
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E 

LITERATURAS 

 

 

 

KAYRON CAMPOS BEVILÁQUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O COMPORTAMENTO 

QUANTIFICACIONAL DO MUITO(A) NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORIANÓPOLIS 

FEVEREIRO/2013 



 

 

KAYRON CAMPOS BEVILÁQUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O COMPORTAMENTO 

QUANTIFICACIONAL DO MUITO(A) NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

 

 
 
 

Trabalho de Conclusão do Curso de Letras – 
Língua Portuguesa e Literaturas de Língua 
Portuguesa do Departamento de Língua e 
Literatura Vernáculas do Centro de 
Comunicação e Expressão da Universidade 
Federal de Santa Catarina, apresentado 
como requisito indispensável para a 
obtenção do grau de bacharel em Letras. 

 
 
 
 
 
 

FLORIANÓPOLIS 
FEVEREIRO/2013 

 



 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus queridos pais, 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha mãe e ao meu pai, que mesmo estando longe, estão sempre perto.  

 

À minha avó. Aos meus queridos irmãos.  

 

Ao grande Zé e à Pacheco, lugar de muito tempo dedicado à escrita. 

 

Aos meus amigos, pelos momentos mais que divertidos proporcionados. E por suas 

intuições a que constantemente recorri.  

 

À Prof.ª. Roberta Pires de Oliveira pela parceria e dedicação durante toda a pesquisa. E pela 

orientação que me faz seguir um caminho mais adequado nessa procura incessante de 

entender o funcionamento das línguas. 

 

Ao NEG. 

 

Aos professores do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas da Universidade 

Federal de Santa Catarina.  

 

Ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Federal de 

Santa Catarina, PIBIC/UFSC, pelo financiamento da pesquisa que culminou na produção 

deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mestre disse a um dos seus alunos: Yu, 

queres saber em que consiste o 

conhecimento? Consiste em ter 

consciência tanto de conhecer uma coisa 

quanto de não a conhecer. Este é o 

conhecimento. 

Confúcio 
 

 “By studying language we can get a 

grip on thought and human intelligence. 

Language is the overt manifestation of 

intellectual life.”  

Chierchia 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

No Português Brasileiro (doravante PB), um mesmo nome pode se comportar como 

um nome contável, denotando indivíduos, e como um nome de massa, denotando 

volume ou outras medidas, quando sob o escopo da quantificação com o muito. O muito 

particularmente nos interessa por apresentar peculiaridades quanto a sua quantificação, 

já que ora podemos interpretá-lo massivamente, ora o interpretamos como contável. 

Diferentemente de outras línguas, como o Inglês, o Francês e o Português 

Europeu, o PB permite que alguns nomes contáveis, em um contexto comparativo, 

tenham uma denotação massiva. Certamente, esse não é o caso do Inglês, como afirmam 

Bale and Barner (2009): “No term that can be used in count syntax can also be used in a 

mass syntax to denote individuals.” Excepcionalmente, em Inglês, existem alguns 

nomes que são igualmente aceitos tanto na categoria de nome contável como na 

categoria de nome de massa. É o caso de paper, rock, stone, thought e judgment. No 

caso do PB, o número de palavras que se comportam dessa forma é bem maior. Nós 

analisaremos esses nomes em sentenças comparativas do tipo muito N, onde o mesmo 

nome (aluno) tem interpretação massiva e contável, como em: Tem muito aluno nessa 

cadeira. 

 

Partiremos da distinção contável-massivo nas línguas naturais e dos conceitos de 

quantificação. Dessa forma, buscaremos jogar luzes sobre as seguintes questões: (i) O 

que permite a interpretação massiva e cardinal na sentença (1)? (ii) É o muito um 

quantificador ambíguo no PB? (iii) O que permite as duas interpretações em sentenças 

do tipo (1)? 

Através do teste para distinção entre massa e contável proposto por Bale and 

Barner (2009) e da análise das teorias propostas para o singular nu no PB - Pires de 

Oliveira e Rothstein (2011), Munn e Schmitt (2005), Müller (2002), entre outros -, 

investigaremos o comportamento quantificacional do muito(a) no PB. 
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INTRODUÇÃO 

O sistema de sintagmas nominais do PB é considerado bastante rico, já que os 

sintagmas nominais podem ocorrer tanto com determinantes como sem qualquer 

determinação (nus), além de ocorrerem sob escopo de quantificação. Em especial, sobre 

o que vamos chamar inicialmente de singular nu1, no PB, muito se discutiu na literatura 

especializada, ver, por exemplo: os trabalhos de Müller (2000, 2002, 2003, 2004), 

Schmitt & Munn (1999, 2002), Munn & Schmitt (2005) e Pires de Oliveira & Rothstein 

(2011). 

No que diz respeito ao singular nu, que recebe esse nome apenas por apresentar 

ausência de morfologia plural e é caracterizado por ser um sintagma nominal em 

posição argumental, cujo núcleo é um nome, sem um determinante aparente (como o, a, 

um), sendo constituído, portanto, aparentemente apenas pelo nome, o PB se comporta 

diferentemente de outras línguas românicas, pois aceita o singular nu tanto em posição 

argumental como em posição de predicado, enquanto que as demais línguas românicas 

só aceitam o singular nu em posição de objeto de poucos verbos (Ver DOBROVIE-

SORIN et alii 2005). 

No PB, esse nominal é altamente produtivo e ocorre em diferentes posições 

sintáticas sem muitas restrições. Além do mais, Pires de Oliveira & Rothstein (2011) 

notaram que o singular nu no PB ocorre também com quantificadores que, a princípio, 

parecem ser de massa, porque combinam com nomes de massa. Esse parece ser o caso 

de muito(a) exemplificado abaixo: 

(1)  Júlio desperdiçou muita água. 

Na sentença (1), muita é um quantificador e está operando sobre ‘água’. 

Tradicionalmente, ‘água’ é tratado com um nome de massa, isto é, sem átomos visíveis 

ou sensíveis. Essa é uma indicação clara de que muita é um quantificador massivo.  

No entanto, podemos ter no PB o singular nu acompanhando muita(o), como em (2): 

 (2)  João viu muita árvore. 

                                                           
1 Não há consenso teórico na literatura sobre essa terminologia. Na Introdução, usaremos essa 
terminologia, apenas descritivamente. 
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Aqui, temos aparentemente um caso muito parecido com a sentença em (1), 

porém, tradicionalmente, ‘árvore’ é tratado como um nome contável, portanto sua 

interpretação preferencial é de que há unidades sensíveis de ‘árvore’ e que o João as viu. 

