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“[Alice disse:] tenho medo dos insetos 

maiores. Mas posso lhe dizer os nomes de 

alguns dos que conheço. 

– E, naturalmente, eles atendem quando 

alguém chama seus nomes? – inquiriu o 

Mosquito, despreocupadamente. 

– Bem, eu nunca vi um inseto atender 

quando era chamado. 

– E para que serve ter nomes – observou o 

Mosquito –, se eles não respondem 

quando alguém chama por eles? 

– Bem, pode não ser útil para eles – falou 

Alice. – Mas acho que é muito útil para as 

pessoas que lhes põem os nomes, 

suponho. Se não fosse por isso, para que 

as coisas teriam nomes?” 

 

Lewis Carrol, Alice no País do Espelho. 
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RESUMO 

 

 

 Este trabalho questiona a afirmação que se encontra na literatura de que o artigo definido é 

desprovido de conteúdo semântico, sendo que os principais traços geralmente a ele atribuídos 

seriam decorrentes de algum outro recurso das línguas; assim, o artigo seria um simples 

morfema gramatical. No Português Brasileiro, porém, é recorrente tanto o uso de sintagmas 

nominais que apresentam a posição de determinante preenchida quanto os sintagmas que têm 

essa posição não preenchida, pelo menos aparentemente. Considerando-se que o artigo seria 

desprovido de conteúdo semântico, esperar-se-ia que não houvesse diferenças semânticas 

entre sentenças semelhantes que diferem apenas no preenchimento ou não da posição de 

determinante. Considerando-se isso, neste trabalho, realizou-se um levantamento de pares de 

sentenças que têm como única diferença a posição de determinante preenchida pelo artigo 

definido singular versus o aparente não preenchimento dessa posição, sendo essa a única 

diferença entre as sentenças, e, com base nesse levantamento, verificou-se que o singular nu é, 

sim, um fenômeno diverso dos demais tipos de sintagma nominal. Com base nesse fato, foi 

realizado um estudo das abordagens existentes para explicar a semântica desse nominal. As 

duas propostas apresentaram problemas, mas a que considera o singular nu um indefinido, 

defendida por Müller (2002), mostrou-se insustentável. Pires de Oliveira & Rothstein (2011), 

propondo que o singular nu é uma expressão de referência à espécie, também não dão, 

sozinhas, conta do fenômeno, mas parecem caminhar nessa direção. 

 

Palavras-chave: Semântica. Singular nu. Definido genérico. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Português Brasileiro (doravante PB) tem um sistema de sintagmas nominais 

bastante rico, já que eles podem ocorrer tanto nus quanto com determinantes, além dos 

sintagmas quantificados. Estudar esses sintagmas se faz interessante na medida em que, 

embora já haja alguma literatura a respeito dessas questões no PB1, há, ainda, muito a ser 

feito, em particular compreender a contribuição semântica de cada um desses tipos de 

sintagmas, supondo que eles deem diferentes contribuições semânticas. 

O singular nu
2
 é o objeto deste trabalho

3
, dada a sua peculiaridade no PB frente às 

demais línguas românicas. No PB, ao contrário do que se encontra nas demais línguas dessa 

família
4
, esse nominal é altamente produtivo, ocorrendo em diferentes posições sintáticas sem 

muitas restrições, como já foi mostrado em Peruchi Mezari (2010). Nessa mesma pesquisa, 

foi indicado que o plural nu tem baixa freqüência de uso, como observado em função de sua 

ocorrência quase nula, e esse fato reforça a oposição entre o PB e as demais línguas românicas 

– até mesmo em relação ao Português Europeu –, já que, nelas, é o plural nu que ocorre 

produtivamente. 

Diversos tipos de sintagmas nominais podem expressar genericidade, como ilustrado a 

seguir: sintagmas nominais sem determinantes – o chamado singular nu, exemplificado em 

(1) e o plural nu exemplificado em (2) –, sintagmas nominais definidos – (3) singular definido 

e (4) plural definido – e, por fim, o sintagma nominal indefinido singular (5): 

 

(1) Homem é chorão. 

(2) Flores são cheirosas. 

(3) O cavalo chegou ao Brasil com os portugueses. 

(4) Os gatos vivem com os homens há quase 10.000 anos. 

(5) Um mamífero é um animal vertebrado que tem mamas e um coração com quatro 

cavidades. 

 

                                                           
1
 Ver, em especial, os trabalhos de Müller (2000, 2002, 2003, 2004, entre outros), Schmitt & Munn (1999, 2002), 

Munn & Schmitt (2005), Pires de Oliveira & Rothstein (2011). 
2
 A escolha de terminologia para se referir a esse nominal traz problemas teóricos, mas eles serão discutidos 

apenas no capítulo 3. Optou-se por “singular nu” apenas como terminologia descritiva. 
3
 O trabalho enfoca apenas nomes que são classificados, tradicionalmente, como contáveis. 

4
 Ver Dobrovie-Sorin et al.. (2005) para uma revisão do singular nu em outras línguas românicas. 
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Encontram-se, na literatura, afirmações de que a presença do artigo definido não é 

significativa dentro do sintagma nominal. Alexiadou et al.. (2007, p.71), por exemplo, 

generalizam a respeito de todas as línguas: “o artigo, por ele mesmo, é nada mais que um 

morfema gramatical responsável por atribuir caso ao nome [...] Sob essa perspectiva, o artigo 

é desprovido de conteúdo semântico ou descritivo”.
5
 As autoras se ancoram na hipótese de 

Longobardi (1994) de que só há sintagmas com determinantes, aparentes ou não. A hipótese é 

que a presença ou não do artigo não traz mudanças semânticas. Logo, (6a) e (6b), assim como 

(7a) e (7b), a seguir, deveriam ter a mesma forma lógica, a mesma interpretação: 

 

(6) a. João está procurando secretária. 

b. João está procurando a secretária. 

 

(7) a. Cachorro é um animal comum. 

b. O cachorro é um animal comum.
6
 

 

É possível, no entanto, perceber que há, sim, diferenças que só podem ser atribuídas a esses 

nominais. A sentença (6a), por exemplo, pode ocorrer em um contexto em que João está 

abrindo um escritório e procurando alguma mulher para trabalhar como secretária, mas não se 

trata de uma secretária em específico; João não sabe sequer se existe algo que seja secretária. 

(6b), por outro lado, tem uma interpretação completamente diferente, ausente em (6a): existe 

uma secretária, que de alguma maneira é específica, familiar no contexto, e João está 

procurando por ela.  Essa é a chamada leitura de escopo amplo. Nos termos de Krifka et al.. 

(1995), a interpretação do sintagma em (6a) não é específica, ao passo que em (6b) há uma 

leitura específica. Por outro lado, a sentença (7a), com o singular nu, é genérica, o que parece 

ser o caso também em relação à sentença (7b), com o artigo definido. Em (6), portanto, a 

comparação apresenta claro contraste, ao passo que em (7) o par não tem um contraste tão 

                                                           
5
 Tradução minha. No original: “the article by itself is nothing more than a grammatical morpheme responsible 

for assigning case to the noun […] Under such a view, the article is devoid of any semantic or descriptive 

content”. 
6
 O predicado „ser um animal/bicho‟ acrescido de um adjetivo gera certa controvérsia sobre tratar-se ou não de 

um predicado de espécie. Aqui, seguimos Beyssade (no prelo) e Dayal (2004), que entendem que se trata, sim, 

de um predicado de espécie e, portanto, a expressão sobre a qual ele predica é uma expressão de referência à 

espécie. 
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aparente. Será então que, em contextos como (7), usar o singular nu ou o singular definido é 

apenas uma diferença de “cor”, para usar uma terminologia fregeana
7
? 

Se a afirmação de Alexiadou et al.. (2007) estivesse correta, e a generalização das 

autoras fosse realmente válida para todas as línguas, universalmente, diferenças semânticas 

não seriam esperadas nesses pares de sentenças, em que o singular nu está na mesma posição 

que outros nominais – nesse caso o singular definido, que difere apenas na presença explícita 

do artigo definido. 

O objetivo deste trabalho é, então, verificar se o singular nu apresenta diferenças 

semânticas em relação ao singular definido genérico e específico e, também, verificar a 

adequação das teorias que existem para aquele nominal
8
. Em função da extensão e da 

complexidade da literatura, a questão do sintagma definido será deixada para outra ocasião. 

Foca-se nos sintagmas nus e definidos, especificamente, porque, pelo menos aparentemente, 

nas sentenças nas quais serão apresentados, eles formam um par mínimo, podendo também 

ocorrer em um mesmo contexto, como ilustrado em (7), e porque as teorias atuais para o 

singular nu apresentam posições bastante distintas e, sob um primeiro olhar, são 

problemáticas. 

Para discutir as questões aqui brevemente apresentadas, este trabalho está divido em 

cinco partes. No capítulo 1, trata-se, primeiramente, de esclarecer os conceitos que sustentam 

essa investigação. Será discutido o que é a genericidade e como ela se distingue de uma 

sentença episódica. No capítulo 2, são apresentados pares de sentenças que diferem apenas na 

presença e ausência do artigo definido, ilustrando casos em que: a) as sentenças apresentam 

diferença de julgamento de gramaticalidade; b) as sentenças apresentam o mesmo julgamento 

de gramaticalidade, mas apresentam interpretações diferentes; c) o julgamento de 

gramaticalidade e a interpretação das sentenças são semelhantes. No capítulo 3, parte-se para 

a discussão a respeito do singular nu, passando pelas posições encontradas na literatura 

atualmente, questionando se esse tipo de sintagma nominal é indefinido, como defendido por 

Müller (2002, entre outros), ou se ele denota a espécie, como defendido por Munn & Schmitt 

(2005) e Pires de Oliveira & Rothstein (2011). Como será mostrado, a posição de Müller é 

problemática a ponto de se tornar insustentável. Em seguida, apresenta-se a teoria de Pires de 

                                                           
7
 Frege (1978[1892]) entende que o conceito de significado congrega duas partes objetivas, o sentido e a 

referência, mas distingue ainda a representação, que é a imagem mental individual, e a cor, que são as diferenças 

de variedades. 
8
 Apenas interpretações de sentenças com curva entonacional normal serão consideradas neste trabalho, ou seja, 

proferimentos sem marcas informacionais, que podem interferir no seu licenciamento. Para um estudo cruzando 

nominais nus e estrutura informacional, ver Mariano (2011). 
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Oliveira & Rothstein (2011), que parece ser uma boa saída, mas não isenta de problemas. No 

capítulo 4, verifica-se se essa teoria se aplica adequadamente às interpretações e aos 

julgamentos das sentenças apresentadas no capítulo 2. O trabalho é encerrado com as 

considerações finais. 
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1 GENERICIDADE 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

Alexiadou et al.. (2007), em um estudo sobre os Determinant Phrases (DP) e Nominal 

Phrases (NP) sob a perspectiva da gramática gerativa, elencam, partindo do inglês, os 

principais traços do artigo definido, como definitude, identificabilidade e familiaridade. Em 

seguida, porém, a partir de exemplos de outras línguas, as autoras mostram que esses traços 

não são recorrentes em todas as possibilidades de ocorrências de DPs com artigo definido. 

Além disso, há línguas que não apresentam artigo definido, sendo, dessa forma, necessário 

que a definitude seja expressa de alguma outra maneira. Assim, as autoras retomam a 

“hipótese DP”, que remonta a Abney (1987). A proposta consiste na ideia de que não é o 

artigo definido que carrega os traços acima mencionados, e sim uma projeção funcional no 

interior do DP, e tal teoria resolveria a questão das línguas que não apresentam artigo 

definido. Se é, porém, a projeção funcional que assim o faz, então não deveria haver diferença 

entre sintagmas definidos e sintagmas nus. 

Ocorre que o PB difere das línguas utilizadas como base na justificativa das autoras, 

pois é uma língua que apresenta ocorrências de sintagmas nominais tanto nus – sem 

determinante – quanto com artigo definido, na mesma posição, em sentenças semelhantes. Se 

o artigo definido não estivesse fazendo nada além de ser um simples morfema gramatical, 

seria esperado que a presença ou ausência dele em um par de sentenças semelhantes não 

apresentasse diferença semântica, mas esse não é o caso, como se pode perceber, por 

exemplo, com a observação de (6), repetido a seguir. 

 

(6) a. João está procurando secretária. 

b. João está procurando a secretária. 

 

Em (6a) a ausência de determinante dentro do sintagma nominal – a ocorrência do nominal nu 

– dá uma leitura não específica da sentença, ao passo que (6b) – com o artigo definido – 

embora permita essa leitura, permite também uma leitura específica – essa é a leitura 

preferencial. Em outros termos, apenas (6b) é ambígua. 

Considerando-se que o presente trabalho tem como foco o singular nu e as teorias que 

tentam dar conta desse fenômeno, será feito um levantamento de sentenças que diferem 
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apenas na presença do artigo definido no sintagma nominal para verificar se há ou não 

diferenças na interpretação e no julgamento de gramaticalidade. Antes de iniciar essa 

comparação, faz-se necessário apresentar, ainda que brevemente, o quadro teórico que irá 

ancorar a reflexão apresentada neste trabalho. Assim, neste capítulo, definir-se-á 

genericidade, com base em Krifka et al.. (1995), para melhor entendimento dessas questões. 

