentido proveniente do very não-canônico, na 

medida em que o artigo definido apresenta propriedades semânticas que contribuem para a 

interpretação do significado da sentença, sobretudo, a partir de uma perspectiva 

composicional na análise de sentenças, como é o caso da Semântica Formal.  

A contribuição semântica do artigo definido pode ser analisada por meio das noções 

de existência, de unicidade e de especificidade. A reflexão acerca da noção de existência 

denotada pelo artigo definido pode ser feita por meio da análise da famosa sentença 

exemplificada em (14): 

 

(14) O rei da França é careca. 

A sentença (14) viola a pressuposição de existência que requer o artigo definido, na medida 

em que a França não possui mais um rei, já que é uma República. Em relação à unicidade, 

Russell (1905) é percursor da abordagem de que as descrições definidas devem ter referência 

única. Entretanto, a pressuposição de unicidade nem sempre é suficiente para garantir a 

interpretação de sentenças com descrições definidas, como exemplifica a sentença (15): 

(15) O presidente da República do Brasil está viajando. 

 

A sentença (15) apresenta o sintagma de determinante definido O presidente da República do 

Brasil, que tem a referência variável, a depender do momento em que a sentença é proferida. 

Logo, a sentença (15) atende à pressuposição de existência requerida pelo artigo definido, mas 

a pressuposição de unicidade é relativa ao contexto. Desse modo, há casos em que a 

contribuição semântica do artigo definido é caracterizada por Coppock e Beaver (2015) pela 
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apresentação da pressuposição fraca de unicidade, como mostra a comparação entre as 

sentenças (16) e (17): 

(16) O copo está quebrado. 

(17) João comprou a uva da salada de frutas. 

A sentença (16) pode ser interpretada como: existe um copo saliente no contexto, esse copo é 

único nesse contexto e ele está quebrado. Por outro lado, em (17), o artigo definido designa a 

existência de uva na salada, mas não necessariamente que seja uma única uva, sendo uma 

interpretação que é dada pelo contexto, já que não é comum ter apenas uma uva numa sala de 

frutas. Outra alternativa interpretativa para a sentença (17) é de uma leitura não 

quantificacional, no sentido de que, das frutas que foram utilizadas para fazer a salada, o João 

comprou apenas uvas e não outras frutas. 

Ainda que o artigo definido descreva expressões linguísticas bem definidas, há casos 

em que ele possui interpretação parecida a quantificadores generalizados, como na sentença 

(18):  

 (18) a. Os professores da Letras UFF chegaram no horário. 

        b. Todos os professores da Letras UFF chegaram no horário. 

O artigo definido Os em (18a) teria uma interpretação semelhante ao quantificador Todos em 

(18b). As sentenças (18a) e (18b) podem ser representadas por meio do mesmo conjunto. 

Nesse caso, o artigo definido, em sua leitura quantificacional, toma o conjunto formado pelos 

‘professores da Letras UFF’ e os torna um subconjunto do conjunto formado pelo predicado 

verbal ‘chegaram no horário’: 

 

 

 

                                                                                   

                                                                   

 

                                   Figura 4.1: Representação Conjuntística das Sentenças (18a) e (18b) 

A representação da operação feita pelos determinantes, incluindo o artigo definido, por 

meio de conjuntos, é utilizada por Chierchia (2003) como mecanismo lógico relevante na 

  P  V 

P= professores da UFF 
V= chegaram no horário 
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descrição de como os falantes interpretam o significado de sentenças. Chierchia (2003) 

propõe um esboço de reconstrução na descrição lógica das línguas naturais, de modo que essa 

abordagem pretende dar conta dos sintagmas de determinantes em todas as línguas. Por 

exemplo, Biber et al (2007) afirma que um dos usos do artigo definido the do inglês é com 

expressões interpretadas como sinônimas contextualmente, como ilustrado na sentença (19): 

          (19) “He found her blue Ford Escort in the car park. The vehicle was locked and the 
lights were off.”  

                  “Ele encontrou seu Ford Escot azul no estacionamento. O veículo estava trancando 
e os faróis desligados.” (BIBER ET AL, 2007, p. 70, Tradução Nossa) 

 

Na sentença (19), a expressão o veículo retoma o nome Ford Escort, de modo que elas podem 

ser interpretadas como sinônimas. A representação conjuntística da sentença (19) é vista na  

Figura 4.2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.2: Representação Conjuntística da Sentença (19) 
 

A Figura 4.2 mostra que Ford Escort é um elemento que está inserido no conjunto V, dos 

veículos. Portanto, interpreta-se que Ford Escort é um veículo. Assim, na sentença (19), the 

vehicle (o veículo) pode substituir Ford Escort por meio de uma relação de hiperônimo. Em 

termos de construção discursiva, esse é um recurso comumente utilizado para se evitar 

repetições.  

Ao relacionar a noção de retomada desempenhada pelo artigo definido com os dados 

da modificação do very não-canônico, não parece ser essa a maneira mais adequada de 

analisar a contribuição semântica do artigo definido nesses casos. Primeiramente, os dados 

elicitados mostram que o very não-canônico não é precedido pelo artigo indefinido, o que 

impossibilitaria a retomada discursiva pelo artigo definido. Assim, a presença do artigo 
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definido nos dados é mais adequadamente interpretada como pressuposição de unicidade, 

como exemplifica a sentença (20):  

 
(20) The very T-shirt I was looking for. 
       A exata camisa que eu estava procurando. 

 

A sentença (20) indica uma camisa que é única, pois não se trata de todas ou qualquer 
camisa existente no mundo. Assim, nesse tipo de modificação, o artigo definido parece 
contribuir com uma leitura de existência e de unicidade, como mostram os dados nas 
sentenças (21), (22), (23) e (24): 

            (21)“The flexibility of the engine and the very nature in which the power is    delivered 
mean far fewer gear changes are required...”  

                   “A flexibilidade do motor e a própria maneira de distribuição da força significam 
menos mudanças de marcha.” (Goods Adverts, 1985-1994, Tradução Nossa) 

 
            (22) “...William founded an Abbey – Battle Abbey – with its altar erected on the very 

spot where Harold fell.”  
                 “William fundou uma Abadia – Abadia da Batalha – com seu altar erguido no 

exato local onde Harold caiu.” (UK Tourist Brochures, Tradução Nossa) 
 

             (23) “...to shed veil after veil, until she became the very woman he had always had in 
mind; young, but stately; merry, but discreet; black, but enchanting.”  