Veja que isso não impede que tenhamos uma leitura massiva, isto é, não cardinal, na 

qual não estamos lidando com unidades bem delimitadas, mas sim porções de matéria 

de um determinado objeto. Essa interpretação, por fatores pragmáticos, talvez se torne 

mais clara na sentença: 

(3) Tem muito livro na sua mochila 

Imagine que duas pessoas estão conversando e uma profere a sentença em (3). O 

ouvinte responde que há apenas dois livros, mas o outro refuta dizendo que mesmo 

assim é muito peso para a mochila suportar. Nesse caso, temos uma interpretação 

massiva, a comparação se dá pelo peso dos livros e não pela cardinalidade. No entanto, 

perceba que essa sentença dita em outro contexto poderia admitir a interpretação 

cardinal, o mesmo vale para a sentença em (2). 

Perceba também que na sentença (5), mesmo sendo a supressão de marca 

morfológica de número um fato generalizado no PB - e tem sido enfocado 

frequentemente pela investigação sociolinguística por meio dos trabalhos de Guy 

(1981); Scherre (1988); Scherre e Naro (1998), entre outros - não se trata apenas de 

queda morfológica de plural no quantificador muito e no sintagma nominal ‘árvore’, 

para isso observemos as sentenças abaixo: 

(4)  João viu muitas árvores. 

(5)  João viu muitas árvore(s). 

(6)  *João viu muita árvores. 

O quantificador muitos se combina apenas com predicados plurais, como é o caso de (4) 

e (5). Em (5), ‘árvore’ é um predicado plural, apesar da pluralidade aparecer marcada 

apenas no quantificador. Veja que não podemos ter (6), em que o quantificador não 

apresenta marca de pluralidade, que só ocorre no nome. Assim, temos a certeza de que o 

predicado que segue o quantificador muitos é sempre plural. Já sobre o muito, como em 

(2) e (3), não sabemos o que dizer, pois se combina tanto com predicados como ‘árvore’ 



12 

 

(2) e ‘livro’ (3), quanto com predicados como ‘água’ (1), gerando interpretação massiva 

e contável.  

Portanto, a questão que se impõe é: como devemos analisar as sentenças (1) e 

(2)? O que dizer sobre o muito e seu predicado? Sabemos que ‘árvore’ - em (2) -, ‘livro’ 

– em (3) - e ‘água’ - em (1) - não são plurais, já que, diante do que foi exposto, a 

concordância deveria aparecer marcada no quantificador, como ocorre em (5). 

Tampouco eles podem ser predicados singulares porque, de acordo com Hackl (2000), o 

predicado de comparação precisa ser cumulativo, e as estruturas comparativas – e, como 

veremos adiante, temos, nos exemplos acima, casos de comparação – respeitam a 

Restrição de Monotonicidade no domínio nominal, que diz que não podemos comparar 

um predicado singular, como foi proposto por Schwarzschild (2002) e está discutido em  

Souza (2010). 

Para responder essas questões devemos olhar para o tipo de comparação 

efetuada pelo muito(a) e percebermos que critérios estão em comparação, como também 

devemos nos atentar para a denotação dos sintagmas nominais nus em questão.  

O objetivo deste trabalho é, então, verificar a interpretação de sentenças, como 

as apresentadas em (1), (2) e (3) e propor uma saída semântica para o muito, como 

também checar as teorias atuais para o singular nu e verificar se o predicado operado 

pelo muito(a) mais se aproxima ou se distancia em relação a cada teoria.  

Para discutir as questões aqui brevemente apresentadas, dividimos este trabalho 

em cinco partes. No capítulo 1, trata-se, primeiramente, de esclarecer os conceitos e 

fundamentos teóricos sobre a distinção contável-massivo nas línguas naturais e no PB, 

que sustentam nossa investigação. No capítulo 2, faz-se um resumo do comportamento 

quantificacional do muito no PB e uma relação com o inglês. No capítulo 3, exporemos 

a visão das teorias de Müller (2000, 2002, 2003, 2004), Schmitt & Munn (1999, 2002), 

Munn & Schmitt (2005) e Pires de Oliveira & Rothstein (2011) para o singular nu no 

PB. No capítulo 4, fazemos um resumo do problema geral do TCC e avaliamos as 

possíveis soluções para tal. Por fim, encerramos o trabalho com as considerações finais. 
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1. A DISTINÇÃO CONTÁVEL-MASSIVO NAS LÍNGUAS NATURAIS 
 

1.1 INTRODUÇÃO 

Em que termos uma teoria sobre a distinção contável-massivo - que pode ser 

exemplificada pelos nomes meninos e água - deve ser definida? Devemos partir de 

critérios lexicais, ontológicos ou gramaticais? Ou, quem sabe, devemos combinar 

esses critérios? O que as línguas naturais nos dizem a respeito dessa distinção? E a 

aquisição da linguagem e os testes psicolinguísticos? Na literatura em semântica 

ainda não há um consenso sobre essas questões, embora já haja resultados de testes 

psicolinguísticos que indicam que a distinção é psicologicamente real (ver, por 

exemplo, Barner & Snedeker, 2005, 2006). Sabemos, também, que não há línguas 

com apenas nomes contáveis, mas há línguas como o chinês, o karitiana, entre 

outros, em que todos os sintagmas são aparentemente massivos (ver, por exemplo, 

Chierchia 1998). Linguistas e filósofos da área discutem há tempos sobre os 

critérios utilizados para efetuar tal distinção. O Interesse maior dos linguistas sobre 

a distinção contável-massivo se iniciou com Jespersen (1924), provavelmente o 

primeiro trabalho a mencionar termos massivos como uma subpropriedade dos 

nomes. O trabalho de Bloomfield (1933) aborda mais empiricamente a distinção 

contável-massivo, discutindo questões de quantificação e o uso de certos termos 

tanto para a categoria massiva como a contável. Já Quine (1960), filósofo, discute a 

importância dessa distinção no processo de aquisição e desenvolvimento da 

linguagem, focando na relação entre ontologias e significado semântico.  