Serão apresentados, também, os conceitos de sentença episódica, por ela se opor à sentença 

caracterizadora, e DP particular, por se opor ao DP genérico. Com base nos mesmos autores, 

serão expostos os testes para diagnóstico de sentenças caracterizadoras e DPs genéricos. 

 

 

1.2 AS FORMAS DE EXPRESSÃO DE GENERICIDADE 

 

Krikfa et al.. (1995) distinguem duas variedades básicas de genericidade. A primeira 

variedade é a genericidade que ocorre por meio de DPs
9
 que não designam indivíduos 

particulares e  fazem sim referência à espécie. São as expressões de referência à espécie – ou 

DPs genéricos, como serão aqui chamados. Os DPs genéricos opõem-se às expressões de 

referência a objetos, DPs particulares. Beyssade (no prelo) explica: 

 
A principal diferença entre as espécies e os indivíduos ordinários é que as espécies 

são espacialmente descontínuas, enquanto um indivíduo comum pode sempre ser 

identificado pelas suas coordenadas espaço-temporais: em um dado momento t do 

tempo, um indivíduo comum só pode estar em um e apenas um lugar, enquanto uma 

espécie pode ocupar vários lugares. 
 

Um indivíduo comum, ordinário – João, por exemplo –, portanto, só pode estar em um lugar 

em um tempo definido. Uma espécie – baleia, por exemplo –, por outro lado, está presente em 

vários lugares, diferentes, em um momento dado do tempo, já que,  tratando-se da espécie, há 

vários espécimes.
10

 

A segunda variedade de genericidade ocorre por meio de sentenças “que não 

expressam episódios específicos ou fatos isolados, mas reportam uma espécie de propriedade 

geral, isto é, reportam uma regularidade que reúne grupos de episódios ou fatos 

particulares”.
11

 (KRIFKA ET AL.., 1995, p.2) Essas sentenças são conhecidas, na literatura, 

                                                           
9
 Entende-se, hoje, de acordo com Mioto et al.. (2007) que se tratam de DPs, não de NPs. Portanto, onde se lê 

„NP‟ em Krifka et al.. (1995),  lê-se „DP‟, no presente trabalho. 
10

 Seria diferente apenas se, em um momento dado do tempo, existisse apenas um espécime, um “exemplar” da 

espécie. 
11

 Tradução minha. No original: “which do not express specific episodes or isolated facts, but instead report a 

kind of general property, that is, report a regularity which summarizes groups of particular episodes or facts”. 
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como sentenças caracterizadoras – nomenclatura que será utilizada no presente trabalho –, e 

englobam sentenças genéricas disposicionais, habituais, entre outros tipos. De acordo com os 

autores, “muito do nosso conhecimento de mundo, e muitas de nossas crenças sobre o mundo, 

são expressas em termos de sentenças caracterizadoras”.
12

 (ibidem, p.3) Isso porque as 

sentenças caracterizadoras “são uma forma ao mesmo tempo importante e usual de como os 

seres humanos armazenam e trocam informações, pois essas sentenças expressam (o que para 

nós se apresentam como) regularidades ou leis mais gerais.” (MÜLLER, 2003a, p.153) As 

sentenças caracterizadoras opõem-se às sentenças particularizadas ou episódicas, “que 

expressam afirmações sobre eventos particulares, propriedades de objetos particulares, e 

assim por diante”. (KRIFKA ET AL.., 1995, p.3)
13

 Além disso, apenas as sentenças 

particularizadas se localizam espaço-temporalmente: 

 
Uma sentença genérica pode ser caracterizada negativamente pelo fato de que não 

está ancorada espaço-temporalmente. Há pelo menos duas formas diferentes de fazer 

com que uma sentença não seja espaço-temporalmente ancorada: (i) enunciando 

uma generalização de entidades particulares ou de situações ou (ii) atribuindo uma 

propriedade a uma espécie. [...] No primeiro caso, usamos uma forma verbal [...] que 

permite afirmar de um indivíduo que ele tem uma disposição específica. No segundo 

caso, enunciamos uma generalização, não quantificando implícita ou explicitamente 

sobre situações [...] mas atribuindo uma propriedade a um sujeito não específico, a 

um sujeito que denota uma espécie. (BEYSSADE, no prelo) 
 

Apesar de serem dois fenômenos distintos, essas maneiras de expressar genericidade – 

os DPs genéricos e as sentenças caracterizadoras – podem ocorrer combinadas em uma 

mesma sentença, como em (8): 

 

(8) A geladeira geralmente fica na cozinha. 

 

A tradução dessa sentença é: em geral, se algo é um espécime da espécie geladeira, então ele 

fica na cozinha. Como é possível notar observando-se (8), há uma característica comum: os 

DPs genéricos, denotando espécies, abstraem-se de objetos particulares, enquanto sentenças 

caracterizadoras abstraem-se de eventos e fatos particulares (KRIFKA ET AL., 1995, p.4). 

 

                                                           
12

 Tradução minha. No original: “Much of our knowledge of the world, and many of our beliefs about the world, 

are couched in terms of characterizing sentences.” 
13

 Tradução minha. No original: “which express statements about particular events, properties of particular 

objects, and the like”. 
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1.3 O DIAGNÓSTICO DE SENTENÇAS E EXPRESSÕES NOMINAIS GENÉRICAS 

 

Como visto em (1)-(5), repetidos a seguir, sintagmas nominais tanto nus quanto com 

artigo, definido e indefinido, podem ser genéricos: 

 

(1) Homem é chorão. 

(2) Flores são cheirosas. 

(3) O cavalo chegou ao Brasil com os portugueses. 

(4) Os gatos vivem com os homens há quase 10.000 anos. 

(5) Um mamífero é um animal vertebrado que tem mamas e um coração com quatro 

cavidades. 

 

Como sentenças e sintagmas nominais podem ser ambíguos entre uma leitura 

particular e uma leitura genérica, Krifka et al. (1995, p.9-14) apresentam cinco testes 

diagnósticos para distinção entre esses fenômenos. 

O primeiro teste distingue sentenças caracterizadoras de sentenças episódicas, e 

consiste no acréscimo do advérbio „geralmente‟ à sentença. Se não houver grande mudança de 

significado, trata-se de uma sentença caracterizadora. Por outro lado, se a sentença for 

episódica, haverá uma grande mudança de significado, muitas vezes tornando a sentença, no 

mínimo, estranha: 

 

(9) a. O brasileiro é persistente. 

b. O brasileiro geralmente é persistente. 

(10) a. O irlandês acaba de desembarcar no aeroporto de Florianópolis. 

b. *O irlandês geralmente acaba de desembarcar no aeroporto de Florianópolis.
14

 

 

Comparando (9a) e (9b), percebe-se que o significado da sentença muda pouco com o 

acréscimo do advérbio, ao passo que em (10) observa-se uma grande mudança: a inclusão do 

advérbio torna a sentença agramatical. O teste mostra, portanto, que (9a) é uma sentença 

caracterizadora e (10a) é uma sentença episódica. 

                                                           
14

 Os julgamentos de (a) gramaticalidade presentes neste trabalho são da autora. Quando não o forem, será 

indicado. 
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O segundo teste determina quais tipos de DPs podem ser usados como DPs de 

referência à espécie, ou seja, DPs genéricos. O teste consiste na utilização de predicados de 

espécie, ou seja, predicados que só se aplicam a expressões de referência à espécie e que 

tornam a sentença agramatical caso sejam utilizados com DPs de referência a objetos. Os 

exemplos são os argumentos externos de verbos como „ser extinto‟, „estar em extinção‟, „ser 

exterminado‟, „ser um bicho/animal comum‟. 

 

(11) O leão/*João será extinto em breve. 

(12) Cachorro/*Totó é um bicho comum. 

(13) Os dinossauros foram exterminados pela queda de um meteoro. 

(14) Dodos foram extintos no século XVII. 

(15) Um cachorro esteve em processo de extinção. 

 

Podemos observar, em (11)-(15), que o singular definido pode ser combinado com predicado 

de espécie, assim como o singular nu, em oposição aos nomes próprios. O plural nu (14), com 

interpretação genérica, é aceitável, mas parece apresentar a leitura existencial, se não como 

única, como preferencial, afirmando-se que alguns dodos foram extintos, o que torna a 

sentença estranha, dado que se trata de um predicado de espécie. Em (13), com o plural 

definido, a impressão é de que se está fazendo uma afirmação sobre instanciações da espécie 

dinossauro ou sobre subespécies, com uma leitura taxonômica, dependendo do contexto, mas 

mais dificilmente sobre a própria espécie. O indefinido, finalmente, é gramatical, mas tem 

apenas interpretação taxonômica, de subespécie: 

 

(16) Um cachorro – o sapsaree – esteve em processo de extinção. 

 

 Se a leitura for de objeto, a sentença é agramatical: 

 

(17) *Um cachorro – o do meu vizinho – esteve em processo de extinção. 

 

O terceiro teste também distingue DPs de referência a objetos de DPs genéricos. Para 

tanto, o nome “deve ser semanticamente conectado com uma “espécie bem estabelecida” que 
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o sintagma nominal pode, então, referir” (KRIFKA ET AL., 1995, p.11).
15

 Isso porque 

expressões de referência à espécie não soam naturais quando formadas a partir de espécies 

pouco estabelecidas: 

 

(18) a. Garrafa de Coca tem gargalo estreito. 

b. A garrafa de Coca tem gargalo estreito. 

(19) a. Garrafa verde tem gargalo estreito. 

b. #A garrafa verde tem gargalo estreito. (com interpretação genérica) 

 

Na sentença em (18), o singular nu só tem interpretação genérica, que é a preferencial com o 

artigo definido. Isso porque „garrafa de Coca‟ é uma espécie bem estabelecida, ao passo que 

„garrafa verde‟, em (19), não o é. Assim, como „garrafa verde‟ não é uma espécie familiar, a 

leitura favorecida em (19b) é a específica: há uma garrafa em particular, conhecida dos 

interlocutores, que é verde (essa é a informação fornecida pela descrição definida) e tem o 

gargalo estreito. Para que (19b) seja uma sentença aceitável com interpretação genérica, é 

necessário um contexto bastante específico em que „garrafa verde‟ seja uma espécie bem 

estabelecida. Já (19a) só tem leitura genérica. Percebe-se, assim, que o singular nu parece 

veicular, sempre, genericidade. 

O quarto teste apresentado pelos autores distingue sentenças caracterizadoras de 

sentenças episódicas, assim como o primeiro. Sentenças caracterizadoras não reportam 

eventos particulares, mas, sim, regularidades, sendo tipicamente estativas, ao passo que 

sentenças episódicas são não-estativas. Müller (2003a, p.169) atenta para o fato de que um 

predicado episódico só expressará uma generalização “se possuir como um de seus 

argumentos alguma expressão de referência a espécies, pois uma generalização sobre eventos 

não será possível”. 

 

(20) a. O italiano toma vinho com o jantar. 

b. Italiano toma vinho com o jantar. 

c. Italianos tomam vinho com o jantar. 

d. Um italiano toma vinho com o jantar. 

e. Alfredo toma vinho com o jantar. 

 

                                                           
15

 Tradução minha. No original: “must be semantically connected with a “well-established kind” to which the 

noun phrase then can refer”. 
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(21) a. O italiano tomou vinho com o jantar. 

b. Italiano tomou vinho com o jantar. 

c. Italianos tomaram vinho com o jantar. 

d. Um italiano tomou vinho com o jantar. 

e. Alfredo tomou vinho com o jantar. 

 

Enquanto as sentenças em (20), todas, têm leitura genérica
16

, em (21), após transformarem-se 

as sentenças em não-estativas, com flexão de perfeito, todas elas perderam a leitura genérica, 

tendo apenas leitura episódica. Em (21a) e (21d) o DP possui leitura específica. As sentenças 

em (21a) e (21b) são boas em contexto de lista ou em um contexto em que anteriormente não 

existisse algo que fosse italiano e tomasse vinho com o jantar, e esse fato mudou. Nesse caso, 

trata-se de uma sentença caracterizadora. 

Outro aspecto das sentenças caracterizadoras é que elas não expressam propriedades 

acidentais, apenas propriedades essenciais. Não são “descritivas”, mas, sim, “normativas”
17

. 

Com base nessa característica, o quinto teste também distingue sentenças caracterizadoras de 

sentenças episódicas. O contraste é claro quando se observa as sentenças a seguir
18

: 

 

(22) a. Cachorro tem pintas. 

b. Cachorro late. 

(23) a. O cachorro tem pintas. 

b. O cachorro late. 

(24) a. Cachorros têm pintas. 

b. Cachorros latem. 

(25) a. Um cachorro tem pintas. 

b. Um cachorro late. 