                  “...ir-se libertando de todas as suas máscaras, até converte-se na verdadeira mulher 
com quem sempre sonhara; jovem, mas majestosa; alegre, mas discreta; morena, 
mas encantadora.” (Mrs. Dalloway, 1980, p. 54) 

 
             (24) “The very gown you have been taking notice of is your own generous present to 

her when dear Mrs. Rushworth married.”  
                    “O próprio vestido que acabou de elogiar é o presente generoso que lhe deu para 

o casamento da querida Sra. Rushworth.” (Mansfield Park, 2011, p. 192) 
 
A sentença (21) exemplifica que o artigo the em the very nature in which the power is 

delivered (‘a própria maneira de distribuição da força’) está indicando que a maneira como se 

dá a distribuição da força é única. Assim como em (22) com the very spot where Harold fell 

(‘o exato local onde Harold caiu’), que é um lugar único. A unicidade também é vista em (23) 

the very woman he had always had in mind (‘a verdadeira mulher com quem sempre 

sonhara’) por ser tratar de uma mulher específica e, em (24), the very gown you have been 

taking notice of (‘o próprio vestido que acabou de elogiar’) por ser um vestido único no 

contexto. Por outro lado, a noção de unicidade também pode ser estendida para alguns nomes 

plurais, como ilustra a sentença (25): 

(25) They are the very people who I saw yesterday. (Elicitação Cotrolada) 
        Elas são as pessoas exatas que vi ontem. 
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A sentença (25) indica um caso de unicidade de um grupo que denota uma noção pluralizada, 

já que people (‘pessoas’) denota um grupo específico de pessoas. Assim, os dados mostram 

que, mesmo quando a modificação é sobre nomes plurais, se a pluralidade denotar um grupo, 

a interpretação de unicidade se mantém. 

Portanto, essa seção apresentou a semântica do artigo definido em associação com os 

dados que compõem os corpora dessa pesquisa. Consideramos que a existência e a unicidade 

são as contribuições do artigo definido para o significado da modificação não-canônica do 

very. Na continuação, a próxima subseção trata dos pronomes demonstrativos, que também 

são encontrados nos dados, mas com menor ocorrência se comparado com as ocorrências do 

artigo definido. 

 

4.2.2 Os Determinantes Demonstrativos 

No inglês, os determinantes demonstrativos são this/these (esse/esses) e that/those 

(‘aquele/aqueles’). Segundo Biber et al (2007), os determinantes demonstrativos se 

assemelham ao artigo definido the (‘o/a/os/as’), na medida em que também designam 

expressões definidas e específicas, além de indicar se o referente é singular this/these (‘esse/ 

esses’), bem como se o referente está perto ou distante em relação ao falante, como no casos 

dos usos de this (‘esse’) para o referente que está próximo e that (‘aquele’) para o referente 

que está distante 

Assim, Biber et al (2007) argumentam que esse tipo de determinante apresenta 

referências que são situacionais, isto é, a escolha entre this/that (‘esse/aquele’) e that/those 

(‘aquele/aqueles’) está relacionada com a percepção do falante se o referente está perto ou 

longe. A referência situacional também está relacionada ao momento em que o falante profere 

a sentença, portanto, sendo mais comum em conversas. Assim Diessel (1999) considera que 

os demonstrativos são utilizados para direcionar o foco do ouvinte para certos objetos ou 

lugares no momento da enunciação, sendo, portanto, dêiticos. As sentenças (26) e (27) 

exemplificam referências situacionais para esses determinantes: 

 

(26) Context: the speaker is eating the cake 
        This cake’s lovely.  
 
        Contexto: o falante está comendo o bolo 
        Esse bolo é encantador.  
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(27) Context: the man is sitting some distance away 
        Look at that man sitting there.  
         
        Contexto: o homem está sentado a uma certa distância 
        Olhe aquele homem sentado lá.  

                                                                                              (BIBER ET AL, 2007, p. 73) 
 

Em (26), o determinante demonstrativo this (‘esse’) modifica o nome cake (‘bolo’), 

apontando para um referente próximo do falante no momento em que a sentença é proferida. 

Já em (27), o determinante demonstrativo that (‘aquele’) modifica o nome man (‘homem’) 

para um referente que está distante na percepção do falante. 

No que se refere a essa pesquisa, os dados apresentam sentenças em que os 

determinantes demonstrativos precedem o very, como nas sentenças (28), (29) e (30): 

  
(28) “I have done with you from this very day”  

                    “Não tenho mais nada a ver com você a partir de hoje.” (Orgulho e Preconceito, 
1982, p. 107) 

  
          (29) I have had classes in this very classroom while I was younger. (Elicitação 

Controlada) 
       Eu tive aulas nessa mesma sala quando mais jovem. 
 
(30) This is the very classroom in which I had classes. (Elicitação Controlada)  
       Essa é a sala exata em que eu tive aulas. 

 
Em (28), há a expressão from this very day traduzido como a partir de hoje. É uma sentença 

retirada de uma conversa dentro do romance Orgulho e Preconceito. Portanto, trata-se de um 

uso que possui referência situacional. Já em (29), há o sintagma in this very classroom (‘nessa 

mesma sala’), também possui uma referência situacional, já que está relacionada com o 

momento de proferimento da sentença. Assim, as sentenças (28) e (29) parecem indicar que, 

quando se trata do uso de determinantes demonstrativos, não seria necessário que o nome 

modificado pelo very seja um sintagma nominal complexo justamente por se tratar de 

referências situacionais. Por outro lado, a sentença (30) mostra que, mesmo em se tratando 

dos determinantes demonstrativos, a modificação do very não-canônico pode ocorrer com os 

sintagmas nominais complexos, como classroom in which I had classes (‘sala em que tive 

aulas’). 

Portanto, essa seção apresentou os dados que possuem o very precedido por 

determinantes demonstrativos. Em comparação com o artigo definido, os determinantes 

demonstrativos também designam expressões bem definidas. Dessa forma, é mantida a 
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hipótese de que o very não-canônico é precedido por determinantes definidos. Entretanto, 

enquanto o artigo definido precedendo o very requer sintagmas nominais complexos, os 

determinantes demonstrativos na modificação com o very não necessariamente requerem um 

sintagma nominal complexo por conta de a referência ser situacional. 

Além desses dois tipos de determinantes, os dados também apresentam os 

determinantes possessivos, ainda que com menor ocorrência. Assim, na sequência, trataremos 

desse tópico. 

 

4.2.3 Os Determinantes Possessivos 

De acordo com Biber et al (2007), os determinantes possessivos se caracterizam por 

especificar o sintagma nominal, na medida em que estabelece uma relação de posse entre o 

sintagma nominal e o falante ou outras entidades. No inglês, os determinantes possessivos 

estão relacionados com os pronomes pessoais, como I –my (‘eu –meu’), she-her (‘ela-dela’) 

etc. 