Como podemos ver, a distinção contável-massivo atrai muita atenção entre os 

filósofos da linguagem, sintaticistas, semanticistas e psicolinguistas, porque 

representa uma divisão aparente entre a gramática da língua e o mundo. No entanto, 

a propriedade de um nome em uma determinada língua ter uma sintaxe contável ou 

uma sintaxe de massa não é totalmente previsível com base nas propriedades do 

mundo real, embora talvez haja tendências e padrões que diferem nos seus 

pormenores de língua para língua. O fato é que essa distinção se manifesta na 

gramática de diversas línguas naturais e, tradicionalmente, atribuem-se 

características diferentes a nomes contáveis e massivos. Nomes contáveis se referem 

a entidades bem definidas, discretas, podem ser diretamente combinados com 

numerais e aceitam morfologia de plural. Nomes massivos se referem a porções 
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contínuas de matéria, não podem ser diretamente contados (somente com a presença 

de classificadores ou de sintagmas de medida) e não apresentam forma plural. Além 

disso, nas línguas que têm essa distinção, é possível diferenciar quantificadores que 

só ocorrem com nomes contáveis, é o caso de many no inglês, outros que só se 

combinam com nomes de massa, é o caso de much, e finalmente os que são 

indiferentes a essa distinção como lots of. 

Neste capítulo, apresentaremos as principais teorias linguísticas dentro do 

quadro da semântica formal sobre os nomes contáveis e massivos. Primeiramente, 

traremos a teoria de Link (1983), que foi o primeiro trabalho a atribuir uma 

semântica aos predicados plurais e aos massivos. Nessa teoria, os nomes contáveis 

denotam no domínio atômico, enquanto nomes de massa denotam no domínio não 

atômico. Ela baseia-se, portanto, numa distinção no mundo, os domínios são 

diferentes. Depois apresentamos a teoria de Chierchia (1998). Chierchia assume que 

o domínio de um nome massivo e de um nome contável é o mesmo, pois os dois 

domínios englobam tanto indivíduos singulares quanto indivíduos plurais. 

Apresentamos também o modelo de Rothstein (2010), baseado na distinção entre 

atomicidade natural e semântica e para quem, assim como em Chierchia (1998), na 

caracterização da distinção entre massa e contável, critérios ontológicos não são os 

melhores a seguir. Por último, demonstramos que o PB é uma língua que distingue 

entre massa e contável. 

1.2 LINK (1983) 

Link (1983), estudando as semelhanças entre os nomes plurais e os nomes 

massivos, foi o primeiro a propor uma teoria formal para a semântica desses nomes. 

Desde então, a literatura sobre a semântica da distinção entre massa e contável, 

assim como a literatura sobre o plural, assume que nomes de massa e nomes plurais 

correspondem a estruturas algébricas, os (semi)-reticulados, embora haja diferentes 

implementações desse modelo (para citar alguns exemplos: Link 1983, Lönning 

1987, Landman 1989, Gillon 1992 e Chierchia 1998). 

Link (1983) foi o primeiro a tratar o plural e massa como denotando semi-

reticulados, uma estrutura matemática que se forma a partir da noção de soma. A 

intuição é bastante clara: cadeiras denota uma soma de cadeiras, assim como água 
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denota uma soma de água. Como já dissemos, para esse autor, a distinção essencial 

é entre o domínio contável que é atômico e o domínio massivo que é não atômico, é 

molecular, assim as denotações de nomes massivos e dos nomes contáveis 

pertencem a domínios ontológicos diferentes. 

Simplificadamente, um nome contável singular denota um conjunto de 

indivíduos atômicos. Para o autor, nomes comuns contáveis singulares são 

analisados como denotando conjuntos de indivíduos atômicos. A denotação de um 

nome comum singular como caneta denota os átomos que constituem o conjunto de 

todas as canetas do universo de discurso, como no exemplo (1), supondo que nesse 

mundo só haja três canetas: 

 

(1) [[ caneta ]] = {a, b, c} 2 

 

E o que dizer de um nome contável plural? Para Link, a denotação de um 

nome contável plural, como canetas, é o conjunto de indivíduos plurais formados a 

partir dos indivíduos atômicos, ou seja, conjuntos de somas  de indivíduos, 

levando-se em consideração que um indivíduo atômico é também uma soma (com o 

zero. Já dissemos que um reticulado é uma estrutura matemática e ela inclui o zero). 

No caso de Link, essa denotação inclui os átomos, por isso para ele o plural é o que 

hoje em dia se chama de plural inclusivo. Vejamos a ilustração: 

 

(2) [[ canetas ]] = {a, b, c, a⊕b, a⊕c, b⊕c, a⊕b⊕c} 

 

O símbolo ⊕ indica a soma. A estrutura de reticulado permite capturar algumas 

propriedades dos nomes, como, por exemplo, a homogeneidade e cumulatividade, 

falaremos sobre elas ao longo desse trabalho. Desse modo, nomes contáveis plurais 

denotam conjuntos de indivíduos plurais, formados a partir de elementos atômicos 

mínimos (isto é, a denotação do nome contável singular em (1) e a operação de 

soma. Vejamos a representação em uma estrutura de reticulados: 

                                                           
2
 Na semântica formal, utilizamos [[ ]] para indicar a denotação ou a referência de um item linguístico. 
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Figura 1 – Estrutura de reticulados 

Como podemos ver, um nome contável denota o conjunto de elementos que 

formam os átomos da estrutura de semi-reticulado – é um semi-reticulado para Link 

porque não inclui o zero (ver Landman (1989) para uma abordagem diferente que 

inclui o zero e a sua importância para fenômenos de pressuposição), e a todos os 

elementos que estão dispostos na estrutura de reticulado completa representa a 

denotação de plural do nome contável. Em outras palavras, a denotação do plural 

contável é o fechamento do conjunto de elementos atômicos sob uma operação de 

soma.  

Já um nome massivo denota porções de matéria, isto é, a extensão desses nomes 

é representada por um conjunto contendo toda a matéria e por mais que se dividida 

essa porção, não se obterá átomos: se tomamos um pedaço de uma massa e 

dividimos essa massa continuamos a ter pedaços de massa e assim sucessivamente. 

Essa é a propriedade da homogeneidade. Vejamos a ilustração: 

 

Figura 2 – Estrutura de semi-reticulado 
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No exemplo acima, o domínio massivo forma uma estrutura de semi-reticulado não 

atômico, porque podemos sempre “descer” para porções menores e o nome de 

massa denota o conjunto de elementos moleculares no reticulado.  

Este modelo proposto por Link permitiu capturar duas características distintivas de 

nomes contáveis e nomes de massa: a homogeneidade e a cumulatividade. Nomes 

massivos possuem essas duas propriedades, diferentemente dos nomes contáveis. 