 

Se „ter pintas‟ é uma propriedade acessória a um cachorro, e „latir‟ é uma propriedade 

essencial – dados os cachorros conhecidos, isso é, aqueles que são mais normais –, a sentença 

                                                           
16

 Os DPs em (20a) e (20d) são ambíguos entre uma leitura genérica e uma leitura de objeto. (20d) e (21d) 

podem ter, também, leitura taxonômica: 

(i) Um italiano – o de Veneza – toma (ou) vinho com seu jantar. 
17

 É normativo “o que prescreve a regra infalível para alcançar a verdade, a beleza, o bem, etc, ou seja, um bem 

absoluto; [ou] uma fórmula técnica que garanta o desenvolvimento eficaz de certa atividade.” (ABBAGNANO, 

1998, p.717). 
18

 Como Krifka et al.. (1995) ressaltam, objetos diferentes têm propriedades diferentes. Ter pintas é propriedade 

acessória a um cachorro, mas a uma onça-pintada é essencial. Essa distinção, portanto, é bastante problemática. 
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(25a) só é aceitável tendo leitura taxonômica
19

 ou de objeto (um cachorro daqueles ali); tendo 

leitura genérica, é ruim. Já em (25b), com a propriedade essencial, a leitura caracterizadora é 

melhor. Tanto (22b) quanto (23b) e (24b), com a propriedade essencial „latir‟, são boas 

sentenças. Por outro lado, com a propriedade acessória, „ter pintas‟, (23a), com o artigo 

definido, tem leitura preferencial de objeto, e (24a), com o plural nu, há leitura genérica e de 

objeto, sendo essa a preferencial. Já em (22a), com o singular nu, a sentença só tem 

interpretação genérica, denotando a espécie, e torna-se uma sentença estranha em função do 

conhecimento dos falantes de que cachorro não tem, em geral, pintas. 

De posse do conceito de genericidade e com a instrumentalização para identificar os 

diferentes fenômenos, pode-se partir para o levantamento e análise de pares de sentenças que 

diferem apenas quanto à ausência ou presença aberta do artigo definido, a serem realizados no 

próximo capítulo. 

                                                           
19

 Como em (i): 

(i) Um cachorro – o dálmata – tem pintas. 
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2 DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS ENTRE SENTENÇAS COM NOMINAIS 

SINGULARES NUS E DEFINIDOS 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo, serão apresentados pares de sentenças que diferem apenas na presença 

versus ausência do artigo definido dentro do sintagma nominal. Esse levantamento de 

sentenças foi realizado a fim de se verificar se o singular nu apresenta diferenças semânticas 

em relação a sintagmas nominais com a posição de determinante abertamente preenchida, 

nesse caso, como já citado, com o artigo definido singular. A escolha do artigo definido 

singular se deu em função de que seu acréscimo na sentença não gera nenhuma outra 

mudança (como na morfologia verbal e nominal, por exemplo), pelo menos aparentemente. O 

capítulo se organiza da seguinte maneira: na subseção 2.2, estão os pares que apresentam 

diferença no julgamento de gramaticalidade; em 2.3, estão os pares que apresentam 

interpretação diferente; em 2.4, estão os pares que apresentam julgamento de gramaticalidade 

e interpretação semelhantes; em 2.5, finalmente, é apresentado um quadro-síntese dos pontos 

anteriores. 

 

 

2.2 JULGAMENTO DE GRAMATICALIDADE DIFERENTE 

 

Algumas vezes, em sentenças semelhantes, a presença do artigo definido ou sua 

ausência é tão importante que pode interferir na aceitabilidade das sentenças. Serão 

apresentados, aqui, alguns exemplos de contextos em que isso acontece. 

 

 

(i) Aceitação de exceções 

 

(26) a. Cachorro late, menos o do meu vizinho. 

b. ?O cachorro late, menos o do meu vizinho. 

 

A sentença em (26a) trata de uma generalização sobre a espécie. Em (26b), a sentença se 

torna estranha, pois „o cachorro‟ tem, nessa sentença, a leitura particular como preferencial, 
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mesmo sendo possível a genérica. Considerando-se a leitura genérica, „o cachorro do meu 

vizinho‟ não pode ser uma instanciação de „o cachorro‟, se esse tiver leitura específica, por 

esse último também se tratar de um indivíduo particular, e um indivíduo particular não poder 

apresentar instanciações, apenas estágios. Em (26a), por outro lado, não há problema, pois „o 

cachorro do meu vizinho‟ é uma instanciação da espécie denotada por „cachorro‟. 

 

 

(ii) Apresentação de entidades 

 

Em (27), a sentença com o singular nu é melhor do que a sentença com o artigo 

definido, que é agramatical: 

 

(27) a. Tinha gato pra tudo quanto é lado. 

b. *Tinha o gato pra tudo quanto é lado. 

 

Em (27b), a presença do artigo dá ao sintagma nominal uma interpretação particular e 

definida, familiar, o que torna a sentença agramatical, pois a estrutura da sentença é de 

apresentação, introdução de entidades no discurso. A sentença em (27a), por outro lado, não 

só é aceitável como pode ter duas interpretações. A primeira interpretação – „havia pedaços de 

gato para todos os lados‟ – acontece em um contexto, por exemplo, de acidente de carro. 

Nesse contexto, um gato (ou mais de um) foi atropelado e seu corpo foi desmembrado em 

vários pedaços, que foram jogados para vários lados, como se fosse uma massa. Essa é a 

interpretação chamada smashed potatoes na literatura. A segunda interpretação – „tinha 

indivíduos gatos para todos os lados‟ –, pode acontecer em um contexto em que haja, por 

exemplo, um quarto que tem as paredes forradas com um papel de parede com imagens de 

gatos, ou então em outro contexto em que haja vários gatos, “inteiros”: 

 

(28) Em Tel-Aviv, tinha gato pra tudo quanto é lado (canto). 

 

(29) a. Tinha menino no jardim. 

b. *Tinha o menino no jardim. 
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 (29a) é possível no contexto de um evento, já encerrado, em que houvesse pelo menos um 

menino em um determinado jardim, ao passo que (29b) é agramatical tanto tendo o sintagma 

nominal uma interpretação particular, quanto genérica, pelos mesmos motivos de (27b). A 

interpretação preferencial de (29a) é a mesma da sentença (27a), de “papel de parede”. 

 

 

(iii) Predicado plural 

 

Em (30a), que, ao contrário de (29), é uma sentença caracterizadora, o sintagma 

nominal nu só tem interpretação genérica, de referência à espécie, generalizando a respeito da 

espécie „criança‟. Como o predicado „se reúne‟ só se aplica a indivíduos plurais, a 

interpretação particular de (30b) já é barrada de início. Não é boa, também, com interpretação 

genérica, em comparação com seu par em (30a): 

 

 (30) a. Criança se reúne no pátio pra brincar. 

b. *A criança se reúne no pátio para brincar. 

 

Ou seja, o singular nu se combina com predicados plurais enquanto que o definido, genérico 

ou específico, não se combina. 

 

(iv) Predicado episódico 

 

Em (31) tem-se um caso diferente, em que a sentença com o singular nu é agramatical 

(como notado por Schmitt & Munn, 2002), ao passo que a sentença com o artigo definido é 

boa. 

 

(31) a. *Menino jogou futebol ontem.
20

 

b. O menino jogou futebol ontem. 

                                                           
20

 (31a) parece ser aceitável apenas em um contexto de lista. Isso porque o DP é genérico, de referência à 

espécie, e é difícil imaginar um evento tão particular envolvendo toda uma espécie, como „jogou bola ontem‟. 

Em um contexto específico de lista, porém, a sentença parece tornar-se aceitável: 

 

(i) Ontem, na festa, menina jogou vôlei e menino jogou futebol. 

 

Isso, porém, só ocorre com alteração na estrutura informacional da sentença. Como já citado, neste estudo só está 

sendo considerada a estrutura com curva entonacional normal. 
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O predicado que constitui as sentenças em (31) é episódico, e em (31b) tem-se um DP 

particular, estando, assim, no nível do objeto. Dessa forma, foi um menino específico e 

familiar no contexto que praticou ação de jogar bola ontem.  A leitura genérica parece não ser 

possível para (31b). 

 

(iv) Posição de objeto de predicado episódico sobre a espécie 

 

(32) a. *Babbagge inventou computador. 

b. Babbagge inventou o computador. 

 

Em (32), assim como em (31), tem-se que a sentença com o singular nu (32a) é agramatical e 

a sentença com o artigo definido (32b) é boa, mas, dessa vez , trata-se da posição de objeto de 

um predicado de espécie. Na sentença (32b), a interpretação é de que Babbagge praticou a 

ação de inventar a “espécie” computador. Talvez seja possível também uma leitura episódica 

em que Babbagge inventou um computador em particular. 

 

 

2.3 INTERPRETAÇÃO DIFERENTE 

 

Em alguns pares de sentenças, ao invés de haver um contraste de julgamento de 

gramaticalidade ou um estranhamento de ordem semântica ou pragmática, as duas sentenças 

dos pares são aceitáveis, mas apresentam interpretações muito diferentes entre si, como visto 

em (6). Serão apresentados nesta subseção, então, outros contextos em que a interpretação das 

sentenças no par é diferente. 

 

(i) Leitura habitual ou de repetição 

 

(33a) é uma sentença caracterizadora com um DP genérico, „bolo‟. É verdadeira em 

um contexto em que, toda semana, Linus compre algo que seja um espécime da espécie bolo. 

Já (33b) também é uma sentença caracterizadora, mas se o DP „o bolo‟ tiver interpretação no 

nível do objeto, a sentença é agramatical. (33b) só pode ser interpretada se o DP „o bolo‟ 

estiver denotando uma subespécie de bolo, familiar, um tipo particular de bolo – o bolo de 
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cenoura da padaria da esquina, por exemplo –, que seria a leitura preferencial, a sentença é 

gramatical, mas a interpretação é diferente: 

 

(33) a. Linus compra bolo toda semana. 

b. Linus compra o bolo toda semana. 

 

Pode-se pensar, também, em um contexto em que não seja necessária uma subespécie, e sim a 

própria espécie, como em „Toda semana João compra o bolo e a Maria compra o pão‟, 

sentença que seria boa, também, com o singular nu. 

 

 

(ii) Escopo 

 

Em (34a), a sentença com o nominal nu é verdadeira em um contexto em que poderia 

haver ou não alguma mancha no chão, o fato é que Patty não viu, no chão, algo que seja 

mancha. Assim, „mancha‟ em (34a) tem escopo inerte, porque não pode ser interpretada como 

„há uma mancha que Patty não viu‟. Já em (34b), só a leitura com escopo amplo está 

disponível, isto é, a interpretação é de que há uma mancha no chão, específica e familiar no 

contexto, mas Patty não a viu. 

 

(34) a. Patty não viu mancha no chão. 

b. Patty não viu a mancha no chão. 

 

 

(iii) Predicado episódico 

 

No par em (35), tem-se uma sentença episódica. (35a) é verdadeira em contextos em 

que Lucy tenha visto qualquer subespécie ou espécime de baleia, em qualquer quantidade: 

apenas uma, dez, trinta, cento e quarenta e sete, mil baleias. 

 

(35) a. Lucy viu baleia ontem. 

b. Lucy viu a baleia ontem. 
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A sentença em (35b), ao contrário de (35a), tem o DP particular, não se referindo à espécie
21

. 

Assim, a interpretação de (35b) é a de uma baleia particular e também familiar no contexto. 

As sentenças em (36) e (37) têm comportamento semelhante entre si: 

 

(36) a. Charlie costurou blusa ontem. 

b. Charlie costurou a blusa ontem. 

 

(37) a. Chegou carta. 

b. Chegou a carta. 

 

(36a) e (37a), com singular nu „blusa‟ e „carta‟, são sentenças episódicas. Não é possível 

definir o número de blusas ou cartas nessas sentenças: em (36a) não se sabe quantas blusas 

Charlie costurou, é possível que tenha sido apenas uma; em (37a), em que se sabe apenas que 

o que chegou foi carta, não jornal ou revista. A interpretação preferencial de (36a) é iterativa, 

de repetição, sendo mais difícil a episódica. A leitura iterativa não está disponível para (36b) 

ou (37b). Por outro lado, as sentenças em (36b) e (37b) são episódicas, e os DPs, com o artigo 

definido, são de referência a objeto, o que não parece acontecer com as contrapartes com o 

singular nu. Assim, as sentenças apenas serão aceitáveis em contextos em que esses DPs são 

familiares: a blusa que Charlie costurou ontem é uma blusa específica, a amarela com listras 

pretas, por exemplo, e a carta que chegou é uma carta específica que estava sendo esperada, a 

carta da menininha ruiva. 

 

 

(iv) Sentença disposicional 

 

As sentenças em (38) são disposicionais no sentido de que elas expressam uma 

disposição do sujeito para algo, também conhecido como “predicado de gosto”: 

 

(38) a. Sally odeia cachorro. 

b. Sally odeia o cachorro. 

 

                                                           
21

 É possível que haja interpretação de espécie no seguinte contexto: Lucy não conhecia a espécie baleia azul, 

por exemplo, e o falante sabia que, no dia anterior, Lucy tinha ido a um aquário e visto uma baleia azul. Assim, 

através de uma das instanciações da espécie baleia, Lucy conheceu a espécie. 
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Percebe-se que a sentença com o singular nu, em (38a), é genérica: o que quer que seja 

cachorro, Sally odeia, ou seja, o ódio de Sally é em relação à espécie cachorro. Já em (38b), 

com a presença do artigo definido, tem-se como interpretação preferencial, se não única, a 

interpretação no nível do objeto, ou seja, o ódio que Sally sente é em relação a um cachorro 

específico, mesmo que ela não sinta ódio em relação à espécie. 

 

 

(v) Posição de sujeito de sentença caracterizadora 

 

As sentenças apresentadas até o momento, nesta subseção, apresentavam o DP 

analisado em posição de objeto. Seguem, agora, as sentenças com o DP em posição de sujeito: 

 

(39) a. Salão de beleza fecha às segundas-feiras. 

b. O salão de beleza fecha às segundas-feiras. 