No que se referem aos dados, as sentenças (31), (32) e (33) ilustram casos em que o 

very é precedido por determinantes possessivos: 

 
           (31) “...or, perhaps, her very display of the importance of a spare room might have 

misled Sir Thomas to suppose it really intended for Fanny.”  
                   “Mas a importância que ela dava agora a um quarto adicional levou Sir Thomas a 

acreditar que ela o queria reservar para Fanny.” (Mansfield Park, 2011, p.24) 
 
           (32) “It was her very presence that was at fault.”  
                   “Era a própria presença dela que estava em falta.” (Memory and Desire, Fontana  

Press, 1992, Tradução Nossa) 
 

 
           (33) “I dare say I shall find you with yours, in spite of the nurseryman and the 

poulterer, perhaps on their very account.”  
                  “...ouso afirmar que a encontrarei com as suas próprias preocupações...” 

(Mansfield Park, 2011, p.150) 
 

Em (31), o determinante possessivo her (‘dela’) precede o very que modifica o sintagma 

nominal complexo display of the importance of a spare room (‘demonstração de importância 

de um quarto de hóspedes’). Já em (32), o determinante que precede o very também é o her 

(‘dela’) na modificação do sintagma nominal complexo presence that was at fault (‘presença 

que estava em falta’). Por outro lado, em (33), o determinante possessivo é their (‘deles’) na 

modificação do very sobre o sintagma nominal account (‘preocupação’). 
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Assim, os dados com os determinantes possessivos também corroboram a hipótese de 

que o very não-canônico modifica expressões linguísticas bem definidas e específicas. 

Quando o elemento que precede o very é um determinante possessivo, o sintagma nominal 

modificado é complexo, como nas sentenças (31) e (32). Entretanto, há casos em que não é 

necessária a presença de um sintagma nominal complexo, como na sentença (33). A 

referência situacional seria a explicação para os casos em que o determinante possessivo faça 

com que o very não precise de um sintagma nominal complexo. No entanto, os exemplos em 

que a modificação não-canônica do very não é sobre sintagmas nominais complexos parecem 

ser exceções, na medida em que os dados mostram ocorrência bem maior desse tipo de 

modificação sobre sintagmas nominais complexos. 

Portanto, essa seção apresentou as contribuições semânticas dos determinantes na 

modificação não-canônica do very. Essa pesquisa considera que os determinantes contribuem 

com a noção de unicidade e de especificidade. Além disso, a análise dessas contribuições dos 

determinantes e dos modificadores que formam os sintagmas nominais complexos indica que 

as restrições desempenhadas por eles, sobretudo, com a modificação do very sobre os 

sintagmas nominais, estariam relacionadas com a noção de precisão. Por isso, a proposta de 

explicação e de descrição lógica para esse fenômeno linguístico se dá pela adoção de uma 

escala pragmática de precisão. A adoção dessa escala e suas implicações são abordadas na 

próxima seção. 

 

4.3 A Escala Pragmática de Precisão 

O objetivo da presente seção é apresentar uma descrição formal para o fenômeno 

investigado. Para tanto, fazemos uso de noções escalares na representação da contribuição do 

modificador de grau very para a interpretação das sentenças em que ele modifica os sintagmas 

nominais. Propomos que essa escala seja pragmática, diferentemente da escala semântica 

proposta por Kennedy e McNally (2005) para o very canônico. Por isso, consideramos que 

essa pesquisa se caracteriza por ser formalista de natureza semântico-pragmática. 

4.3.1 Pragmática Formal e Grice 

Potts (2008) discute que, no início da década de 1950, Chomsky e outros linguistas já 

tentavam encontrar alguns princípios gerais na descrição da fonologia e da sintaxe de línguas 

naturais. Não muito tempo depois, Searle e Grice já propunham que a comunicação poderia 

ser também descrita de forma lógica. A proposta de Grice (1975) para a sistematização lógica 
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de conversas ficou conhecida como Princípio da Cooperação de Grice, um princípio pioneiro 

para o surgimento da Pragmática Formal. 

Segundo o Princípio da Cooperação de Grice, a comunicação se dá seguindo algumas 

máximas. Desse modo, quando o falante enuncia, seu ouvinte se esforça para entender o que o 

falante diz, portanto, o ouvinte coopera nessa interação para que haja comunicação. As 

Máximas Conversacionais de Grice se caracterizam por serem da seguinte maneira: 

 

           (34) Máxima de Quantidade: fale apenas o necessário/ atente-se para a informação 

requerida; 

       Máxima de Qualidade: fale apenas a verdade ou o que acredita ser verdadeiro; 

       Máxima de Relevância: enfoque apenas a informação relevante ao contexto; 

       Máxima de Maneira: seja objetivo na maneira como se comunica. 

 

A violação a uma dessas máximas pode caracterizar um problema na comunicação, 

como nos exemplos abaixo: 

(35) A: Onde João mora? 

        B: Ele mora na casa nº 55, na rua do shopping da cidade. 

        B’: Ele mora em Niterói. 

 

No exemplo (35), o falante A quer saber onde João mora. Então, B coopera respondendo com 

a informação necessária para se chegar à casa de João num contexto em que ambos 

compartilham a informação de que cidade se trata e de onde o shopping está localizado nessa 

cidade. Logo, a Máxima da Quantidade está sendo respeitada. Por outro lado, quando a 

resposta é dada por B’, há uma violação da Máxima de Quantidade, uma vez que a 

informação dada por B’ é genérica, portanto, não está numa quantidade suficiente para que A 

possa saber onde João mora. É possível que B’ possa ter respondido dessa forma para não 

violar a máxima de qualidade, ou seja, para não falar algo mais específico, mas que não seja 

verdade. Por outro lado, numa situação em que A, B e João estão no Rio, A mora em Niterói e 

está dando carona para B e quer saber se João também gostaria de uma carona, a resposta B´ 

traz informação suficiente. 

Já (36) exemplifica um aparente caso de violação de relevância, já que a informação 

dada por B parece não ser relevante para a pergunta feita por A. No entanto, cabe a A 

interpretar a implicatura gerada a partir da resposta de B, como o desempenho de B na prova 
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não ter sido tão bom não por conta da dificuldade do conteúdo da prova, mas de outros fatores 

que podem ter contribuído para um baixo desempenho de B. Assim, a aparente violação de 

algumas dessas máximas nem sempre configura um problema na comunicação. 

 
(36) A: A prova foi fácil? 

        B: Nossa! A sala estava muito quente na hora da prova. 

 

A inferência apresentada em (37) exemplifica uma característica da pragmática 

abordada por Pires de Oliveira e Basso (2014) na distinção entre Semântica e Pragmática no 

que se refere aos objetos de estudos dessas teorias. Pires de Oliveira e Basso (2014) dizem 

que, crucialmente, o que estabelece os limites entre a semântica e a pragmática estaria nas 

noções de significado do falante e de significado da sentença. Enquanto a pragmática estuda o 

significado do falante, ou seja, o que o falante quis dizer ao proferir uma sentença, a 

semântica estuda o significado da sentença, isto é, o que o falante diz ao dizer determinada 

sentença. Por exemplo, consideremos a sentença (37): 

          (37) A porta está aberta. 