Baseando-se em Krifka (1998), se um elemento possui a propriedade da 

cumulatividade, a soma de elementos de mesma natureza resulta no mesmo 

elemento. Por exemplo, se adicionarmos café a café teremos como resultado café. 

Os nomes plurais também são cumulativos, porque se somarmos cadeiras e cadeiras 

temos cadeiras. A propriedade da homogeneidade ou divisibilidade está relacionada 

aos nomes que se referem a entidades com certa estrutura interna, tal que sua 

divisão em objetos atômicos, distintos entre si, não é possível. Por exemplo, café é 

um nome massivo porque possui uma estrutura homogênea, isto é, partes de café 

podem ser chamadas de café. Note que a nomes contáveis essa propriedade não se 

aplica. Por exemplo, as partes de uma bola são diferentes e não podem ser 

chamadas de bola ou uma bola não pode ser dividida em outras bolas3. Portanto, 

segundo essa teoria, no léxico, há domínios diferentes para os nomes contáveis e 

massivos que refletem a distinção ontológica.  

1.3 CHIERCHIA (1998) 

Nos estudos semânticos, a discussão tem-se centrado em torno da questão de 

saber se os nomes de massa têm em sua denotação um domínio não atômico ou um 

domínio atômico, ou, colocando de uma forma diferente, se as partes mínimas do 

nome de massa são acessíveis. No fundo, a discussão é: é possível darmos um 

tratamento unificado aos nomes massivos e contáveis? Se massivos tiverem átomos, 

então, no mundo não há diferença entre massa e contável. Link (1983) encontra-se 

entre os defensores da visão de domínio não atômico, como foi descrito na subseção 

                                                           
3 Intuitivamente, as características de homogeneidade e cumulatividade como distinção entre massa e 
contável fazem bastante sentido, porém isso não significa que não apresentam problemas, mas esse não é 
o foco de nossa abordagem. O assunto é muito discutido em Gillon (1992), Chierchia (1998a) e Landman 
(2006). 
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anterior, enquanto entre os defensores da abordagem unificada está Chierchia 

(1998)4. 

Para Chierchia (1998), a distinção contável-massivo é independente da estrutura 

da matéria, do mundo. Em apoio a esta afirmação, ele realiza sua argumentação 

através de cinco observações, listadas em Rothstein (2010a), a saber: 

(i) Entidades que se apresentam em unidades naturais de mesma relevância 

perceptível no mundo podem diferir em um único idioma entre um 

nome de massa e um nome contável. Por exemplo: em inglês, rice 

(arroz) é massa, enquanto lentils (lentilha) é contável. 

(ii)  Dentro de uma única língua, existem pares de sinônimos ou sinônimos 

próximos, onde um dos pares é contável e o outro é a massa. Por 

exemplo: roupas/vestuário. 

(iii) Nomes podem ser contáveis em uma língua, porém massivos em outra. 

Por exemplo, em inglês, chalk (giz) é massa, mas em hebraico giyr (giz) 

é contável. 

(iv) Nomes contáveis e massivos podem ser usados de forma distinta em 

diferentes línguas, numa mesma expressão. Em inglês, na expressão: 

Vou cortar meu cabelo, hair (cabelo) é usado como massa, já em 

italiano é usado como contável capelli (cabelos). 

(v) Algumas línguas, como o chinês, tem apenas nomes que se comportam 

como massa. Para a contagem, é necessário o uso de classificadores. 

  A partir dessas evidências empíricas, Chierchia mostra que a distinção 

gramatical contável-massivo não deve ser tomada a partir da matéria no mundo e 

propõe que a diferença é linguística: no léxico, o predicado massivo se organiza 

como um semi-reticulado e é, portanto, inerentemente plural. Quanto ao nome 

contável, ele é, no léxico, singular e sua denotação contém apenas partes atômicas 

mínimas. Desse modo, a representação seria idêntica à representação de Link (1983) 

para nomes contáveis: 

(3) [[ caneta ]] = {a, b, c}  

                                                           
4 Gillon (1992) e Landman (2006), entre outros, também defendem que o domínio massivo é atômico. 
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 Já a denotação do nome plural contável é derivada do nome singular ao qual se 

aplica o operador de pluralização. Ela contém apenas os indivíduos plurais, já que os 

átomos foram excluídos, diferentemente de Link (1983), que também incluía os 

elementos atômicos: 

(4) [[ canetas ]] = {a⊕b, a⊕c, b⊕c, a⊕b⊕c} 

Chierchia (1998a) ilustra em seu exemplo (21): 

 

Figura 3 – Plural para Chierchia (1998) 

Desse modo, os elementos na base da estrutura são os átomos de que constituem o 

conjunto denotado pelo predicado table (mesa) em um certo mundo; esse predicado 

denota o conjunto de todos os  indivíduos singulares naquele mundo. O operador de 

plural, representado por PL se aplica a tablew e gera o conjunto dos indivíduos 

plurais, já entre as chaves encontramos as pluralidades, que são os indivíduos 

plurais, as somas dos indivíduos singulares e das somas das pluralidades. 

Para Chierchia, assumir essa denotação para os predicados é fundamental, pois 

assim ele consegue explicar a denotação de nomes como mobília, que se comportam 

como massa, mas possuem átomos e, como dissemos, Chierchia (1998a) propõe que 

todos os nomes têm partes mínimas em sua denotação, incluindo nomes como água, 

aproximando-os de nomes como mobília. É o que chamamos de pluralidade 

inerente, a qual generaliza sobre nomes de massa, como vinho e nomes como 

mobília. Vejamos nesse excerto:  

A mass noun simply denotes a set of ordinary 

individuals, plus all the pluralities of such individuals. 

For example "change" denotes, roughly, single coins 
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and the possible sets of pluralities of coins. This view 

is an "atomistic" one: we are committed to claim that 

for each mass noun there are minimal objects of that 

kind, just like for count nouns, even if the size of these 

minimal parts may be vague.5 (p.98) 

A denotação de mobília, portanto é a mesma de água e possui os átomos. 

 A estrutura correspondente a um nome de massa é de um semi-reticulado, como 

ilustrado abaixo: 

 

Figura 4 – Semi-reticulado correspondente a nome de massa 

Uma das características mais interessantes é o fato de não podermos contar 

diretamente um nome de massa, fazendo-se sempre necessária a presença de um 

classificador. Essa propriedade é derivada do modelo proposto por Chierchia. 