 

Em (39a), uma sentença caracterizadora, o DP tem leitura de espécie: mesmo que um salão de 

beleza em particular abra às segundas-feiras, salão de beleza, em geral, não abre. A sentença 

parece exprimir uma generalização construída indutivamente, de generalização de 

experiência. Em (39b), apesar de se tratar de uma sentença caracterizadora, generalizante, a 

leitura preferencial do DP é particular. Dessa forma, a interpretação é de uma generalização a 

respeito de um salão de beleza específico. Também pode haver interpretação genérica, mas, 

ao contrário de (39a), a leitura é normativa. 

(40) se trata de uma sentença caracterizadora que, com o singular nu – (40a) – é uma 

generalização a respeito dos professores de uma determinada universidade, a UFSC: 

 

(40) a. Professor da UFSC usa gravata. 

b. O professor da UFSC usa gravata. 

 

A sentença com o artigo definido – (40b) –, por outro lado, parece ser mais adequada tendo 

leitura particular, de objeto: um professor específico da UFSC tem o hábito de usar gravata. A 

leitura genérica do DP, porém, também pode acontecer, mas é difícil imaginá-la sem algum 

contraste na sentença, como ilustrado a seguir, com alterações na curva entonacional: 
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(40) b. O professor da UFSC usa gravata. 

(i) O professor da UFSC, não o servidor técnico-administrativo, usa gravata. 

(ii) O professor da UFSC, não o da UNICAMP, usa gravata. 

(iii) O professor da UFSC usa gravata, não colar. 

 

Essas leituras, porém, também estão disponíveis no nível do objeto. Em (40), assim como em 

(39), pode-se observar que a sentença com o singular nu é sempre uma generalização, ao 

passo que, quando da presença do artigo definido, há uma interpretação de hábito de um 

indivíduo em particular ou uma leitura normativa. 

 

 

2.4 JULGAMENTO DE GRAMATICALIDADE E INTERPRETAÇÃO SEMELHANTES 

 

Como visto anteriormente, a presença do artigo definido no sintagma nominal, em 

oposição ao não preenchimento aparente da posição de determinante, parece ser significativa. 

Há casos em que a presença ou ausência do artigo torna a sentença agramatical, em relação à 

sua contraparte, como apresentado na subseção 2.2, e há casos em que a presença do artigo 

muda o significado da sentença, como visto na subseção 2.3. Serão apresentados, nesta 

subseção, casos em que o significado das sentenças, se tiver, tem uma diferença mínima, 

muitas vezes difícil de ser percebida, sendo possível o uso das duas sentenças do par em 

contextos semelhantes. 

 

 

(i) Predicado de espécie 

 

Nas sentenças (41) e (42), sabe-se, de antemão, que os DPs são genéricos, de 

referência à espécie, pois o predicado que envolve extinção é um predicado de espécie, como 

visto no segundo teste de Krifka et al. (1995) (subseção 1.3). Tanto as sentenças com o 

singular nu quanto com o artigo definido são gramaticais e não parecem diferir. As sentenças 

com o artigo, porém, parecem trazer consigo certa familiaridade, no sentido de que elas 

parecem exigir que a espécie seja conhecida, como vimos no teste de Krifka et al. (1995), no 

capítulo anterior. Compare com „O sapato é caro.‟, em que a leitura preferencial é de objeto, 

porque não há uma espécie „sapato‟ bem estabelecida. 



29 
 

 

 

 

(41) a. Rato é um bicho comum. 

b. O rato é um bicho comum. 

 

(42) a. Baleia é um bicho raro de se ver. 

b. A baleia é um bicho raro de se ver. 

 

 

(ii) Episódio sobre a espécie 

  

(43) a. Batata foi cultivada pela primeira vez na América. 

b. A batata foi cultivada pela primeira vez na América. 

 

Em (43), nas duas sentenças, há um episódio sobre a espécie “batata”. Ambas as sentenças 

são gramaticais e não parece ser clara alguma diferença na interpretação. 

 

 

(iii) Sentença caracterizadora 

 

(44) a. Cachorro late. 

b. O cachorro late. 

 

Em (44), ambas as sentenças são genéricas, mas há a possibilidade de o DP da sentença com o 

artigo definido ter leitura particular, de objeto, mudando a interpretação da sentença: há um 

único cachorro em particular que tem o hábito de latir. Devido a esse fato, o contexto 

“sentença caracterizadora”, além de ser parte da subseção 2.3, se repete nessa subseção. Essa 

dupla possibilidade de leitura dos DPs definidos, entre leitura genérica e particularizada, se 

repete em (45b) e (46b), mas a interpretação preferencial nesses dois últimos casos é de objeto 

e não de espécie: 

 

(45) a. Pedreiro é preguiçoso. 

b. O pedreiro é preguiçoso. 
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(46) a. Nesse estabelecimento, cadeira é cara. 

b. Nesse estabelecimento, a cadeira é cara. 

 

A sentença em (45a) parece ser uma simples generalização. Por outro lado, a sentença em 

(45b), além da interpretação genérica, possibilita também a leitura no nível do objeto, que 

parece ser a preferencial. 

Na sentença (46a), com o singular nu, tem-se apenas uma generalização, ao passo que 

(46b), com o artigo definido, pode-se perceber também uma expectativa de oposição, em 

relação a outro estabelecimento ou em relação a outro tipo de móvel. A diferença é bastante 

sutil, mas parece haver uma implicatura de que nada mais é caro. Além disso, como já dito, 

ela permite uma leitura de objeto, que não há para o singular nu. 

 

 

(iv) Espécie bem estabelecida 

 

Como já visto na apresentação do terceiro dos testes diagnósticos de sentenças e 

expressões nominais genéricas de Krifka et al. (1995), em 1.3, além dos exemplos citados até 

o momento, o singular nu parece sempre ter leitura genérica, inclusive com espécies bem 

estabelecidas, como o caso de (47a): 

 

(47) a. Caixa de leite é da Tetra Pak. 

b. A caixa de leite é da Tetra Pak. 

 

Assim como o singular nu, o definido pode ter interpretação genérica com espécies bem 

estabelecidas, como se pode perceber em (47b). É possível também a interpretação de um 

“modelo ideal” ou “padrão” de caixa de leite
22

, mas, para se obter essa interpretação, é 

necessário um acento mais forte no artigo definido, como em „João é O cara.‟ Em (47b), 

então, o definido parece apresentar mais familiaridade do que o singular nu (47a).
23

 

 

                                                           
22

 O artigo definido parece disparar, em alguns contextos, uma leitura de superlativo. Assim, dizer que “Pelé é o 

cara” significa que, comparado a outros caras, ele é o mais “cara” de todos. 
23

 Quando não se trata de espécie bem estabelecida, sem contexto, a leitura do singular nu também é genérica, 

mas a do definido é familiar e particularizada, no nível do objeto: 

(i) a. Caixa cinza é da Tetra Pak. 

     b. A caixa cinza é da Tetra Pak. 
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(v) Média matemática 

 

Em (48), tem-se um par de sentenças caracterizadoras. 

 

(48) a. Homem do século XX mede 1,80m. 

b. O homem do século XX mede 1,80m. 

 

Em (48a), com o singular nu, tem-se uma generalização sobre „homem do século XX‟; em 

(48b), porém, pode-se também pensar em „o homem‟ como uma entidade ideal, ao passo que 

essa leitura não aconteceria em (48a), que parece mais com uma indução. Isso pode ficar mais 

explícito com o exemplo em (49): 

 

(49) a. Família média americana tem 2 filhos. 

b. A família média americana tem 2 filhos. 

 

 

2.5 SÍNTESE DE CONTEXTOS 

 

A partir da análise da subseção 2.4, é possível postular que o singular nu pode 

apresentar pouca ou talvez nenhuma diferença em relação à sua contraparte com o artigo 

definido. Isso seria um argumento favorável à afirmação de Alexiadou et al. (2007) de que o 

artigo é desprovido de conteúdo semântico, o que explicaria o fato de as sentenças não 

apresentarem diferenças. Como visto, porém, anteriormente, em 2.2 e 2.3, o singular nu 

parece ser, sim, diferente desses sintagmas, pois foram apresentados contextos em que as 

sentenças que diferiam apenas na presença/ausência do artigo poderiam ter diferenças de 

julgamento de gramaticalidade ou na interpretação, mostrando que o singular nu é, então, um 

fenômeno diverso dos sintagmas com determinante aparente. 

Para uma visualização sintética desses contextos, eles foram organizados em uma 

tabela, que pode ser visualizada na página seguinte. 
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3 O QUE É O SINGULAR NU? 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

No PB, não são só o singular e o plural – esse último mesmo que pouco 

produtivamente, com base nos dados levantados por Peruchi Mezari (2010) – que ocorrem em 

contexto nu, mas também o nome de massa (49) e os abstratos (49): 

 

(49) Leite faz bem para a saúde. 

(50) Pedro tem sorte. 

 

Esses três últimos tipos de nominais – o plural nu, o nome de massa e os abstratos – 

não são objetos de estudo deste trabalho, mas é importante ressaltar, aqui, que o singular nu e 

o nome de massa nu, no PB, são foco de uma discussão na literatura. Schmitt & Munn (2002), 

por exemplo, atribuem semânticas diferentes ao nome de massa nu e ao singular nu, ao passo 

que Pires de Oliveira & Rothstein (2011) entendem que aos dois pode ser atribuída uma 

mesma semântica. Além disso, Dobrovie-Sorin & Pires de Oliveira (2010) atribuem ao 

singular nu a mesma semântica do plural nu, ao passo que Pires de Oliveira & Rothstein 

(2011) mostram que é preciso mantê-los à parte. 

O singular nu é assim chamado por se tratar aparentemente de um nome contável que 

não apresenta determinante aparente e não tem flexão de número aparente. Apesar da 

nomenclatura pela qual é conhecido, desde Schmitt & Munn (1999), esse nominal apenas é 

chamado de singular por não apresentar morfologia de plural, tratando-se, na verdade, de um 

nominal neutro para número
24

. Há duas maneiras básicas, na literatura, de se analisar esse 

nominal. A primeira maneira é analisá-lo como expressão que denota diretamente a espécie. 

Essa abordagem tem como panorama básico os trabalhos de Carlson (1977) sobre o plural nu 

no inglês. Beyssade (no prelo) explica: 

 
[Carlson] sustenta que apesar da diversidade das interpretações que podem ser 

encontradas com relação aos plurais nus (leitura genérica [...] ou existencial [...]), se 

pode mostrar que os plurais nus não são ambíguos, que denotam sempre espécies. 

Quando, em contexto, um plural nu dá lugar a uma interpretação existencial, é 

porque está combinado com um predicado particular, um predicado s-level. É o 

                                                           
24

 Em publicações em inglês, por exemplo, Müller não se refere ao singular nu como bare singular, e sim como 

bare numberless, expressão que não possui equivalente em português (MÜLLER, 2002b), visão contra a qual se 

colocam Pires de Oliveira & Rothstein (2011). 



34 
 

 

 

predicado, portanto, que dá origem à leitura existencial, e não o sintagma nominal 

que refere em todos os seus empregos a uma espécie. 
 

A segunda maneira de analisar o nominal nu é baseada na análise de Heim (1982) para 

os indefinidos como „a donkey‟ („um burro‟), desenvolvida por Diesing (1992) e adotada por 

Müller (2000, entre outros). Nessa abordagem, os indefinidos são fórmulas com uma variável 

livre. Quando o indefinido apresenta uma interpretação genérica, “temos que esses sintagmas 

não são verdadeiras expressões de referência a espécies, mas sim indefinidos „normais‟ que 

têm sua variável presa por um quantificador genérico.” (MÜLLER, 2000, p.2-3). 

Como as atuais abordagens do singular nu no PB têm orientações diferentes, é 

consequência que elas apresentem diferenças entre si. Neste capítulo, então, serão expostas 

essas abordagens. Primeiramente, porém, é importante, para a sequência do trabalho, o 

entendimento do que é um (in)definido. Para tanto, será feita, na subseção 3.2, uma breve 

consideração sobre o assunto. Em 3.3, a seguir, será apresentada a abordagem proposta por 

Müller (2000, 2002, 2003, 2004, entre outros) de que o singular nu é um indefinido 

heiminiano, e alguns problemas dessa abordagem. Finalmente, em 3.4, com Pires de Oliveira 

& Rothstein (2011), entende-se que o nominal nu se aproxima do nome de massa, e é uma 

expressão de referência à espécie, seguindo, assim, a abordagem de Carlson para o plural nu 

no inglês, considerando o plural nu como denotando um indivíduo espécie (e não um 

indefinido, como afirma Heim). 

 

 

3.2  O QUE É UM INDEFINIDO? 

 

Um panorama geral da literatura sobre definitude e indefinitude é apresentado em 

Abbott (2004). O ponto de partida é o clássico trabalho de Russell (1905), que caracteriza a 

unicidade como diferença principal entre NPs definidos e indefinidos. A análise lógica que 

vem de Russell das descrições definidas apresenta um operador existencial, acrescido de uma 

cláusula que existe na formalização das sentenças com o definido, à diferença das com o 

indefinido, como ilustrado nas sentenças (51) e (52) a seguir (observe-se o trecho sublinhado). 

Explicando esse fato, a autora afirma que, para Russell, uma sentença com um indefinido, 

como (51a), recebe a análise em (51b), ao passo que uma sentença com o definido tem uma 

análise diferente, como se pode observar em (52). 

 

(51) a. Um estudante chegou. 
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b. ∃x [Estudante(x) e Chegou(x)] 

Existe um indivíduo que é estudante e esse indivíduo chegou. 