 

Do ponto de vista da semântica, a sentença (37) pode ser interpretada por meio de suas 

condições de verdade: a sentença (37) é verdadeira se, e somente se, existe uma porta e ela 

está aberta. 

Por outro lado, podemos pensar num contexto C em que um casal está discutindo em 

sua casa. Então, um deles diz que não está satisfeito com as constantes discussões e o outro 

responde ‘A porta está aberta’. Nesse caso, numa análise puramente semântica, a sentença 

(37) tem a mesma proposição no contexto C. Entretanto, do ponto de vista pragmático, em 

que é considerado o significado do falante, ‘A porta está aberta’ significa que se um dos 

membros do casal não está satisfeito, então pode sair de casa, terminando o relacionamento 

entre eles. 

Dessa forma, Potts (2008), parafraseando Levinson (2000), propõe que o conteúdo 

presente no significado da sentença é apenas o aspecto mais básico do que de fato é dito 

quando a sentença é enunciada na comunicação. Assim, Potts (2008) também salienta que a 

interpretação de enunciados envolve interações complexas entre o conteúdo semântico, o 

contexto da enunciação e os princípios pragmáticos que regem a interação, como as Máximas 

Griceanas.  
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A relevância na reflexão de alguns conceitos da Pragmática Formal está na proposta 

de uma escala pragmática na descrição do significado dos dados constituintes dessa pesquisa. 

Na próxima subseção, refletimos sobre descrições de natureza escalar. 

 

4.3.2 A Noção Escalar para o Very Não-Canônico 

Em relação a uma descrição escalar para a interpretação do significado, Sawada 

(2018), seguindo uma vertente Griceana, salienta que há quatro tipos de escalas na descrição 

do significado de línguas naturais: Escala de Significado at-issue, Escala de Implicatura 

Conversacional, Escala de Significado Pressuposicional e Escala de Implicatura 

Convencional19. 

A Escala de Significado at-issue é caracterizada como semântica por Sawada (2018). 

Assim, esse tipo de escala descreve as condições de verdade, como as escalas que traçam uma 

relação direta entre medidas e comparações, representadas nas sentenças em (38) e na escala 

em (39): 

 

(38) a. João tem 1,80m e Pedro tem 1,90m. 

       b. Pedro é mais alto do que João. 

 

 

 (39)  

                                  João (1,80m)         Pedro (1,90m) 

                  ------------|---------------------|--------------------------------> 

                                                      ALTURA 

 

A escala de altura em (39) é crescente para a direita, logo, Pedro ocupa uma posição 

mais à direita por ser mais alto do que João. Escalas semânticas como essa também são 

utilizadas por Kennedy e McNally (2005) na descrição do very canônico, como já apresentado 

em capítulos anteriores, em que a modificação canônica se caracteriza por ser sobre adjetivos 

de grau que tem o seu grau amplificado pelo very nessas escalas. 

                                                           
19 Essa pesquisa discute apenas a Escala de Significado At-issue e a Escala de Implicatura Conversacional. Para 
mais informações sobre as outras escalas, ler Sawada (2018). 
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Já a escala de implicatura conversacional se caracteriza por ser de natureza 

pragmática. Segundo Sawada (2018), a diferença entre a escala semântica e a escala de 

implicatura conversacional se dá pela descrição do significado contido na sentença pela escala 

semântica e a descrição do significado que é inferido pelo falante por meio de um princípio 

pragmático geral numa escala de implicatura conversacional. De acordo com Horn (1972), é 

característico de escalas como essa, relacionada com quantidade, que se estabeleçam 

implicações. Para exemplificar a noção de implicatura escalar, apresentamos as seguintes 

sentenças: 

 

(40) Some tennis players smoke. 
       Alguns tenistas fumam. 
 
       (Implicatura: Nem todo tenista fuma) 
 
(41) This coffee is warm. 
       Esse café está morno. 
 
       (Implicatura: O café não está quente.) 

 
                                                                                                              (SAWADA, 2018, p. 27) 
 

Nos exemplos (40) e (41), as implicaturas são calculadas utilizando a máxima de quantidade 

‘dê o máximo de informação possível dentro do requerido’. Assim, com as informações dadas 

pelas sentenças, o falante infere outros significados.  Se o falante diz (40) e é cooperativo é 

porque ele não tem evidências de que ‘todo tenista fuma’ seja verdadeira. Caso ele soubesse 

dessa informação, teria dito essa sentença por ser mais informativa. Então, uma vez que ele 

não disse essa sentença, há a implicatura de que nem todo tenista fuma. De forma similar, a 

sentença (41) indica que, se o falante não disse que o café está quente, que é mais informativo 

que warm (morno), então ele não tem motivos para isso. Então é gerada a implicatura de que 

o café não está quente.  Os dados (40) e (41), embora apresentem implicaturas pragmáticas, 

exemplificam escalas que são de natureza semântica. Em (40), a escala é <some, all>, em que 

all (todos) é mais informativo que some (alguns). Já em (41), a escala é <warm, hot>, em que 

hot (quente) é mais informativo que warm (morno). Desse modo, McNally (2017) afirma que 

o fenômeno de inferência escalar tem gerado debates proeminentes no que se refere aos 

estudos da Semântica Formal, sobretudo, em razão de a linha de separação entre a semântica e 

a pragmática estar cada vez mais tênue.  
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Assim, quando essa noção escalar é aplicada aos dados desta pesquisa, as restrições 

quanto à formação de algumas sentenças mostram que não seria uma escala semântica a 

melhor proposta para a descrição do very não-canônico. Primeiramente, essa constatação se 

verifica no contraste entre o very canônico e o não-canônico. Tendo em vista que o very 

descrito por Kennedy e McNally (2005) modifica os adjetivos de grau que compõem escalas 

abertas, o que se tem é que qualquer adjetivo de grau de escala aberta pode ser modificado 

pelo very, não havendo restrição semântica.  

Por outro lado, quando se trata da modificação não-canônica, não é qualquer sintagma 

nominal que pode ser modificado. Além disso, há uma relação entre a sentença e o contexto 

em que ela é enunciada para que possa ser interpretada, como exemplifica as sentenças em 

(42): 

 

(42) a. #They are the very people. 
          #Elas são as mesmas pessoas. 

 
       b. They are the very people who I saw yesterday. (Elicitação Controlada) 
           Elas são as mesmas pessoas que vi ontem. 