Como os nomes de massa saem do léxico já pluralizados, ou seja, neutralizados 

para a distinção entre singular e plural, eles não admitem morfologia de número. 

Assim, uma consequência interessante desse modelo é que ele explica porque os 

nomes de massa não aceitam pluralização – pois já são plurais – e 

consequentemente porque não admitem a contagem: só nomes plurais podem ser 

contados.  

                                                           
5 Tradução livre: “Um nome de massa simplesmente denota um conjunto de indivíduos comuns, além de 
todas as pluralidades de tais indivíduos. Por exemplo, troco denota, aproximadamente, moedas 
individuais e os possíveis conjuntos de pluralidades de moedas. Este ponto de vista é "atomístico": 
estamos empenhados em afirmar que para cada nome de massa há objetos mínimos desse tipo, assim 
como para nomes contáveis, mesmo se o tamanho destas peças mínimas possa ser vago. 
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Um dos desdobramentos desse modelo de análise proposto por Chierchia (1998) 

é poder posteriormente montar seu quadro de mapeamento nominal (na esteira de 

Carlson (1977, 1982) e Partee (1985)), que será parametrizado nos usos argumental 

e predicativo tanto dos nomes massivos quanto dos contáveis, já que Chierchia 

parte da hipótese de que no léxico há dois tipos de predicado: o predicado massivo 

que, no léxico, se organiza como um reticulado e é, portanto, inerentemente plural, 

e o predicado singular.   

Chierchia lançou a hipótese dos parâmetros semânticos para explicar essa 

diversidade entre os sistemas nominais das línguas. Há línguas sem nenhum 

determinante aberto, sem morfologia de plural, sem a distinção entre nomes 

contáveis e massa e sem classificadores – esse parece ser o caso do karitiano. (ver 

Müller & Bertucci (2012)). Há línguas que não admitem nenhum nominal nu; o 

determinante está sempre presente – esse é o caso do francês (ver Beyssade (2012)). 

As outras línguas românicas também não admitem os sintagmas nominais nus em 

posição argumental, a não ser em poucos contextos (ver Dobrovie-Sorin et al. 

(2012)). E há línguas que tanto admitem nominais nus quanto sintagmas 

encabeçados por determinantes em posição argumental – certamente o inglês e o 

PB. Ele propõe que os sistemas nominais nas diferentes línguas humanas se 

organizam pela possibilidade (ou não) de ocorrência de nominais nus em posição 

argumental. O PB é a única língua românica que tem nominais nus argumentais. 

Segundo os parâmetros semânticos de Chierchia (1998), ela é, então, uma língua 

como o inglês, do tipo [+arg, +pred]. Mas o inglês só tem o plural nu e o massa nu, 

não tem o chamado singular nu, que é muito produtivo no PB. Parâmetros, como 

sabemos, são feixes de propriedades, assim exibir ou não nominais nus argumentais 

vem acompanhado de outras particularidades, como distinguir ou não massa de 

contável, ter ou não morfologia de número. Há línguas, como, por exemplo, o 

chinês e o japonês, que admitem nominais nus livremente e um sistema de 

classificadores generalizados, além de não haver marcas de plural, levando à 

conclusão de que todos os nomes são massivos, sendo uma língua de tipo ([+arg], [-

pred]). Na contramão, há línguas em que todo nome é um predicado, sendo, 

portanto, [-arg], [+pred]. O francês, italiano e o espanhol são exemplos desse tipo 

de língua. Finalmente, as línguas germânicas, mais especificamente o inglês, são do 



22 

 

tipo [+arg], [+pred]. Para Chierchia (1998), nessas línguas, os nomes podem 

livremente ser argumentos ou predicados.  

No sistema proposto por Chierchia, os predicados, no léxico, ou são contáveis ou 

são massa. No chinês, eles são todos massivos. No português e no inglês, há 

contáveis e massivos.  Em algumas línguas, os nomes de massa podem ser 

argumentos, por exemplo, no inglês, mas não no francês. Já no caso dos contáveis, 

a função que gera as pluralidades se aplica apenas se no léxico houver predicados 

singulares, esse é o caso do inglês. Essa função não se aplica no chinês. Para 

explicar o plural nu, Chierchia propõe uma operação que transforma predicados 

cumulativos (os plurais e os de massa) em indivíduos. Trata-se do operador down 

∩, que gera, a partir de um predicado cumulativo, um indivíduo espécie; e o 

operador up  ∪, em que o indivíduo espécie é transformado em predicado e pode 

então ter sua variável fechada por um quantificador. Não desenvolveremos todos os 

argumentos arrolados para a parametrização semântica, mas é interessante 

percebermos que a distinção contável-massivo atravessa o parâmetro semântico. 

 

1.4 ROTHSTEIN (2010) 

 
Para Rothstein (2010a), assim como para Chierchia (1998), na caracterização da 

distinção entre massa e contável, critérios ontológicos não são os melhores a seguir. 

Baseando-se na teoria de Chierchia (1998a), ela afirma que, se a distinção fosse 

apenas ancorada em como os objetos são no mundo, não se encontrariam diferenças 

entre as línguas, e, no entanto, as línguas diferem quanto à classificação dos 

massivos e contáveis. Como vimos anteriormente, as propriedades de 

homogeneidade e cumulatividade são consideradas próprias de nomes de massa e 

nomes plurais, enquanto a atomicidade é tradicionalmente considerada como 

propriedade de nomes contáveis singulares.  

Entretanto, Rothstein (2010) reafirma, na esteira de Chierchia, que essa distinção 

contável-massivo 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). De fato, ela radicaliza essa posição ao mostrar exemplos 

como cerca, muro, graveto, etc., que são, segundo a autora, homogêneos – já que 

um pedaço de cerca é ainda uma cerca –, mas, ao mesmo tempo, esses nomes são 
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contáveis, ao contrário de outros nomes contáveis que são, em maioria, 

heterogêneos, como menino – um pedaço de menino não é um menino – e etc. 

Vejamos o exemplo usado pela autora: 

 
Figura 5 – The Field, Rothstein (2010) 

 

Na imagem, temos um campo cercado por uma cerca? Ou são quatro cercas? 

Podemos contar também apenas duas cercas.  A mesma indefinição acontece em 

exemplo com muro e graveto. Rothstein (2010) assume então que a distinção 

contável-massivo só pode ser explicada em termos de como o nome se refere e não 

nos termos das coisas a que os nomes se referem. Assim, há nomes massivos que 

têm átomos, mobília, e há nomes contáveis que são homogêneos, como cerca, muro 

e graveto. 