 

(52) a. O estudante chegou. 

b. ∃x [Estudante(x) e ∀y[Estudante(y) → y = x] e Chegou(x)] 

Existe um indivíduo que é estudante e para todo indivíduo que é estudante, esse indivíduo é o 

mesmo que o primeiro e esse indivíduo chegou. 

 

Comparando (51a,b) com (52a,b), fica claro que a cláusula que distingue os dois, sublinhada, 

exige a existência de um e apenas um indivíduo que é estudante para a semântica do definido. 

“Assim, nessa perspectiva o artigo definido expressa a ideia de que todo o conteúdo descritivo 

que está contido no NP se aplica unicamente, isto é, no máximo a uma entidade no domínio 

do discurso”
25

 (ABBOTT, 2004, p.125). Essa abordagem, como se sabe, foi amplamente 

criticada, por vários fatores. As críticas mais conhecidas são as que dizem respeito à 

pressuposicionalidade, como apontado por Strawson (1950), problema que já havia sido 

indicado por Frege (1978). Tal problema consiste no fato de que a formalização de Russell 

tornaria a negação da sentença ambígua. A negação de (52a) deveria, então, apresentar duas 

interpretações, a primeira tendo a negação escopo sobre o artigo definido (52c) ou vice-versa 

(52d): 

 

(52) c. [não [existe um e apenas um indivíduo tal que [ele é estudante] e [chegou]] 

d. [existe um e apenas um indivíduo tal que [ele é estudante] e [não [chegou]]] 

 

Como se sabe, porém, a negação da sentença em (52a) não é ambígua entre (52c) e (52d), 

tendo-se apenas (52d). Apesar de não haver consenso até o momento atual, o defendido tanto 

por Strawson quanto por Frege é que as cláusulas de existência e unicidade na formalização 

em (52b) não fazem parte do conteúdo da sentença, mas são antes pressuposições. 

Vários outros problemas em relação à (in)definitude são apresentados por Abbott 

(2004); entre eles, a questão do uso atributivo e referencial, as descrições incompletas, as 

descrições definidas não-únicas e a questão da familiaridade. Essa última questão teve 

                                                           
25

 Tradução minha. No original: “Thus, on this view the definite article expresses the idea that whatever 

descriptive content is contained in the NP applies uniquely, that is to at most one entity in the domain of 

discourse.” 
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impulso com o trabalho de Heim (1982), que apresenta uma solução para o problema das 

“donkey sentences”, como (53): 

 

(53) Todo fazendeiro que tem um burro bate nele. (exemplo atribuído a GEACH, 1962) 

 

Classicamente, sentenças desse tipo receberiam a forma lógica como em (53a): 

 

(53) a. ∀x [Fazendeiro(x) e ∃y[Burro(y) e Ter(x, y)] → Bater(x, y)]. 

Para todo x, se x é fazendeiro e existe pelo menos um y tal que esse y é um burro e x tem y, então 

x bate em y. 
 

O problema, de acordo com a Abbott (2004, p.133), é que, na sua ocorrência final, a variável 

y está fora do escopo do operador existencial, o que então expressaria “Qualquer homem que 

tem um burro bate em alguma coisa”, que não é a interpretação pretendida. O problema da 

anáfora – „nele‟ parece retomar „um burro‟, mas não há como fazer isso usando a fórmula em 

(53) – ainda conta com o fato de que a sentença relativa „que tem um burro‟ é uma ilha 

sintática, logo, não haveria como traçar a correferencialidade. Finalmente, a fórmula em (53a) 

não capta as condições de verdade da sentença em (53), porque para ela existe um x que ele 

bate. Mas veja que, para a sentença ser verdadeira, é preciso que para todo burro que o 

fazendeiro tenha, ele deve bater nesse burro. Esse não é um problema fácil e está para além do 

escopo desta pesquisa. Basta ter clara a solução proposta por Heim, que ancora a abordagem 

de Müller, apresentada na próxima subseção. Na visão de Heim, 

“a função principal de NPs indefinidos é introduzir novas entidades no discurso, enquanto os 

NPs definidos são usados para se referir a entidades do discurso já existentes”.
26

 (ABBOTT, 

2004, p.133). Abbott apresenta o problema e a solução de Heim: 

 
A diferença entre NPs indefinidos e definidos foi expressa nas condições de 

novidade e familiaridade de Heim, respectivamente. NPs indefinidos exigem a 

introdução de uma variável nova (correspondendo ao ato de abrir uma nova ficha em 

branco). Por outro lado, NPs definidos exigem ser interpretados com uma variável 

que já tenha sido introduzida e (no caso de uma descrição definida como oposta a 

um pronome) cuja ficha correspondente contém uma descrição congruente com a 

usada no NP indefinido. Isso explica a ideia que pressuposições são mais bem-vistas 

como informação de plano de fundo ou como fundo comum assumido em um 

discurso.
27

 (ABBOTT, 2004, p.134) 
                                                           
26

 Tradução minha. No original: “a major function of indefinite NPs is to introduce new entities into the 

discourse, while the definite NPs are used to refer to existing discourse entities.” 
27

 Tradução minha. No original: “The difference between indefinite and definite NPs was expressed with Heim‟s 

Novelty and Familiarity conditions, respectively. Indefinite NPs were required to introduce a new variable 

(corresponding to the act of getting out a new blank file card). On the other hand, definite NPs were required to 
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Sob esse ponto de vista, uma sentença como (51a) deveria receber uma interpretação como 

em (51c), em que o quantificador existencial necessário é introduzido por uma regra geral do 

nível do discurso, exigindo que as fichas dos arquivos correspondam a entidades reais para 

que o discurso seja verdadeiro (p.134). 

  

(51) c. Estudante(x) e Chegou(x) 

d. ∃[x;] [Estudante (x) & Chegou (x)] 

Existe pelo menos um x tal que x é estudante e x chegou. 

 

A sentença em (53), então, teria a formalização a seguir: 

 

(53) b. ∀ [x, y] [F(x) & B(y) & ter(x,y); bater (x,y)] 

Para todo par x e y tal que x é fazendeiro e y é burro e x tem y, x bate em y. 

 

Como explicado por Müller (2000, p.3), sentenças em que o sintagma indefinido apresenta 

interpretação genérica são analisadas por Heim (1982) como estruturas tripartites compostas 

de um operador que toma duas sentenças como argumento, a cláusula restritiva e a matriz 

ou escopo nuclear: 

 

(54) Operador [cláusula restritiva] [escopo nuclear] 

(54‟) GEN x (cláusula restritiva [x]; escopo nuclear [x]) 

(55) Um número par é um número divisível por 2. (MÜLLER, 2000, p.2, exemplo 3) 

(55‟) Necessariamente x [se x é par] [x é um número divisível por 2]. (MÜLLER, 2000, 

p.3, exemplo 3‟) 

 

Um indefinido, portanto, nessa visão, é um predicado contendo uma variável livre que será 

fechada por um operador sentencial explícito ou implícito. A afirmação de existência é 

introduzida por uma regra default na ausência de outro tipo de quantificação (MÜLLER, 

2003, p.161). Por isso, interpreta-se „um homem chegou‟ como existe um homem que chegou. 

                                                                                                                                                                                     
be interpreted with a variable which has already been introduced, and (in the case of a definite description as 

opposed to a pronoun) whose corresponding file card contains a description congruent with that used in the 

definite NP. This explicates the idea that presuppositions are best seen as background information or as the 

common ground assumed in a discourse.” 
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O singular nu, objeto do presente trabalho, então, pode ser analisado de duas maneiras, 

conforme já citado: como expressão de referência à espécie, de acordo com a análise 

tradicional de Carlson, ou como um indefinido no sentido de Heim, como discorrido até o 

momento. 

  

 

3.3 A ABORDAGEM DE MÜLLER 

 

A abordagem do singular nu que será apresentada nesta subseção é aquela proposta 

nos trabalhos de Müller. A autora trata o singular nu como um indefinido no sentido de Heim 

(1982), conforme apresentado anteriormente, em 3.2. A proposta de Müller se baseia no fato 

de que ela julga sentenças como (56) agramaticais: 

 

(56) *Mico leão dourado foi extinto no século XX. (MÜLLER, 2003a, p.169, ex. 86) 

 

Müller segue a proposta da Hipótese do Mapeamento Nominal de Diesing (1992), que 

traz a estrutura tripartite de Heim (1982) para a sintaxe, afirmando que existe uma correlação 

entre a posição sintática de um indefinido, tomado como um predicado, e a sua interpretação: 

ele recebe diferentes interpretações se é mapeado para a restrição ou para o escopo nuclear da 

estrutura. De acordo com a Hipótese do Mapeamento Nominal de Diesing: 

 

(57) a. O material do VP é mapeado para o escopo nuclear. 

b. O material do IP é mapeado para a cláusula restritiva. 

 

Essa hipótese foi pensada por Diesing (1992) para resolver a ambiguidade da sentença (58), 

com o plural nu em inglês: 

 

(58) Firemen are available.  

Bombeiros estão/são disponíveis. 

 

A ambiguidade de (58) se dá entre uma interpretação existencial, “há alguns bombeiros que 

estão disponíveis”, e uma interpretação genérica, “em geral, bombeiros estão disponíveis”. Na 

interpretação existencial, o plural nu é mapeado para o escopo nuclear, sofrendo fechamento 
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existencial; já na leitura genérica, o plural nu é mapeado para a cláusula restritiva, sendo 

fechado pelo quantificador genérico. 

Müller (2002a, p.301) explica que, para Diesing (1992), sujeitos de predicados de 

nível do indivíduo (individual-level) são gerados fora do VP, e isso implica que esses sujeitos 

nunca recebam uma interpretação existencial; por outro lado, sujeitos de predicados de nível 

de estágio (stage-level) são gerados dentro do VP e movidos para a posição de SpecIP, 

permitindo leituras existenciais e genéricas.
28

 

Seguindo a teoria de Heim (1982) e Diesing (1992), Müller (2004, p.91-92) afirma que 

“Nominais Nus sem número são sintagmas nominais (NPs) e não sintagmas de determinante 

(DPs) em PB [...] Por serem NPs, e não DPs, eles não podem ocupar posições argumentais 

como a posição de sujeito [...]. Explica-se, assim, a ausência de uma interpretação existencial 

para os NNs (aparentemente) sujeitos”. 

Resumindo o que foi considerado até o momento, para Müller, os Nominais Nus sem 

número são predicados, e não argumentos que saturam um predicado. Sendo predicados, são 

fechados pelo operador genérico GEN na estrutura tripartite, e não ocorrem em sentenças 

episódicas. Quando ocorrem, é em posição de tópico ou foco, uma posição A-barra, cf. Müller 

(2004)
29

. Assim, quando no caso de posição de sujeito de sentenças episódicas, Müller 

argumenta que o singular nu apenas aparentemente ocupa essa posição, pois, para ela, o 

singular nu é um NP. Como ele será mapeado para IP, ele só terá leitura genérica. Logo, 

sentenças episódicas sobre a espécie que tenham o singular nu como “sujeito” seriam sempre 

agramaticais. 

É importante ressaltar que a consideração sintática sobre o tipo de constituinte que se 

entende que seja o singular nu tem grande relevância. Taveira da Cruz (no prelo) explica que, 

quando se tem interesse em saber qual é a denotação do singular nu, é importante pensar na 

estrutura sintática. De acordo com o autor, os nominais nus no PB são analisados, na 

literatura, como sendo DPs ou como sendo NPs. Ele coloca, de um lado, os trabalhos de 

Müller, entre outros, com a tese de que se trata de um NP; de outro lado, o autor coloca os 

trabalhos de Schmitt & Munn (2002) e Munn & Schmitt (2005), entre outros, defendendo que 

                                                           
28

 Essa distinção entre stage-level e individual-level predicates vem de Carlson (1977). Grosseiramente, um 

individual-level predicate – ou predicado de nível do indivíduo – é verdadeiro em toda a existência de um 

indivíduo e se aplica apenas a um indivíduo; um stage-level predicate – ou predicado de nível de estágio –, por 

outro lado, é verdadeiro apenas em um estágio temporal do seu sujeito. Kratzer (1995) exemplifica individual-

level predicates com „ser altruísta‟ ou „ter braços anormalmente longos‟ e stage-level predicates com „estar 

disponível‟ ou „estar sobre uma cadeira‟. 
29

 Ver Mariano (2011) para uma contraposição. 
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se trata de um DP. É importante o entendimento de que tratar o nominal como DP ou NP traz 

consequências significativas para a análise: 

 
é comum a ideia de que o DP é a projeção estendida do nominal. Essa categoria 

funcional coloca muitas questões, por exemplo: se o DP é responsável pelas leituras 

definidas e específicas ou se o DP é uma fase ou não. Ainda, DPs são entendidos 

como argumentais [...], no sentido de que há sempre uma projeção de determinante 

para se ter argumentos nominais. (TAVEIRA DA CRUZ, no prelo) 
 

Assim, NPs são predicados e não podem ocupar posições argumentais, ao contrário dos DPs, 

que ocupam essa posição. 