 

A sentença (42a) é anômala porque o very não-canônico não seleciona sintagmas nominais 

sem modificações que possam oferecer a especificidade necessária. Os sintagmas nominais 

selecionados pelo very são complexos, como em (42b). Além disso, nesse tipo de 

modificação, o contexto em que a sentença é enunciada desempenha papel preponderante para 

a interpretação do significado da sentença, portanto, o contexto pragmático é relevante na 

compreensão dessa modificação. Assim, num contexto em que o falante A profere a sentença 

(42b), temos: 

(43) They are the very people who I saw yesterday. (Elicitação Controlada) 
       Elas são as mesmas pessoas que vi ontem. 
 
       (Intepretação: foram exatamente essas pessoas que foram vistas e não outras) 

 

Já a sentença (44) também teria uma interpretação como a apresentada em (42), de 

modo que a noção de precisão é expressa por exatamente e perfeito: 

          (44) “...it is the very room for a theatre, precisely the shape and length for it;”  
                 “...este é o cômodo perfeito para o teatro, tem o tamanho e a forma ideais...” 

(Mansfield Park, 2011, p. 91) 
 

      (Interpretação: Esse é o cômodo perfeito e não outro) 
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Portanto, uma maneira de descrever a modificação não-canônica do very seria por 

meio de uma escala pragmática que estaria relacionada com a máxima de quantidade. Desse 

modo, propomos utilizar uma escala denominada Escala Pragmática de Precisão, fechada no 

grau máximo, em que a asserção do grau máximo torna o elemento modificado único, 

estabelecendo uma relação de identidade (o grau máximo é igual ao elemento modificado), de 

modo que o uso do mais preciso tornaria o menos preciso falso no contexto. Por exemplo, em 

(43), o sintagma nominal complexo people who I saw yesterday (‘pessoas que vi ontem’) 

modificado pelo very não pode designar qualquer pessoa, apenas o grupo de pessoas que estão 

inseridas naquele contexto. Já em (44), também não parece se tratar de qualquer room for a 

theatre (‘cômodo para o teatro’), mas de um room (‘cômodo’) necessário ao contexto.  

Assim, com base em estudos desenvolvidos por Morzycki (2011) e Masià (2013), 

Sanchez-Mendes (2014a) afirma que, quando o grau de precisão é máximo, o nome 

modificado é interpretado de modo preciso. Assim, a noção apresentada por Sanchez-Mendes 

(2014a) parece que se verifica com a modificação do very não-canônico. Nesse caso, 

Sanchez-Mendes (2014a) afirma que o valor do grau de precisão máximo é denotado por 

meio de um conjunto unitário contendo somente o predicado considerado.  

No entanto, diferentemente das propostas em Morzycki (2011), Masià (2013) e 

Sanchez-Mendes  (2014a), que consideram a associação do nome substantivo com uma escala 

de precisão como semântica, assumimos, para o inglês, que essa associação seja pragmática, 

na medida em que esse tipo de modificação só ocorreria em contextos específicos em que o 

falante expressa que o nome modificado pelo very é único para esse contexto, como mostram 

os dados da elicitação controlada.   

Se analisarmos, por exemplo, as sentenças (45a) e (45b), podemos constatar que, elas 

apresentam as mesmas condições de verdade, ou seja, elas são interpretadas da mesma 

maneira semanticamente. Entretanto, no nível pragmático, a sentença (45b) parece indicar que 

o very estabelece uma relação de identidade em que o grau de house where I used to live 

(‘casa em que eu costumava morar’) é máximo, portanto, escala fechada, como representado 

na escala de precisão em (46): 

(45)  a. This is the house where I used to live when I was younger. 
           Essa é a casa em que eu costumava morar quando era mais jovem. 
 
         b. This is the very house where I used to live when I was younger. 
             Essa é a casa exata em que eu costumava morar quando era mais jovem. 

                       
                     (Interpretação: É essa a casa e não outra em que ele morava quando mais jovem) 
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(46)    
 
 
                                                                           This is the very house where I used  
                                                                                  to live when I was younger. 
 

                    -----------------------------------------------------------------------------------| 

 

                                              ESCALA DE PRECISÃO 

 

Desse modo, (46) parece indicar uma modificação que enfatiza a identidade entre uma 

descrição definida que pertence a uma situação talvez distante no tempo (a casa em que eu 

morei em outra época da minha vida) e um participante da situação do momento de fala (esta 

casa que vemos).  

A análise dos dados indica que a diferença na interpretação entre o very canônico e o 

very não-canônico estaria na natureza escalar. Enquanto o very canônico está relacionado com 

a escala semântica aberta proposta por Kennedy e McNally (2005) para a modificação dos 

adjetivos de grau, propomos que o very não-canônico realiza uma modificação que pode ser 

descrita por meio de uma escala pragmática de precisão, que é fechada no grau máximo.  

Como consequência da interpretação da escala de precisão ser fechada no grau 

máximo, os outros nomes não presentes nos contextos das sentenças contendo a modificação 

não-canônica são desconsiderados. Assim, há uma interpretação exaustiva nesses casos. A 

próxima seção discutirá justamente a noção de efeito exaustivo como consequência na 

interpretação da amplificação do grau do nome substantivo para o seu grau mais preciso na 

modificação do very. 

4.4 O Efeito Exaustivo 

A investigação da modificação de grau não-canônica do very indicaria que se trata de 

um fenômeno linguístico que tem um efeito exaustivo, na medida em que, ao selecionar um 

elemento preciso, os outros nomes seriam desconsiderados no contexto. Assim, o objetivo 

dessa seção é apresentar como a noção de efeito exaustivo está associada a esse fenômeno por 

meio da análise dos dados. 
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A literatura especializada na descrição da exaustividade apresenta diversos estudos 

que objetivam elucidar esse tema, como Horn (1981), Rooth (1985, 1992) e Wedgwood 

(2005). Wedgwood (2005), por exemplo, faz uma análise na relação estabelecida entre o foco 

informacional e a exaustividade, como ilustra (47): 

 
            (47) A: Qual livro João Comprou: Dom Casmurro, O Alienista, Memórias Póstumas  

de Brás Cubas ? 

        B: Comprou Memórias Póstumas de Brás Cubas.  

 
Em (47), o foco informacional é Memórias Póstumas de Brás Cubas, já que é a informação 

requerida por A. Nesse caso, o efeito exaustivo se daria porque, ao dizer que foi Memórias 

Póstumas de Brás Cubas o livro comprado por João, os outros livros seriam descartados. 

Wedgwood (2005) afirma que bastaria a presença situacional de um conjunto de alternativas 

relevantes para que o foco informacional implique uma interpretação exaustiva, como em 

(48): 

 

             (48) [Contexto: Várias crianças em sala de aula colorindo desenhos em torno de  uma   

mesa com lápis-de-cor de diferentes cores: azul, amarelo, rosa, roxo, verde etc.] 