Com base nessa reflexão, Rothstein (2010a) distingue atomicidade natural de 

atomicidade semântica: a atomicidade natural é a propriedade que o predicado tem 

de os elementos em sua denotação serem unidades naturais individuais, assim 

predicados naturalmente atômicos denotam conjuntos de entidades individuais de 

forma imanente. Logo, a atomicidade natural é uma característica tanto de nomes 

como mobília quanto de nomes como bola; assim, atomicidade natural pode ser, em 

princípio, uma propriedade tanto de predicados de massa quanto contáveis. Já 

predicados semanticamente atômicos são predicados singulares contáveis, isto é, 

eles denotam o conjunto de indivíduos que são atômicos em um determinado 

contexto. Na definição de Pires de Oliveira & Rothstein (2011): 

 

“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 



24 

 

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.”6 (p.4-

5). 

 

É importante notar que esse é um critério linguístico. O critério da atomicidade 

semântica é quem nos diz como, através de uma língua, denota-se alguma coisa, e 

não como o objeto denotado é no mundo. Assim, predicados semanticamente 

atômicos “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.”7  

Para as autoras, o léxico é composto por nomes raízes, de tipo semântico <e, t>, 

predicados que estão acessíveis apenas para operações semânticas, mas que não se 

realizam superficialmente.  Esses predicados são cumulativos e não contáveis, no 

sentido de que não há átomos semânticos definidos, logo diferentes configurações 

são possíveis, a depender do que se escolha como uma unidade, como o que conta 

como um. Não há, nesse ponto, diferença entre contáveis e massa e pode haver 

línguas que não fazem essa diferença (como é o caso do chinês). A importância 

desse modelo é que ele consegue explicar o fato de que há nomes contáveis que são 

homogêneos, como é o caso de feixe, reta, cerca, como vimos anteriormente, cuja 

                                                           
6
 Tradução livre: ”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 ”. 
7Tradução livre: “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.” Pires De Oliveira &Rothstein (2011, p.12). 
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unidade depende do contexto. Por exemplo, um nome raiz, isto é, um predicado que 

denota de modo indeterminado, como bola não abrange os átomos semânticos, 

embora possa haver átomos naturais (o que é o caso). O nome raiz denota 

indivíduos espécies, após a aplicação do operador down. Como não ocorrem 

superficialmente, também podem estar sob o escopo de um operador, como é o caso 

na comparação e com os quantificadores, como veremos no capítulo 2. Assim, se o 

sintagma é nu, ele denota a espécie. O predicado singular só será gerado a partir de 

uma operação de contagem, definida em Rothstein (2010a, b). Essa operação é uma 

definição de uma unidade no reticulado não estruturado denotado pelo nome raiz. O 

resultado desse alinhamento são os átomos semânticos, que não devem ser 

confundidos com os átomos naturais. Suponha o reticulado: 

 

(5) [a, b, c, a⊕b, a⊕c, b⊕c, a⊕b⊕c] 

 

A operação de contagem pode gerar resultados diferentes: 

 

(6) {a, {a, b, c, a⊕b, a⊕c, b⊕c, a⊕b⊕c }} 

      {a+b, {a, b, c, a⊕b, a⊕c, b⊕c, a⊕b⊕c }} 

 

Na primeira situação o átomo semântico é “a”; na segunda, é “a⊕b”. 

De acordo com a proposta da autora, em sua forma mais primitiva, o 

chamado nome raiz denota conjuntos de indivíduos, estruturado em reticulados. O 

nome raiz denota um conjunto de indivíduos indeterminados, não apresentando 

identificação de unidades, e, portanto, não sendo possível a contagem. Por esses 

motivos, o nome raiz não entra na estruturação gramatical, ou seja, nunca aparece 

como item lexical. Os nomes contáveis se diferenciam dos nomes de massa porque 

passam por uma operação de contagem que se aplica ao nome raiz e retorna o 

conjunto de indivíduos que conta como um em um determinado contexto, como 

vimos exemplificado acima. Já a denotação de um nome massivo é idêntica à 

denotação do nome raiz. Vejamos mais detalhadamente. A denotação de um nome 

raiz, por exemplo, Bolaraiz, é o reticulado formado por porções de bolas, tudo o que 

pode contar como bola, inclusive, digamos assim, pedaços de bola.  Claro que 
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existem bolas no mundo e elas se apresentam em unidades, que são independentes 

do contexto, portanto têm átomos naturais. Perceba que isso não ocorre nem com 

água nem com cercas. O predicado raiz, de tipo <e, t>, denota o reticulado formado 

por porções de algo, como porções de bola(s), que podem ou não coincidir com os 

átomos naturais, afinal uma porção de bola pode corresponder a uma unidade de 

bola. 

Como já vimos, a operação de contagem é uma função que relaciona uma 

porção que vai contar como um a partir do reticulado não estruturado. Veja uma 

representação: 

 

Nome raiz (diferentes 

possibilidades de arranjo de 

bola) 

 

 

  

 

 
    

 
 

Átomos naturais 

    
 

  

Átomos semânticos (aquilo 

que conta como um) 

    
 

 

 

Figura 6 – Quadro de operação de contagem segundo Rothstein (2010) 

 

A contagem é uma operação que mapeia para cada porção a unidade que conta 

como um no contexto, gerando o conjunto de átomos contáveis para o contexto em 

questão.  Note que o tipo semântico do predicado Bolasingular é <exd, t>, porque ele é 

uma função que mapeia o par constituído por um indivíduo e um contexto em um 

valor de verdade. O plural é obtido recursivamente, somando um; o plural soma um 

aquilo que conta como um e assim sucessivamente.  

Esse modelo mostra que nem a característica da atomicidade e nem a 

homogeneidade são suficientes para explicar o contraste semântico entres nomes 

massivos e contáveis, já que há nomes massivos que são atômicos e nomes 

contáveis que são homogêneos. Como vimos, Rothstein (2010), na esteira de 

Chierchia (1998a), argumenta que nomes contáveis contêm átomos semânticos. Por 

outro lado, nomes massivos não contêm átomos semânticos, mesmo que às vezes 
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contenham átomos naturais8. Essa é uma propriedade de predicados que denotam 

entidades que normalmente se apresentam em unidades individuais inerentes. Já a 

derivação dos nomes contáveis pode fazer uso de uma estrutura naturalmente 

atômica, mas isso não é uma causa necessária. De acordo com essa visão, essas 

diferenças na denotação de nomes contáveis e massivos determinam as 

propriedades sintáticas de nomes contáveis e massivos nas línguas naturais. 