Tendo-se isso entendido, é possível perceber que a abordagem de Müller traz consigo 

alguns problemas. O primeiro deles é que, assumindo que o singular nu seja um indefinido 

nos moldes de Heim, Müller claramente se opõe à possibilidade de que se trate de uma 

expressão de referência à espécie. Assim, quando em posição de “sujeito”, o singular nu é 

possível em sentenças genericamente quantificadas, como (59), porque nesse caso eles não 

estão em posição de sujeito, mas de tópico; mas em sentenças com predicado de referência à 

espécie, a sentença com singular nu torna-se, para a autora, agramatical (60): 

 

(59) Cachorro precisa de carinho. (MÜLLER, 2003a, p.159, exemplo 24) 

(60) *Panda logo estará extinto. (MÜLLER, 2002b, p.285, exemplo 25) 

 

A autora do presente trabalho, porém, não concorda com o julgamento de aceitabilidade de 

(60) de Müller. As sentenças (61) e (62) parecem perfeitamente gramaticais, assim como (60), 

marcado como agramatical por Müller, e isso se apresenta, no presente trabalho, como um 

problema para a abordagem dessa autora. Note que os exemplos abaixo são de dados retirados 

de corpora: 

 

(61) Morcego é um bicho esquisito.
30

 

(62) Gato é animal de malandro.
31

 

 

Como já referido na nota 6, o predicado „ser um animal/bicho‟ seguido de expressão adjetival 

é considerado predicado de espécie por vários autores, entre eles Dayal (2004). Em (63) e (64) 

também não se percebe agramaticalidade, ao contrário da intuição de Müller: 

                                                           
30

 Dado retirado do site <http://atrevidinha.uol.com.br/atrevidinha/beleza-idolos/30/artigo29302-1.asp>. Acesso 

em: 12 fev. 2011. 
31

 Dado retirado do site <http://tenso.blog.br/2011/02/02/cachorro-vs-gato/>. Acesso em: 12 fev. 2011. 
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(63) Baleia tá em extinção. 

(64) Dinossauro tá extinto desde o fim do período cretáceo. 

 

Além disso, Pires de Oliveira et al.. (2010) mostram, com testes de aceitabilidade, que 

sentenças como (63) são aceitas pelos falantes do PB. Em alguns casos, a sentença com 

singular nu tem maior aceitabilidade do que a sentença com o artigo definido. Esse é o caso 

de „Batata foi introduzida na Europa no século XVI‟.
32

 

Estando a análise de Müller na esteira dos ambiguistas, entende-se que “indefinidos e 

argumentos nus são interpretados como variáveis que são passíveis de fechamento existencial 

ou de quantificação pelo operador genérico” (TAVEIRA DA CRUZ, no prelo). Como Müller 

(2002b, p.282) explica, as variáveis que, na forma lógica, são movidas para o escopo nuclear, 

são presas pelo operador genérico, e as variáveis que são mapeadas para a matriz, para onde o 

material do VP é mapeado, são presas pela operação de fechamento existencial, conforme já 

citado. Decorre dessa análise, então, que a sentença a seguir deveria ter uma interpretação 

diferente da que ocorre de fato, o que se apresenta, aqui, como um segundo problema. 

 

(65) Eu tenho 13 anos e amo cachorro.
33

 

 

Analisando-se a sentença em (65) conforme a proposta de Müller, a interpretação de cachorro 

seria existencial, „eu tenho 13 anos e existe(m) cachorro(s) que eu amo‟, porque „cachorro‟ é 

argumento interno do verbo „amar‟ e estaria dentro do VP na sentença „eu amo cachorro‟, 

sofrendo, portanto, fechamento existencial. Essa, porém, não é a interpretação que tem-se de 

fato. Na verdade, essa é uma interpretação impossível para a sentença em (65). Tanto é 

verdade, que não é possível atribuir a leitura „existem cavalos de que o João gosta‟ à sentença 

(66), nem „existem gatos que Maria odeia‟ à sentença (67): 

 

(66) João gosta de cavalo. 

(67) Maria odeia gato. 

 

Finalmente, um terceiro problema para a abordagem de Müller, ainda não apontado na 

literatura, é o fato de que, supondo-se que o singular nu estivesse em posição não argumental, 

                                                           
32

 Possivelmente essas diferenças de julgamento sejam fruto de questões dialetais. 
33

 Dado retirado do site <http://petdicas.com.br/crianca-cachorro-e-o-que-ha/181/>. Acesso em: 12 fev. 2011. 
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de acordo com a autora, seria esperado que ele não estabelecesse concordância com outros 

elementos da sentença da qual faz parte. No único texto em que ela dedica alguma atenção a 

essa questão, é isso que defende, muito brevemente: 

 
[…] se se tiver que seja a posição SpecIP que desencadeia a concordância, é 

significativo que haja uma ausência de concordância de gênero e número em 

construções predicativas com o singular nu [68a]. Na verdade, a sentença se torna 

agramatical se o sujeito concorda no gênero com o predicativo [68b]. Por outro lado, 

ambas as formas são perfeitamente gramaticais com o indefinido singular [69] e o 

plural nu [70].
34

 (MÜLLER, 2002a, p.305) 
 

Os dados em (68a,b), (69) e (70) são da autora (MÜLLER, 2002a, p.305), assim como o 

julgamento de (a)gramaticalidade a eles atribuído: 

 

(68) a. Criança é engraçado. 

b. *Criança é engraçada. 

(69) Uma criança é engraçada/engraçado. 

(70) Crianças são engraçadas/engraçado. (MÜLLER, 2002a, p.305, ex.16-18) 

 

A autora do presente trabalho concorda com o julgamento atribuído por Müller a (68a), 

entendendo que se trata de uma sentença gramatical, mas, ao contrário de Müller, entende que 

tal sentença tem uma estrutura diferente daquela por Müller atribuída. Por outro lado, o 

julgamento atribuído por Müller a (68b) não recebe endosso por parte da autora do presente 

trabalho, que entende tratar-se de uma sentença perfeitamente gramatical, em que „criança‟ 

está em posição desencadeadora de concordância, sendo predicada pelo adjetivo „engraçada‟. 

Para tornar essa questão mais visível, observe-se as sentenças a seguir: 

 

(71) a. Criança é chata/possessiva. 

b. *Criança é chato/possessivo. (apresentando a mesma estrutura que (71a)) 

 

Observe-se, também, a ocorrência apresentada em (72): 

 

                                                           
34

 Tradução minha. No original: “if one takes that it is the SpecIP position that triggers agreement, it is 

significant that there is lack of gender and number agreement in predicative constructions with the bare singular 

[68a]. Actually, the sentence becomes ungrammatical if the subject agrees in gender with the predicate [68b]. On 

the other hand, both forms are perfectly grammatical with the indefinite singular [69] and the bare plural [70].” 
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(72) Criança é engraçada, bonitinha, uma coisinha adorável de se ver, mas, às vezes fica 

confusa, problemática, desobediente, chora demais ou grita sem propósito.
35

 

 

Para se visualizar que o singular nu estabelece, sim, concordância com o adjetivo, ao 

contrário do que afirma Müller, pode-se expandir o predicativo da sentença apresentada pela 

autora. Observa-se que a sentença que apresenta concordância, (68c), é muito melhor que a 

que não apresenta, (68d): 

 

(68) c. Criança depois das sete da noite nunca é engraçada. 

d. *Criança depois das sete da noite nunca é engraçado. (considerando-se a mesma 

estrutura de (68c)) 

 

Observe-se, também, os contrastes a seguir, considerando-se apenas a estrutura em que o 

adjetivo está predicando diretamente sobre „mulher‟: 

 

(73) a. Mulher é bonita. 

b. *Mulher é bonito. 

(74) a. Mulher é fresca. 

b. *Mulher é fresco. 

 

Observando-se os contrastes apresentados em (73) e (74), e as ocorrências em (75)–(77) a 

seguir, fica claro que o singular nu estabelece, sim, concordância de gênero em construções 

predicativas, o que vai de encontro ao previsto pela abordagem de Müller. 

 

(75) Tu achas que mulher é mais fraca? 

(76) E essa situação de homem ser sustentado pela mulher, tu vês como mulher ser sustentada 

pelo homem? 

(77) Eles tinham irmã mais velha, né?
36

 

 

A concordância de gênero do singular nu em construções predicativas acontece tanto em 

sentenças genéricas (75) quanto em contexto existencial (77). 

                                                           
35

 Dado retirado do site <http://www.cpelc.com.br/2009/detalhes_noticias.php?id=11>. Acesso em: 8 fev. 2011. 
36

 Os dados (75), (76) e (77) foram retirados das seguintes entrevistas do projeto Variação Linguística na Região 

Sul do Brasil, VARSUL: SC FLP 19 M A COL – linha 1265; SC FLP 19 M A COL – linhas 1288-1289-1290; 

SC FLP 01 F A PRI – linha 273. 
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É possível explicar-se a gramaticalidade das sentenças que não apresentam 

concordância a partir das considerações de Martin (1975)
37

. O autor discorre sobre o 

fenômeno da (falta de) concordância de gênero considerando as sentenças (78) e (79): 

 

(78) Um sorvete seria ótimo. 

(79) Uma cerveja seria ótimo. (MARTIN, 1975, ex.2-3) 

 

Martin se pergunta sobre o que, de acordo com (79), seria ótimo, e afirma: “vemo-nos 

forçados a imaginar um contexto em que possamos situar essa oração. Ela poderia, por 

exemplo, ser resposta à pergunta „Que podemos usar para apagar incêndio no cesto de 

papéis?‟ ou ainda „Que que vocês vão tomar?‟” Para o autor, então, (79) poderia ser uma 

forma abreviada de (80) ou (81): 

 

(80) Usarmos uma cerveja para apagar o incêndio no cesto de papéis seria ótimo. 

(81) Tomarmos uma cerveja seria ótimo. (MARTIN, 1975, ex.6-7) 

 

A explicação de Martin, então, é que 

 
uma cerveja é simplesmente a parte do sujeito de seria ótimo que sobreviveu a um 

processo abreviatório, e representa o objeto de usarmos ou de tomarmos de (80) ou 

(81). Isto é, em (79) uma cerveja não é o sujeito de seria ótimo; é o objeto dum 

verbo que, ao ser omitido, fica “subentendido” por força do contexto. O mesmo 

vale, é claro, para sorvete em (78). (MARTIN, 1975 [sic]) 
 

A gramaticalidade atribuída por Müller às sentenças que não apresentam concordância de 

gênero, como (68a) ou (73b), recebe endosso no presente trabalho apenas considerando-se 

que se trate de uma estrutura diferente, como exemplificado a seguir: 

 

(68) c. Ser criança é engraçado. 

(73) c. Ser mulher é bonito. 

 

Nesses casos, o adjetivo flexionado no feminino é que geraria agramaticalidade. 

Nota-se, ainda, que, com certos adjetivos, as sentenças são sempre agramaticais, 

mesmo que se pense em uma estrutura que tenha sido, nos termos de Martin, “abreviada”. 

Comparem-se as sentenças em (74), repetidas a seguir, com possíveis estruturas “abreviadas”: 

                                                           
37

 Agradeço ao Prof. Dr. Carlos Mioto pela indicação bibliográfica e também por algumas sugestões para o 

desenvolvimento dessa questão. 
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(74) a. Mulher é fresca. 

a‟. *Ser mulher é fresca. 

b. *Mulher é fresco. 

b‟. *Ser mulher é fresco. 

 

O mesmo acontece com (82): 

 

(82) a. Criança é chorona. 

a‟. *Ser criança é chorona. 

b. *Criança é chorão. 

b‟. *Ser criança é chorão. 

 

Nesses casos, a agramaticalidade decorre do fato de que a estrutura com a qual o adjetivo 

concorda não é o DP e ela não tem gênero, portanto não dispara concordância. 

Considerando-se todos os problemas da abordagem de Müller aqui apresentados, e 

sabendo-se que eles decorrem do fato de que a autora concebe o singular nu como um 

indefinido, pode-se perceber que essa abordagem não é adequada para o fenômeno. 

 

 

3.4 A ABORDAGEM DE PIRES DE OLIVEIRA & ROTHSTEIN (2011) 

 

Conforme apresentado na subseção anterior, a abordagem de Müller para o singular 

nu, entendendo-o como um predicado, mostrou-se extremamente problemática. Outra 

possibilidade de análise, como citado na introdução do corrente capítulo, é a que entende o 

singular nu como expressão de referência à espécie, baseando-se na análise de Carlson (1977) 

para o plural nu do inglês. Com essa análise, “enriquecemos o domínio semântico de 

entidades de tipo e com as espécies. Carlson propôs distinguir, entre as entidades do domínio 

de referência, ao lado dos indivíduos comuns, outro tipo de entidades: as espécies” 

(BEYSSADE, no prelo), conceito já definido na subseção 1.2. 

O trabalho de Carlson é considerado fundamental, pois esse linguista foi o primeiro a 

perceber que o inglês usava o plural nu como forma linguística específica para referir às 

espécies. Conforme Beyssade (no prelo) explica, para Carlson, 
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apesar da diversidade das interpretações que podem ser encontradas com relação aos 

plurais nus (leitura genérica [...] ou existencial [...]), pode-se mostrar que os plurais 

nus não são ambíguos, que denotam sempre espécies. Quando, em contexto, um 

plural nu dá lugar a uma interpretação existencial, é porque está combinado com um 

predicado particular, um predicado s-level. É o predicado, portanto, que dá origem à 

leitura existencial, e não o sintagma nominal que refere em todos os seus empregos a 

uma espécie. 
 