 

                 A: Qual cor Maria quer? 

                   B: Ela quer azul.       (Implicatura: Maria não quer amarelo, rosa, roxo, verde etc.) 

 

                 B’: Ela quer azul. Acho que também quer verde. 

 
Em (48), dado o contexto em que alternativas são apresentadas, (48B) implica que, ao 

escolher apenas uma cor, Maria não quer as outras cores, que são automaticamente excluídas, 

gerando, assim, a exaustividade. Por outro lado, (48B’) mostra que a exaustividade contextual 

do enunciado (48B) é uma inferência pragmática que pode ser cancelada, na medida em que 

duas cores foram escolhidas. Assim, Menuzzi (2012, p. 16), adaptando as ideias de Rooth 

(1985) e Wedgwood (2005), considera que: 
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(i) o foco seria a asserção de UMA das alternativas de um conjunto contextualmente relevante 

de proposições;20 

 

(ii) a partir da máxima de quantidade de Grice (informe apenas o necessário), o falante 

implica que as alternativas não assertadas não são verdadeiras; 

 

(iii) logo, o interlocutor conclui que apenas a proposição assertada é verdadeira e todas as 

alternativas pertinentes contextualmente não o são – isto é, a proposição assertada é exaustiva. 

 

A análise da modificação não-canônica do very indica as características apontadas por 

Menuzzi (2012) para a exaustividade. Entretanto, nomeamos a interpretação proveniente 

desse tipo de modificação de efeito exaustivo, já que o significado exaustivo é uma 

consequência da asserção de apenas um conjunto unitário na escala de precisão. Desse modo, 

a escala de precisão proposta para a descrição do very não-canônico seria interpretada por 

meio do efeito exaustivo, como nos exemplos (49) e (50): 

 
(49) “...my house was at the very tip of the egg, only fifty yards from the Sound...”  

                  “Minha casa ficava bem na ponta do ovo, a menos de cinquenta metros do   
Estreito...” (The Great Gatsby, 2004, p. 6) 

 
       (Interpretação: A casa ficava nesse local e não em outro) 
 
 
(50) “She’s the very woman I want to get married to.” (Elicitação Controlada) 
        “Ela é a exata mulher com quem eu quero me casar” 
 
       (Interpretação: É com essa mulher que ele quer se casar e não outra) 

 
 

As interpretações das sentenças (49) e (50) mostram que apenas um nome é presente em cada 

sentença, de modo que os outros são desconsiderados nos contextos dessas sentenças, tendo 

como consequência o efeito exaustivo. Em (49), a asserção do exato lugar em que a casa está 

localizada descarta outras localizações no mundo, que seriam as alternativas. Embora as 

alternativas não apareçam explicitamente na sentença (49), elas seriam inferidas pelo ouvinte 

dessa sentença, assim como ocorre em (50), em que a asserção de uma mulher específica para 

                                                           
20 Embora Menuzzi (2012) trabalhe a exaustividade relacionando-a com a noção de foco, esta pesquisa não 
aprofunda essa noção na análise de nossos dados por considerar que o efeito exaustivo aqui é uma consequência 
na interpretação da amplificação do grau da escala de precisão. 
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se casar desconsideraria as outras mulheres existentes, ainda que as alternativas não apareçam 

explicitamente na sentença (50). 

Portanto, consideramos que, como consequência interpretativa da escala pragmática de 

precisão, o very não-canônico pode ser interpretado por meio do efeito exaustivo, na medida 

em que a asserção de um nome num determinado contexto gera implicaturas exaustivas. Essa 

proposta se mostrou aplicável a todos os dados coletados para essa pesquisa. 
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Considerações Finais 

Conforme foi apresentado na introdução desta dissertação, a presente pesquisa teve 

como intuito responder às seguintes perguntas: (i) o very é um modificador de grau que 

modifica apenas adjetivos e advérbios? (ii) Quais as evidências linguísticas que mostram o 

very exercendo modificação para além dos adjetivos e dos advérbios? (iii) Quais são os casos 

em que a modificação do very sobre sintagmas nominais são possíveis e quais não são? (iv) 

Qual o significado de very nesse tipo de modificação? (v) Como descrevê-lo formalmente? 

(vi) Seriam o very canônico e o não-canônico produtos de ambiguidade? (vii) Qual o efeito de 

sentido proveniente dessa modificação? 

Em relação à primeira pergunta, mostramos que não se pode afirmar que a 

modificação exercida pelo very é restrita apenas a essas classes de palavras. Para tanto, 

precisávamos evidenciar, por meio de dados, que o sintagma nominal também era um 

domínio que podia ser modificado pelo very.  

Na continuação, a segunda pergunta nos levou a buscar sentenças em que o very 

modificava sintagmas nominais para evidenciar que se tratava de um fenômeno recorrente no 

inglês. Dessa forma, adotamos as três frentes de coletas apresentadas nesta dissertação para a 

formação de nossos corpora: os dados provenientes do British National Corpus, de alguns 

romances da língua inglesa dos séculos XIX e XX e da elicitação controlada. A relevância 

desse tipo de metodologia para uma pesquisa dessa natureza está na originalidade de se fazer 

uma análise formalista com base em corpus. Uma das razões explicitada para a adoção da 

análise de corpus é justamente o fato de o pesquisador não ser falante nativo do inglês, 

portanto, seria uma limitação para uma análise mais introspectiva desse fenômeno. Assim, em 

nossa análise, os dados confirmaram a hipótese de que as ocorrências de very modificando os 

adjetivos e os advérbios de modo são bem maiores se comparadas com a modificação sobre 

sintagmas nominais. Dessa forma, nomeamos a modificação sobre os adjetivos e os advérbios 

de modo de modificação canônica e de modificação não-canônica aquela feita sobre 

sintagmas nominais, objeto de estudo dessa pesquisa. 

Em relação à terceira pergunta, a constituição de corpora se mostrou uma ferramenta 

muito útil em nossa investigação, já que nos deu pistas dos cenários em que a modificação 

não-canônica pode ocorrer e em quais situações há restrições na formação de sentenças com 

esse tipo de modificação. Dessa forma, os dados mostraram que o very tende a modificar 

sintagmas nominais complexos. Os casos em que esse tipo de modificação admite sintagmas 

nominais que não são desenvolvidos estão relacionados com a presença de determinantes 
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situacionais, como os determinantes demonstrativos e os possessivos, que desempenham 

funções dêiticas. Quanto à presença de determinantes, os dados também revelaram que o very 

não-canônico modifica expressões nominais bem definidas. O artigo the (o/a) se mostrou o 

mais recorrente em nossos dados, o que nos deu pistas de que, pela semântica do artigo 

definido, a modificação não-canônica se caracteriza por ser sobre elementos que seriam 

únicos nos contextos de modificações dessa natureza. Justamente por se tratar de expressões 

linguísticas bem definidas, o artigo indefinido a/an (um/uma) não precede o very não- 

canônico, como se observou na rejeição de sentenças com o artigo indefinido precedendo o 

very na modificação não-canônica pelo consultor. 