   

1.5 O PB DISTINGUE ENTRE MASSA E CONTÁVEL 

Nesta seção, discutiremos a oposição contável versus massivo no PB, 

entendendo que tradicionalmente nomes comuns são subdivididos em duas 

propriedades: contáveis e massivos. Segundo Quirk et al. (1985), para o inglês, os 

nomes contáveis denotam entidades individuais contáveis e os não-contáveis, uma  

massa indiferenciada ou um continuum, uma sucessão ou um todo, no qual 

nenhuma parte pode ser distinguida das partes vizinhas. No entanto, como os 

autores advertem, essa distinção não se explica plenamente em termos de 

propriedades dos objetos do mundo extralinguístico. Ela deve ser vista também 

como uma distinção gramatical da língua inglesa, que não é necessariamente 

refletida em outras línguas.  

Camacho & Pezatti (1996) investigaram a natureza da propriedade [±contável] 

mediante as possibilidades de combinação dos substantivos do PB com 

determinantes e quantificadores em SNs referenciais e não referenciais. Em termos 

gerais, esses autores desenvolvem sua argumentação a partir da sentença: 

 (6) É justamente porque gosto dos carneiros que não como carneiro. 

Os autores mostram que há duas instâncias do lexema carneiro. No nível do 

enunciado, SNs e nomes pertencem à mesma classe de expressão, considerando o 

mesmo critério de equivalência formal, mas podem apresentar referência diferente. 

No caso da sentença em (6), o lexema carneiro figura em carneiros como aqueles 

carneiros específicos e individuais, mas também figura em carneiro com uma 

referência indiferenciada, massiva, em como carneiro.  

                                                           
8 Conforme mostraram Barner and  Snedeker (2005). 
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Um tópico importante na discussão sobre massa e contável nas línguas é o 

chamado “Universal grinder”. Conforme demonstrado por Pelletier (1975), os 

nomes podem facilmente mudar da categoria contável para a categoria massiva. 

Essa mudança é autorizada pelo chamado "Universal Grinder" (termo 

originalmente atribuído a David Lewis (1975)), o moedor universal, que transforma 

um nome contável em um nome de massa. “In principle, any count term that has 

physical objects in its extension can be used as a mass term given an appropriate 

context”9 (Pelletier 1975). Vejamos o exemplo clássico na literatura: 

(7) Tem cachorro por toda a pista. 

Note que (7) é ambíguo no português: tem pedaço de cachorro por toda a pista 

ou há vários cachorros por toda a pista. O exemplo em inglês não é. Em inglês 

There are dog all over the place só admite a leitura massiva. Esse é um ponto 

importante e que está ligado ao fato de que há singular nu no português, mas não no 

inglês.  

O processo inverso também é permitido, assim um nome não contável pode se 

transformar em um nome contável através do que a literatura chama de “Universal 

packager”, o empacotador universal, isto é uma operação que resulta em denotações 

contáveis para nomes de massa típicos. Por exemplo: 

 

(8) Três cervejas, por favor. (= três garrafas de cerveja) 

(9) Eu cortei três madeiras hoje (= três tipos de madeira) 

Perceba que mudanças de tipo de massa pra contável são bem mais complexas. 

É possível interpretar um nome de massa como um termo contável referindo-se a 

um tipo de Nmassa ou um pedaço de Nmassa, mas esses processos não são tão 

claros. Note, por exemplo, que um tipo de Nmassa não implica uma mudança de 

tipo semântico de massa para contável.  

                                                           
9 Tradução livre: Em princípio, qualquer termo contável que tem objetos físicos na sua extensão pode ser 
usado como termo d emassa num contexto apropriado. 
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Notemos também que se essas operações de mudança fossem universalmente 

aceitáveis nas línguas naturais elas não apresentariam certas restrições, mas não é 

esse o caso, como está mostrado em Chierchia (2010). Clausen et alii. (2010) 

aponta, para o inglês, que o processo de “packaging”, por exemplo, sofre bastante 

restrição com certos nomes, como rices (arrozes), que é massa e em (10) é 

agramatical, dada a interpretação de unidades contáveis. Clausen et alii. (2010) 

também notaram que o processo de “grinding” também sofre determinadas 

restrições. Em particular, com artefatos individuais, como em (11). Não está 

facilmente acessível a interpretação massiva de (11). Entretanto, comidas 

geralmente passam pelo processo de “grinding” sem problemas, porém há 

exceções, como em pea (12), no inglês. 

(10) *Rices adorn the altar. 

        ?? Arrozes enfeitam o altar. 

(11) *There is mug/toaster on the table. 

          Tem caneca/torradeira na mesa. 

(12) #Would you care for some more pea?  

           Você gostaria de um pouco mais de ervilha? 

Há, portanto, nomes massivos e contáveis que não permitem “packaging” ou 

“grinding” irrestritamente. Há principalmente nomes abstratos como característica 

e aspecto que resistem ao “Universal Grinder”. Além do mais, há nomes que 

parecem ser sempre massivos, como é o caso de goud (ouro), em holandês. Essas 

observações são importantes no sentido de indicarem que “universal grinder” e 

“universal packager” não sejam tão universais e é preciso entender as restrições e 

como essas operações são permitidas. Outros fatores devem ser determinantes, 

como ontológicos, lexicais e morfossintáticos. 

A distinção contável-massivo está também muito relacionada à marcação de 

contabilidade. Para Camacho e Pezzati (1996), a contabilidade nominal no PB tem 
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determinação morfológica, sintática e lexical10. A contabilidade é uma propriedade 

semântica dos nomes, lexicalmente definida, que pode ser mantida no nível 

relacional ou, mediante processos sintáticos de conversão subcategorial, ser 

alterada. Como esses processos são extremamente produtivos, é possível atribuir ao 

nível sintagmático a decisão de marcar essa propriedade (cf. Camacho & Pezatti, 

1996). Nomes como água, vinho e ouro são nomes de massa, parecem ser contados, 

mas isso só ocorre com a presença de um classificador, e se referem a uma 

substância ou porção; já anel, garrafa e copo podem ser contados e se referem a 

objetos distintos. Vejamos, por exemplo, o caso das sentenças abaixo, nas quais os 

nomes só podem ser contados através de um classificador ou expressões de medida.  