Entre os neo-carlsonianos, pode-se citar, para a abordagem do singular nu no PB, Munn & 

Schmitt (2005), Schmitt & Munn (2002, 1999), Pires de Oliveira & Rothstein (2011). Repete-

se, aqui, que, na literatura especializada, o singular nu recebe esse nome apenas por apresentar 

ausência de morfologia plural, mas, semanticamente, ele indica neutralidade para número, isto 

é, ele se aplica tanto a indivíduos atômicos quanto a indivíduos plurais. Schmitt & Munn 

(1999) mostram que o chamado singular nu é neutro para número porque pode ser retomado 

anaforicamente tanto pelo singular quanto pelo plural. Eis o exemplo que eles discutem: 

 

(83) Tem criança na sala. E ela está/elas estão ouvindo. (SCHMITT & MUNN, 1999, ex.31. 

Grifos dos autores.) 

 

Considerando essa neutralidade, Schmitt & Munn (1999) comparam o singular nu ao nome de 

massa nu, que também não apresenta morfologia de número. Os autores, então, combinam 

esses nominais com predicados individualizadores (84), recíprocos (85) e reflexivos (86): 

 

(84) a. *Ouro pesa duas gramas.  

b. Criança pesa vinte quilos  nesta idade. 

(85) a. *Ouro realça um com o outro. 

b. Criança briga uma com a outra. 

(86) a. Criança sabe se lavar sozinha.
38

 (SCHMITT & MUNN, 1999, exemplos 32, 33, 35a, e 

35b) 

 

Como percebido a partir na análise dessas sentenças, os autores notaram que o singular nu e o 

nome de massa nu apresentavam diferenças distribucionais, e, portanto, a eles não poderia ser 

atribuída uma mesma semântica. Nesse ponto, os autores retomam a proposta de Link (1983) 

de que há uma diferença ontológica entre os contáveis e os massivos. Os massivos não têm 

átomos na sua denotação, o que explica a agramaticalidade das sentenças acima, ao passo que 

                                                           
38

 Como observado por Pires de Oliveira & Rothstein (2011, p.4), ainda não foi encontrado um contraste com 

nome de massa para (86) porque reflexivos imputam animacidade aos seus sujeitos, e nomes de massa parecem 

ser tipicamente não animados. 
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os contáveis têm átomos, por isso o singular nu é gramatical nas sentenças acima. A proposta 

deles é então que o singular nu é um nome contável em que não há projeção de número. 

Pires de Oliveira & Rothstein (2011) argumentam que os contrastes apresentados nas 

sentenças (84)-(86) não se dão em função do tipo de nominal, e sim em função de que, 

tradicionalmente, a propriedade da homogeneidade é atribuída ao nome de massa, ao passo 

que a atomicidade é atribuída aos nomes considerados contáveis. A base do desenvolvimento 

da proposta das autoras é Rothstein (2010), que explica que, na caracterização da distinção 

entre massa e contável, critérios ontológicos não são confiáveis. Se a distinção fosse apenas 

baseada em como os objetos são no mundo, não se encontrariam diferenças entre as línguas, e 

esse não é o caso. Existem línguas que não apresentam a distinção contável/massivo, apenas 

nomes massivos (como o chinês), mas todas as línguas que apresentam nomes contáveis 

também apresentam nomes massivos. Além disso, as línguas diferem quanto à classificação 

dos massivos e contáveis: „hair‟ („cabelo‟, em inglês) é massa, mas „capelli‟ („cabelo‟, em 

italiano) é contável. 

Embora as propriedades de homogeneidade e atomicidade sejam tradicionalmente 

consideradas como fator de distinção entre nomes contáveis e massivos, elas não o são de 

fato. Rothstein (2010) afirma que essa distinção não é ontológica, mas sim linguística, ou seja, 

relaciona-se com a maneira como, através de uma língua, denota-se alguma coisa, e não como 

o objeto denotado é no mundo. A autora cita exemplos como „fence‟ (cerca), „wall‟ (muro), 

„twig‟ (graveto) etc, mostrando que, apesar de serem homogêneos – um pedaço de cerca é 

ainda uma cerca –, esses nomes são contáveis, ao contrário de outros nomes contáveis que 

são, em maioria, heterogêneos, como „menino‟ – um pedaço de menino não é um menino –, 

„gato‟ etc. Por outro lado, há nomes massivos que denotam conjuntos de objetos 

inerentemente individualizados, heterogêneos, como „furniture e „jewellery‟ (em português 

também podemos citar „mobília‟ e „bijuteria‟). Ocorre também que, em uma mesma língua, 

com nomes que são, se não sinonímias, sinonímias próximas, o par é formado por um nome 

contável e um massivo, como „shoes‟ („sapato‟) e „footwear‟ („calçado‟), „tapetes‟ e 

„tapeçaria‟, „moedas‟ e „dinheiro‟, „móveis‟ e „mobília‟ etc. 

Com base nessa reflexão, Rothstein (2010) distingue atomicidade natural de 

atomicidade semântica. Segundo a autora, a atomicidade natural “é uma característica de 

predicados como furniture e child que denotam conjuntos de entidades inerentemente 

individualizadas e, assim, atomicidade natural pode ser em princípio uma propriedade tanto 
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de predicados de massa quanto contáveis.”
39

 „Mobília‟, por exemplo, que é um nome de 

massa, tem átomos naturais, ao passo que „retas‟ e „linhas‟, nomes contáveis, não têm. Pires 

de Oliveira & Rothstein (2011, p.4-5) distinguem os dois fenômenos. A atomicidade 

semântica, de acordo com as autoras, é 

 
uma propriedade de nomes contáveis, que denotam conjuntos de átomos 

indexicalizados contextualmente no qual eles contam como atômicos. Atomicidade 

natural pode em princípio ser uma propriedade tanto de predicados de massa quanto 

contáveis: furniture é um predicado massivo naturalmente atômico, e child é um 

predicado contável naturalmente atômico. Fence por outro lado é um predicado 

contável não naturalmente atômico, uma vez que o conjunto de átomos na denotação 

de fence pode variar de contexto para contexto [...]. O conjunto de átomos denotados 

pelo nome contável child (em inglês) não pode variar de contexto para contexto, 

assim, embora o parâmetro contextual para o nome contável seja codificado 

gramaticalmente, a escolha de átomos não é dependente do parâmetro contextual, 

como é no caso de fence.
40 

 

Assim, predicados semanticamente atômicos “são as denotações de predicados singulares 

contáveis [...] Esses são conjuntos de entidades indexicadas que carregam um índice idêntico 

indicando o contexto no qual eles contam como um.”
41

 Predicados naturalmente atômicos, por 

outro lado, “denotam conjuntos de entidades inerentemente individuadas, como furniture ou 

child. Estes conjuntos podem ser tanto singulares quanto plurais (onde a pluralidade pode ser 

tanto lexical quanto gramatical).”
42

 (PIRES DE OLIVEIRA; ROTHSTEIN, 2011, p.15) 

Assim, os predicados que servem de argumento para a tese de Munn & Schmitt (1999) 

são questionados por Pires de Oliveira & Rothstein (2011), que fazem uma comparação das 

sentenças apresentadas por esses autores com sentenças com nomes de massa e contáveis que 

não são prototípicos: 

 

(87) a. Mobília (nesta loja) pesa 20 quilos. 

b. Bijuteria (nesta loja) custa três reais. 

                                                           
39

 Tradução minha. No original: “is a characteristic of predicates such as furniture and child which denote sets of 

inherently individuable entities and thus, naturally atomicity can in principle be a property of both mass and 

count predicates.” 
40

 Tradução minha. No original: “a property of count nouns, which denote sets of atoms indexed for the context 

in which they count as atomic. Natural atomicity can in principle be a property of both mass and count 

predicates: furniture is a naturally atomic mass predicate, and child is a naturally atomic count predicate. Fence 

on the other hand is a non-naturally atomic count predicate, since the set of atoms in the denotation of fence may 

vary from context to context […]. The set of atoms denoted by the count noun child (in English) may not in fact 

vary from context to context, thus although the contextual parameter for the count noun is grammatically 

encoded, the choice of atoms is not dependent on choice of contextual parameter, as it is in the case of fence.” 
4141

 Tradução minha. No original: “are the denotations of singular count predicates. […] These are sets of 

indexed entities bearing the identical index indicating the context in which they count as one.”. 
42

 Tradução minha. No original: “denote sets of (possibly k-indexed) inherently individuable entities, such as 

furniture or child.  These sets may be either singular or plural (where the plurality may be either lexical or 

grammatical).” 
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(88) Mobília (dessa marca) encaixa uma na outra. 

(89) ??Cerca (nesse terreno) tem dois metros. 

(90) ??Reta cruza uma com a outra. (PIRES DE OLIVEIRA & ROTHSTEIN, 2011, p.5-6, 

exemplos 12a, 12b, 13, 13 e 15, grifos meus)  

 

(87) é uma sentença cujo predicado individualizador combina-se com o nome de massa nu 

sem gerar agramaticalidade, ao contrário do que seria esperado pela abordagem de Munn & 

Schmitt (1999), e o mesmo acontece em (88), com o predicado recíproco, por se tratar de 

nomes que apresentam átomos naturais. Por outro lado, (89) e (90), apesar de serem sentenças 

com nomes contáveis combinando-se com predicados individualizadores e recíprocos, não são 

boas. Isso ocorre porque os nomes „reta‟ e „cerca‟ não são naturalmente atômicos, apesar de 

serem contáveis. As sentenças (87)-(90), então, mostram que os predicados utilizados por 

Munn & Schmitt (1999) parecem ser sensíveis à distinção entre atomicidade natural e 

atomicidade semântica, e não à distinção contável-massivo. 

Outra questão mostrada por Pires de Oliveira & Rothstein (2011) é que o singular nu 

apresenta paralelismos com o nome de massa nu que não haviam ainda sido apontados na 

literatura especializada, e que ambos diferem do plural nu, que defendem ser ambíguo. Entre 

os paralelismos apresentados pelas autoras, tem-se que o singular e o nome de massa nu: (i) 

sempre têm leitura de espécie, ou “genus/gênero”; (ii) apresentam gramaticalidade e 

agramaticalidade em contextos semelhantes; (iii) são inertes para escopo; (iv) apresentam 

restrições em posição de sujeito de sentenças episódicas/com aspecto perfectivo; (v) 

fundamentalmente, não têm leitura existencial, ao passo que o plural nu tem etc. 

Partindo dessas considerações, Pires de Oliveira & Rothstein (2011) atribuem uma 

mesma semântica para o nome de massa nu e o singular nu, distinta da semântica apresentada 

para o plural nu, e se baseiam na abordagem lexical de Rothstein (2010) para os diferentes 

tipos de nominais que se encontram nas línguas naturais. De acordo com a proposta das 

autoras, em sua forma mais básica, os nomes, chamados nomes raiz, denotam conjuntos de 

indivíduos e são do tipo semântico <e, t>, ou seja, predicados. O nome raiz denota um 

conjunto de indivíduos indiscerníveis, não apresentando identificação de unidades, e, 

portanto, não sendo possível a contagem das individualidades. Por esses motivos, o nome raiz 

não entra na estruturação gramatical, ou seja, nunca aparece como item lexical: antes disso, 

sofre operações de mudança de tipo semântico, dentre as quais a que transforma predicados 

em indivíduos. 
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Tendo o nome raiz passado pela operação de mudança de tipo, o nome que essa 

operação gerou pode entrar na estruturação gramatical e ocupar posições argumentais em 

sentenças. Via soma máxima, através do operador down – primeiramente proposto por 

Chierchia (1998) –, que transforma predicados (caso do nome raiz) em indivíduos, os nomes 

resultantes dessa operação denotam o gênero/espécie. 

 

(91) Cavalo é um bicho dócil. 

(92) Petróleo é abundante. 

 

Em (91), então, o que se estaria fazendo, na visão de Pires de Oliveira & Rothstein (2011), 

seria uma afirmação sobre a espécie: „Cavalo‟ e „Petróleo‟ são nomes próprios de indivíduos; 

„ser um bicho dócil‟ e „ser abundante‟ são predicados de espécie ou gênero/substância. É por 

esse motivo que a abordagem das autoras é neo-carlsoniana: elas assumem que o nominal nu 

denota o gênero/espécie sempre – assim como, para Carlson (1977), ocorre com o plural nu 

no inglês – e não é ambíguo entre essa leitura e uma leitura indefinida, de predicado. Como 

afirmado anteriormente, a denotação de espécie se dá por meio da aplicação do operador 

down, que rebaixa o tipo semântico, de predicado para indivíduo, e é o indivíduo máximo, o 

supremo do reticulado, ou seja, um indivíduo formado por todas as partes que são cavalo, e 

partes de cavalo, mas não apenas no nosso mundo: para cada mundo, ele denota a soma 

máxima dos indivíduos que têm aquela propriedade naquele mundo. 