Sobre a quarta indagação, como esse estudo se caracteriza por ser de investigação do 

significado, investigamos como o very seria interpretado na modificação de sintagmas 

nominais. Já sabíamos que o very canônico tem uma interpretação parecida com o muito do 

português e suspeitávamos que o não-canônico tivesse uma interpretação que expressaria a 

exatidão do elemento modificado nos contextos em que as sentenças eram proferidas, como 

nas traduções dos romances que apresentaram o very como exato, mesmo e próprio. O 

consultor confirmou nossa hipótese ao parafrasear o very como exact (exato) em sua 

interpretação das sentenças da elicitação controlada. 

A partir disso, respondendo à quinta pergunta, propomos que a descrição formal dessa 

modificação pode ser feita por meio de escala, seguindo a proposta de outros autores em 

estudos da modificação de grau que também utilizam escalas como mecanismo descritivo. No 

entanto, a nossa escala é pragmática, denominada escala pragmática de precisão, por 

considerar que o contexto em que a sentença é proferida desempenha papel preponderante 

para sua interpretação. A importância desse trabalho para pesquisas linguísticas de 

investigação do significado também se dá pelo estabelecimento de uma relação entre a 

Semântica e a Pragmática, contribuindo com um tópico que tem gerado discussões bastante 

atuais sobre os limites entre essas duas teorias. 

A adoção de escalas responde a sexta e principal pergunta que norteou nossa 

investigação: seriam o very canônico e o não-canônico produtos de ambiguidade? Propomos 

que o very canônico e o não-canônico são os mesmos, portanto, não seriam produtos de 

ambiguidade. No entanto, a diferença entre eles seria a natureza escalar: escala semântica 

aberta para o canônico e escala pragmática fechada no grau máximo para o não-canônico. 

Apontamos também que, como consequência da interpretação dessa escala pragmática, 

denominada de escala de precisão, o very não-canônico teria um efeito exaustivo, na medida 
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em que a asserção de um elemento pelo very no contexto tornaria os outros elementos falsos 

nesse contexto. 

Portanto, a relevância dessa pesquisa para os estudos linguísticos se caracteriza por 

seu ineditismo na descrição e explicação de nosso objeto de estudo e de sua contribuição para 

os estudos de natureza escalar, mostrando que as escalas podem estabelecer uma relação entre 

a Semântica e a Pragmática. McNally (2017) afirma que os estudos mais recentes em 

semântica escalar caminham nessa direção. 

Também consideramos que, transversalmente, esse estudo pode ter uma aplicação para 

além do meio acadêmico, sendo útil também no que se refere às questões educacionais, como 

o ensino de língua inglesa, na medida em que o very pode ser ensinado como um modificador 

que não se restringe apenas à modificação de adjetivos e de advérbios, mas que pode também 

modificar sintagmas nominais e contribuir, assim, com a aprendizagem de alunos de inglês 

como língua adicional. 

Como toda pesquisa científica, temos consciência de que nossa proposta é uma 

pequena contribuição para a descrição desse fenômeno linguístico. Não tivemos a pretensão 

de esgotar todas as possibilidades de debates sobre esse fenômeno com nossa pesquisa. Logo, 

pretendemos retomar as lacunas deixadas por esse trabalho em estudos futuros. 
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ANEXO 1  

PRIMEIRA FASE DO TESTE DE JULGAMENTOS DE CONTEXTOS DA ELICITAÇÃO 
CONTROLADA 

 

Read the situations below and use your intuition to choose the options 
which sound natural for you. You can choose more than one option for each 
situation or not to choose any option. Then, paraphrase the sentences you 
consider natural. 

* Paraphrase: to express the meaning of the sentence by using other words. 

 

You can follow the examples below: 

 

EXAMPLE 1 

You intend to buy a new car. So, you decide to search for different types of cars on the 
Internet. After some minutes, you find a car that attracts you. You get surprised when you find 
out how much it costs: $300,000. You react to it by saying: 

( x ) This car is very expensive. 

( x ) This is a very expensive car. 

(    ) This car is well expensive. 

Paraphrase: If I want to buy this car, I have to spend a lot of money on it. 

 

Feel free to express any suggestion you have on the difference of uses of the sentences 

 

EXAMPLE 2 

You love travelling. You always visit different places to meet interesting people and different 
cultures. Then, you have just arrived to a small city in Brazil. You are enchanted by the local 
beauty. You say: 

(    ) This city is well beautiful. 

(    ) This city is much beautiful. 
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(    ) This city is many beautiful. 

Paraphrase: None of the sentences sound natural for me, so there is no meaning I can 
understand. 

You can also propose sentences you consider appropriate for the context. 

1) You are walking on the street. You see a group of people taking photos of a famous 
landmark in London. The next day, you see the same group of people. How would you say 
this? 

(    ) They are the very people. 

( x ) They are the very people who I saw yesterday. 

(    ) They are very people who I saw yesterday. 

Paraphrase: I saw these same people yesterday. 

 

2) You are going to work. Suddenly, you testify a car accident near you. How would you 
report it to a friend? 

(    ) I was there at very moment it happened. 

( x ) I was there at the very moment it happened. 

(    ) I was there at the very moment. 

Paraphrase: I was there when the accident happened. 

 

3) You are at a party. You see a very beautiful woman. It’s love at first sight. Then, you think: 

(    ) She’s the very woman. 

(    ) She’s very woman. 

( x ) She’s the very woman I want to get married to. 

(    ) She’s a very woman I want to get married to. 

Paraphrase: I will marry that woman someday. 

 

4) You are 30 years old. You decide to visit the school where you used to go when you were a 
teenager. You enter a classroom and say: 

(    ) This is very classroom. 
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(    ) This is the very classroom. 

(    ) This is a very classroom in which I had classes. 

( x ) This is the very classroom in which I had classes. 

Paraphrase: I have had classes in this very classroom while I was younger. 

 

5) You really look up to your father. You think he is honest, friendly and hardworking. He 
always does his best to provide you with everything you need. How would you describe your 
father in this situation? 

( x ) My father is the best man in the world. 

(    ) My father, who is very best man in the world, does everything for me. 

(    ) My father, who is a very best man in the world, does everything for me. 

( x ) My father, who is the very best man in the world, does everything for me. 

Paraphrase: My father is the best man I know, he supports me with whatever I am doing. 

 

6) There is a new employee at the company where you work. Because of his lack of 
experience, he makes lots of mistakes. He gets sad and anxious. When you see this situation, 
you try to cheer him up and say: 

( x ) Don’t worry! This is your first day. Everything will be fine. 

(    ) Don’t worry! This is your very first day. Everything will be fine. 

( x ) Don’t worry! The very first day is always hard for everybody. Everything will be fine. 

Paraphrase: The first day is always the hardest for everyone! You will settle in just fine. 

7) You live in a city where the mayor decided that the citizens couldn’t walk their dogs after 3 
p.m. You think this decision doesn’t match to what people expect from the government. You 
criticize him by saying: 

(    ) The fact that the mayor doesn’t like animals is very reason for his decision. 

(    ) The fact that the mayor doesn’t like animals is a very reason for his decision 

( x ) The fact that the mayor doesn’t like animals is the very reason for his decision 

Paraphrase: The mayor made this decision because he doesn’t like animals. 
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8) You were invited to your best friend’s birthday party. You want to buy him a present. You 
heard that he wanted a new T-shirt. Then, you go to a clothes shop. After some minutes, you 
come across the perfect T-shirt and say: 

(    ) This is the very T-shirt. 

(    ) This is very T-shirt I was looking for. 

(    ) This is a very T-shirt I was looking for. 

( x ) This is the very T-shirt I was looking for. 

Paraphrase: I was looking for a T-shirt just like this one! He will love it. 

 

9) You received a phone call from the bank. They state that you owe money to the bank. 
However, you don’t agree with that. You try to convince them that you paid off your debits. 
You say: 

(    ) I gave the money to very Mr. Smith. 

(    ) I gave money to the very Mr. Smith. 

(    ) I gave money to very Mr. Smith who was the bank manager at the time. 

( x ) I gave the money to the very Mr. Smith who was the bank manager at the time. 

Paraphrase: I have given the money you are asking for to Mr. Smith, who at that time was 
the bank manager. 

 

10) It was Christmas day. Your family came together to celebrate that special date. You 
shared unforgettable moments. You had a great time. You consider that: 

( x ) The best moment of my life was on that very Christmas. 

(    ) The best moment of my life was on that very day. 

(    ) The best moment of my life was on that very day in which I shared unique moments with 
my family. 

( x ) The best moment of my life was on that very Christmas in which I shared unique 
moments with my family. 

Paraphrase: That Christmas was the best day of my life! 
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ANEXO 2 

SEGUNDA FASE DO TESTE DE JULGAMENTOS DE CONTEXTOS DA ELICITAÇÃO 
CONTROLADA 

 

Read the situations below and use your intuition to interpret the sentences 
for each situation. Then, paraphrase the sentences  

* Paraphrase: to express the meaning of the sentence by using other words. 

 

You can follow the examples below: 

 

EXAMPLE 1 

You intend to buy a new car. So, you decide to search for different types of cars on the 
Internet. After some minutes, you find a car that attracts you. You get surprised when you find 
out how much it costs: $300,000. You react to it by saying: “This car is very expensive”. 

Paraphrase: “This car is very expensive” means: If I want to buy this car, I have to spend a 
lot of money on it. 

 

1) You are walking on the street. You see a group of people taking photos of a famous 
landmark in London. The next day, you see the same group of people and say: “They are the 
very people who I saw yesterday”. 

Paraphrase: “They are the very people who I saw yesterday” means: I saw these same 
people yesterday.  

 

2) You are going to work. Suddenly, you testify a car accident near you. You report it to a 
friend by saying: “I was there at the very moment it happened”. 

Paraphrase: “I was there at the very moment it happened” means:  I was there at the 
exact moment of the accident. 

 

3) You are at a party. You see a very beautiful woman. It’s love at first sight. Then, you think: 
“She’s the very woman I want to get married to.” 
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Paraphrase: “She’s the very woman I want to get married to” means: I want to marry this 
woman I am looking at! 

 

4) You are 30 years old. You decide to visit the school where you used to go when you were a 
teenager. You enter a classroom and say: ‘I have had classes in this very classroom while I 
was younger.’ 

Paraphrase: ‘I have had classes in this very classroom while I was younger’ means: I’ve 
had classes in this exact classroom while I was younger. 

 

5) You really look up to your father. You think he is honest, friendly and hardworking. He 
always does his best to provide you with everything you need. You describe your father in 
this situation by saying: “My father, who is the very best man in the world, does everything 
for me.” 

Paraphrase: “My father, who is the very best man in the world, does everything for me.” 
means: My father is the greatest man in the world, he gives me a lot of support and does 
everything for me. 

 

6) There is a new employee at the company where you work. Because of his lack of 
experience, he makes lots of mistakes. He gets sad and anxious. When you see this situation, 
you try to cheer him up and say: “Don’t worry! This is your very first day. Everything will be 
fine.”/ “Don’t worry! The very first day is always hard for everybody. Everything will be 
fine.” 

Paraphrase: “This is your very first day” means:  This is your first day of this new job. 

“The very first day is always hard for everybody” means: The first day of a new job is 
hard for everyone. 

 

7) You live in a city where the mayor decided that the citizens couldn’t walk their dogs after 3 
p.m. You think this decision doesn’t match to what people expect from the government. You 
criticize him by saying: “The fact that the mayor doesn’t like animals is the very reason for 
his decision” 

Paraphrase: “The fact that the mayor doesn’t like animals is the very reason for his 
decision” means: The major made this decision solely based on the fact that he does not like 
animals. 
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8) You were invited to your best friend’s birthday party. You want to buy him a present. You 
heard that he wanted a new T-shirt. Then, you go to a clothes shop. After some minutes, you 
come across the perfect T-shirt and say: “This is the very T-shirt I was looking for.” 

Paraphrase: “This is the very T-shirt I was looking for” means: I have been looking for 
this exact t-shirt! 

 

9) You received a phone call from the bank. They state that you owe money to the bank. 
However, you don’t agree with that. You try to convince them that you paid off your debits. 
You say: “I gave the money to the very Mr. Smith who was the bank manager at the time.” 

Paraphrase: “I gave the money to the very Mr. Smith who was the bank manager at the 
time” means: I gave the money to Mr. Smith who was the bank manager at the time of me 
handing him the money. 

 

10) It was Christmas day. Your family came together to celebrate that special date. You 
shared unforgettable moments. You had a great time. You say: “The best moment of my life 
was on that very Christmas.” / “The best moment of my life was on that very Christmas in 
which I shared unique moments with my family.” 

Paraphrase: “The best moment of my life was on that very Christmas” means: The 
Christmas we are talking about was the best moment of my life! 

 

“The best moment of my life was on that very Christmas in which I shared unique 
moments with my family” means: That exact Christmas was the best time of my life, I got 
to share precious time with my family. 

 

 

 