Um reticulado é uma estrutura matemática, que foi proposta na linguística por Link 

(1983), primeiramente como solução para o problema dos plurais e dos termos de massa. Essa 

estrutura consiste em um “conjunto cujos elementos se organizam por meio de uma relação de 

ordem” (BORGES NETO, 2003, p.35). Assim, tomando-se por exemplo um mundo em que 

haja apenas três cavalos – a, b e c –, para a sentença (91), a denotação de „cavalo‟ mais uma 

operação de individualização nesse mundo seria o conjunto {a, b, c}. Conforme Borges Neto 

(2003), supondo-se que esse conjunto apresente uma estrutura interna em que todas as 

possibilidades de combinação dos elementos desse conjunto sejam contempladas, ter-se-ia 

algo como {a, b, c} = {{a, b} + {a, c} + {b, c}}; supondo-se também que cada um desses 

subconjuntos seja tratado de forma idêntica – {a, b} = a + b; {a, c} = a + c; {b, c} = b + c –, 

até se chegar aos elementos atômicos, “podemos representar o reticulado que serve de 

denotação para “cavalo” com a seguinte figura” (BORGES NETO, 2003, p.35): 
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O reticulado, porém, é uma estrutura extensional em Link. Sua intensionalização foi 

proposta por Landman para dar conta da interpretação de grupos. Dessa maneira, trata-se de 

intensionalidade: em (91) não se trata só do nosso mundo, mas sim dos indivíduos máximos 

em todos os mundos. Explicando melhor, o operador down atribui para cada mundo o 

indivíduo máximo que tem aquela propriedade naquele mundo. Em (91)-(92), portanto, não se 

fala sobre espécimes, e sim sobre o indivíduo gênero Cavalo e sobre o indivíduo gênero 

Petróleo. 

Tomando-se como exemplo uma sentença caracterizadora como (93): 

 

(93) Menino é chorão. 

(94) Leite faz bem para a saúde. 

 

Nesse caso, de acordo com a proposta de Pires de Oliveira & Rothstein (2011), o predicado 

„ser chorão‟ é, então, uma propriedade que se aplica ao gênero Menino, não sendo assim 

necessária a presença de um operador genérico; assim como, em (94), o predicado „fazer bem 

para a saúde‟ é uma propriedade do gênero Leite. Sob a visão que foi apresentada nesta 

subseção, as autoras adotam a nomenclatura „nominal nu‟ para se referir ao que é 

tradicionalmente conhecido como „singular nu‟ e „nome de massa nu‟, por entender que, na 

verdade, não são fenômenos distintos. 

Como verificado anteriormente, a proposta de Müller (2002, entre outros) de que o 

singular nu é um indefinido é insustentável por diversos motivos. Na próxima seção, então, 

será verificado se a proposta de Pires de Oliveira & Rothstein (2011) dá conta das 

interpretações das sentenças com o nominal nu apresentadas no capítulo 2. 
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4 VERIFICANDO A APLICABILIDADE DE PIRES DE OLIVEIRA & ROTHSTEIN 

(2011) 

 

No capítulo anterior, foram apresentadas as abordagens que se encontram, atualmente, 

na literatura sobre o singular nu no PB. Foi mostrado, na subseção 3.3, que a proposta de 

Müller para o fenômeno – de que o singular nu é um indefinido – não se sustenta, e uma 

alternativa seria a proposta de Pires de Oliveira & Rothstein (2011), apresentada em 3.4. 

Para verificar a aplicabilidade da proposta de Pires de Oliveira & Rothstein (2011), 

será realizada uma tentativa de explicação da interpretação das sentenças com o singular nu 

apresentadas no capítulo 2 com base nessa proposta. Retomando-se a tabela na subseção 2.5, 

serão deixadas de lado as considerações sobre o definido, considerando-se apenas o singular 

nu, conforme os contextos das sentenças das subseções 2.2, 2.3 e 2.4 (repetidas com a mesma 

numeração por conveniência). 

Considerando-se primeiramente o singular nu em posição de sujeito, verifica-se que, 

em contexto de predicado de espécie, a explicação das autoras se aplica, pois elas defendem 

que o singular nu é uma expressão de referência à espécie/gênero: 

 

(41) a. Rato é um bicho comum. 

 

Com (31a), percebeu-se que o singular nu em posição de sujeito não combina com 

predicados episódicos: 

 

(31) a. *Menino jogou futebol ontem. 

 

Isso ocorre em função do fato de que ocorre uma falha semântica, pois, se o singular nu 

denota a espécie, é no mínimo estranho afirmar sobre uma espécie – menino, no caso – que 

ela é agente de um evento – de jogar futebol ontem – que se aplica apenas a espécimes. Por 

outro lado, se o predicado episódico for sobre a espécie, não há porque ocorrer problemas, e é 

exatamente o que se verifica em (43a): 

 

(43) a. Batata foi cultivada pela primeira vez na América. 

 

Em (26a) também há referência à espécie: 
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(26) a. Cachorro late, menos o do meu vizinho. 

 

Nesse caso, a sentença está atribuindo uma propriedade à espécie Canis Familiaris. Trata-se 

de uma propriedade essencial da espécie, não uma generalização indutiva. Como a afirmação 

é sobre a espécie, não há contradição em se afirmar que um espécime não tem a propriedade 

de latir. 

Considerando-se que o singular nu sempre denota a espécie, a sentença em (30) seria 

uma generalização sobre a espécie/gênero „criança‟. A sentença é boa porque o predicado „se 

reúne‟ pede por uma pluralidade, e, de acordo com a proposta de Pires de Oliveira & 

Rothstein, como já citado, o singular nu contém pluralidades na sua denotação. 

 

(30) a. Criança se reúne no pátio pra brincar. 

 

Em uma sentença caracterizadora como (45a), tem-se um predicado – „ser preguiçoso‟ 

– aplicando-se a uma espécie/gênero – nesse caso, „pedreiro‟ – exatamente como explicado 

com os exemplos (93) e (94): 

 

(45) a. Pedreiro é preguiçoso. 

 

O mesmo se dá em (48a): 

 

(48) a. Homem do século XX mede 1,80m. 

 

A leitura de (45a) e (48a) então, é genérica, assim como (47a), com uma espécie bem 

estabelecida: 

 

(47) a. Caixa de leite é da Tetra Pak. 

 

Por se tratar de uma espécie bem estabelecida, tem-se que a interpretação de (47a) seria algo 

como „o protótipo de caixa de leite é da Tetra Pak‟. 

Com base nas sentenças anteriores, foi possível perceber que, até o momento, 

considerando-se a posição de sujeito, a proposta de Pires de Oliveira & Rothstein (2011) se 
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aplica aos contextos das sentenças arroladas no capítulo 2. Agora, serão analisados os 

contextos/sentenças nos quais o singular nu está em posição de objeto. 

Em uma sentença disposicional como (38a), tem-se que o que Sally odeia é a espécie 

cachorro, o gênero, e não há leitura existencial, como seria esperado de acordo com a 

abordagem de Müller, conforme apresentado na subseção 3.3: 

 

 (38) a. Sally odeia cachorro. 

 

Considerando-se com Pires de Oliveira & Rothstein (2011) que o singular nu tem 

sempre escopo inerte, a falta de leitura existencial também se explica: 

 

(34) a. Patty não viu mancha no chão. 

 

Em (32a), percebe-se que há uma impossibilidade de uso do singular nu em posição de 

sujeito de sentença episódica sobre a espécie. Isso é inesperado pela proposta das autoras, 

pois, sendo que o singular nu sempre denota espécie, esperar-se-ia que a sentença fosse 

gramatical, assim como quando em posição de sujeito de sentenças episódicas sobre a espécie, 

como (32a): 

 

 (32) a. *Babbagge inventou computador. 

 

Em contexto de hábito ou de repetição de eventos, a sentença é gramatical: 

 

(33) a. Linus compra bolo toda semana. 

 

Nesse caso, porém, não se está referindo diretamente à espécie, pois não há como Linus 

comprar a espécie bolo toda semana. O que ocorre, então, é uma operação de instanciação de 

espécie.
43

 O mesmo ocorre nos casos em que o singular nu é objeto de um predicado 

episódico, como (35a): 

 

(35) a. Lucy viu baleia ontem. 

 

                                                           
43

 Se esse tipo de operação está disponível para a posição de objeto, fica inexplicada a impossibilidade de sua 

aplicação para a posição de sujeito, que poderia ser esperada, por exemplo, em (31a). 
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Em (35a), tem-se uma sentença sobre um evento de ver no qual Lucy foi a agente, mas o tema 

só pode ser uma instanciação de baleia, pois não há como ter sido a própria espécie baleia. 

Em contexto de apresentação de entidades, finalmente, tem-se que a teoria das autoras 

se aplica, considerando-se as colocações presentes na página 51. 

 

(27) a. Tinha gato pra tudo quanto é lado. 

 

Assim, tanto a sentença em (27a) pode ser interpretada como se referindo a pedaços de gato 

(na leitura smashed potatoes) quanto como se referindo a diversos gatos (na leitura de “papel 

de parede”), já que o singular nu denota tanto singularidades quanto pluralidades. 

Essa brevíssima análise mostra que, embora haja alguns pontos específicos que ainda 

não podem ser explicados pela teoria de Pires de Oliveira & Rothstein (2011), não foram 

encontradas questões que a problematizassem a ponto de torná-la insustentável. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho mostrou que, contrariamente a afirmações encontradas na literatura, de 

que o artigo definido é desprovido de conteúdo semântico, não alterando assim o sintagma 

nominal, são perceptíveis diferenças entre sentenças cujo sintagma nominal tem a posição de 

determinante (aparentemente) vazia em oposição a sentenças cujo sintagma nominal tem a 

posição de determinante preenchida pelo artigo definido. Isso foi mostrado com base em um 

levantamento de contextos em que pares de sentenças que diferem apenas na 

presença/ausência do artigo definido podem ser muito semelhantes entre si, apresentar 

diferenças na interpretação ou até mesmo no julgamento de gramaticalidade. 

Tendo claro que a ausência do preenchimento aparente da posição de determinante em 

contraposição ao seu preenchimento é significativa, partiu-se para uma análise das teorias que 

tratam da semântica do chamado singular nu. Primeiramente, foi exposta a proposta de Müller 

(2002, entre outros) de que o singular nu é um indefinido. Em seguida, mostrou-se que a 

teoria da autora é problemática a ponto de se tornar insustentável, não dando, assim, conta do 

fenômeno, ou seja, o singular nu não pode ser tomado como um indefinido. Essa conclusão se 

baseia no fato de que a proposta da autora indica que o singular nu tem algumas 

interpretações que não acontecem de fato, e vice-versa. Pode-se resumir afirmando que: a) o 

singular nu não sofre sempre fechamento existencial em posição interna ao VP; b) o singular 

nu pode ser sujeito de sentenças com predicado de espécie; c) verifica-se concordância de 

gênero quando o singular nu é modificado por um adjetivo, o que mostra que ele está em 

posição argumental. Esses três pontos não são esperados pela proposta de Müller, e 

problematizam-na. 

Em seguida, com a abordagem de Pires de Oliveira & Rothstein (2011), há um avanço 

em direção a uma solução, mesmo que não definitivamente. Com as autoras, tem-se que o 

singular nu e o nome de massa nu são semelhantes, ao contrário do defendido por Munn & 

Schmitt (1999), e, por esse motivo, aos dois nominais deve ser atribuída uma mesma 

semântica. De acordo com essa proposta, os nominais nus denotam a espécie, o gênero, via 

soma máxima. Não foram encontrados problemas nessa abordagem da maneira como 

aconteceu com Müller em 3.3, mas, apesar de a proposta dar conta de quase todas as 

interpretações dos contextos das sentenças do capítulo 2, ainda restam alguns problemas a 

serem explicados, como visto no capítulo 4. A impossibilidade de ocorrência do nominal em 
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posição de objeto de predicados de espécie é um caso que a teoria das autoras, sozinha, ainda 

não explica, mas tampouco Müller, já que, segundo essa análise, dever-se-ia esperar uma 

interpretação existencial, se o singular nu fosse um predicado: 

 

(32) a. *Babbagge inventou computador. 

(95) a. *Thomas Edison inventou lâmpada 

(96) a.*A explosão nuclear exterminou barata. 

 

Verifica-se que, estando essas sentenças na voz passiva, elas se tornam bastante melhores: 

 

(32) c. ?Computador foi inventado por Babbagge. 

(95) b. ?Lâmpada foi inventada por Thomas Edison 

(96) b. ?Barata foi exterminada pela explosão nuclear. 

 

Por que será que isso acontece? Apenas com Pires de Oliveira & Rothstein (2011), não é 

possível a explicação desses fatos, mas existe a possibilidade de um cruzamento com outros 

autores. Isso, porém, em função de extensão do presente trabalho, ficará para pesquisas 

futuras. 

Sobre o artigo definido singular, ressalta-se que, na literatura especializada, 

apresentam-se abordagens e tentativas de explicação desse fenômeno que são bastante 

distintas, assim como foi verificado para o singular nu neste trabalho. A questão principal que 

as sentenças em (6) e (7) (repetidas a seguir) levantam, é que o artigo definido ocorre em 

sintagmas genéricos que aparentemente se referem à espécie – DPs genéricos chamados 

„definido genérico‟ –, como (7b), ou em descrições definidas como em (6b), das quais é parte 

fundamental. 

 

(6) a. João está procurando secretária. 

b. João está procurando a secretária. 

 

(7) a. Cachorro é um animal comum. 

b. O cachorro é um animal comum. 

 

Como, portanto, o artigo definido se faz presente em sentenças de tipos muito 

diferentes, é esperado que existam diferentes explicações para esse problema. Tem-se, por 
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exemplo, abordagens afirmando que o artigo definido é ambíguo, como Ojeda (1991), ou que 

o artigo não apresenta ambiguidade, e a diferença é que o artigo pode estar atuando sobre um 

predicado que pertence a uma taxonomia (no caso dos genéricos, da referência à espécie) ou 

um predicado (no caso das descrições definidas), como defende Dayal (2004). Mais uma 

questão a ser verificada em trabalhos futuros. 
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