(13) Comprei duas águas. Vs. Comprei duas garrafas de água. 

(14) ??Comprei três farinhas. Vs. Comprei três quilos de farinha. 

Classificadores e expressões de medida, como caixas de N, copos de N, 3 kg de 

N, etc., são usados para contabilizar nomes de massa.  

Como ilustra a sentença em (15): 

(15) ??João ganhou dois ouros. 

A sentença só se torna gramatical se interpretarmos dois ouros como duas 

medalhas de ouro ou barra, etc., isto é, com a presença de um classificador, como 

se pode ver pelo contraste entre a agramaticalidade de (15) e a gramaticalidade de 

(16) com a inserção de um classificador. 

(16) João ganhou duas medalhas de ouro. 

 Novamente, nomes de massa necessitam de classificadores ou de sintagmas de 

medida para serem apropriadamente contados, mesmo que não seja necessário eles 

                                                           

10 Segundo uma abordagem contextual, que não considera a distinção contável-massivo uma 
característica do nome, mas do sintagma em que o nome está inserido, a contabilidade é um fenômeno 
linguístico associado ao sintagma e não às entradas lexicais dos nomes (cf. Allan 1980). A distinção 
contável-massivo não seria uma distinção operada entre nomes, mas entre ocorrências de nomes, sendo, 
portanto, determinada pelos quantificadores e determinantes que são apropriados aos nomes. Porém, 
como mostram Paraguassu-Martins & Müller (2007), a distinção lexical contável-massivo nas línguas 
naturais não coincide necessariamente com a possibilidade ou não de contabilidade no sintagma. 
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estarem explicitamente presentes na sentença, como é o caso em (15). Isso ocorre 

porque para nomes como cerveja, água, há recipientes convencionalmente dados. 

Isso não ocorre com ouro.  

Uma questão que se coloca é se na distinção contável-massivo, também 

podemos incluir os nomes abstratos. Nomes como ideia, característica e aspecto 

não ser referem a objetos concretos, mas que são passíveis de contagem e se 

apresentam como nomes contáveis. Por exemplo: 

(17) João teve duas ideias interessantes na vida. 

Nomes como felicidade, melancolia, por outro lado, se comportam como nomes de 

massa, porque não podemos contar: 

(18) ??Minhas melancolias não me deixam ser otimista. 

(19) ??Temos sempre três felicidades na vida. 

Novamente, como nos exemplo (18) e (19), esses nomes só são passíveis de 

pluralização e contagem através da operação de um classificador.  

É necessário também ressaltar que nomes como mobília (cf. apresentado na seção 

1.3) se comportam como massa, mas possuem átomos em sua estrutura. Desse 

modo, uma cadeira é um átomo de mobília, mas um pedaço da cadeira não é11. 

Esses contrastes mostram que a distinção contável-massivo se manifesta 

gramaticalmente no PB sob critérios semânticos formais. Para a Semântica Formal, 

o significado de uma sentença estabelece em que condições o mundo deve estar 

para que ela seja verdadeira. Desse modo, temos: 

(20) Três presos fugiram da cadeia. 

(21) Água faz bem à sua saúde. 

Em (20), nos referimos a três indivíduos distintos, bem definidos, com formato e 

limites precisos, por mais que não saibamos quem são os presos, sabemos que uma 

das condições de verdade para que essa sentença seja verdadeira é a de que existam 

                                                           
11  “a piece of a piece of furniture is not a piece of furniture.” Doetjes (1997). 
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pelo menos três indivíduos. Por outro lado, em (21), uma das condições de verdade 

é que existe o objeto água no mundo ao qual o predicado se aplica.  

A distinção contável-massivo no PB também se apresenta sob o ponto de vista 

sintático. Assim, os termos “contável” e “massivo” são empregados para classificar 

dois tipos de nomes que sofrem restrições em relação ao ambiente sintático em que 

eles podem ocorrer. Na literatura, para o inglês, essas restrições são caracterizadas 

por Gleason (1965) e podem ser adaptadas para o PB, a saber:  

(i) (não) presença de morfema de plural;  

(ii) (não) combinação com numerais cardinais;  

(iii) combinação com quantificadores específicos para massa/contável. 

Vejamos a realização desses aspectos: 

(22) João viu três presos fugindo da cadeia. 

Note, segundo critério morfossintático (i), que nomes de massa não aceitam a 

marcação de plural, já nomes contáveis são passíveis de combinação com morfema 

de plural, como é o caso de presos. A impossibilidade da combinação de marcação 

de plural a nomes de massa pode ser atestada na agramaticalidade da sentença 

seguinte: 

(23) *João derramou águas no jornal. 

A sentença acima só é aceitável em um contexto no qual estão em questão 

diferentes tipos de água. Nesse caso, a operação de contagem é licenciada por um 

classificador, como vimos anteriormente. 

No PB, a categoria de número relaciona-se com a de contabilidade, embora não 

haja entre essas duas propriedades nominais qualquer correlação universalmente 

aplicável. Como no português os nomes não contáveis apresentam-se formalmente 

no singular, é possível afirmar que pluralidade marcada implica contabilidade. 

Entretanto, a determinação morfológica não é a principal característica no 

condicionamento da contabilidade, embora seja sua marca mais visível. Se o plural 

é marca distintiva de contabilidade marcada, como é possível decidir que 
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propriedade se aplica aos casos em que o núcleo do sintagma nominal é um nome 

singular? Outra característica dos nomes contáveis é a possibilidade de serem 

diretamente combinados com numerais, como em (22). Estar sob escopo de um 

numeral é condição suficiente e necessária para determinar a contabilidade de 

nomes no singular: um menino e não dois saiu.  

Segundo o critério (iii), nomes contáveis só se combinam com quantificadores 

especializados para contabilidade. No PB, esse parece ser o caso de quantificadores 

distributivos, como cada, os numerais cardinais um, dois, três e os quantificadores 

de contagem vaga como vários, numerosos, muitos (as), etc. As sentenças a seguir 

são retiradas de Blühdorn et al. (2008) e servem para exemplificar os pontos 

abordados: 

(23) Cada macaco vem com óculos escuros grátis. 

(24) Numa das praças de Franca há vários jacarandás mimosos. 

(25) O garçom prontamente trouxe duas cervejas. 

Os exemplos acima, (23), (24) e (25), mostram uma leitura de objetos distintos, os 

quais mantêm sua individualidade. Assim, o quantificador cada, em (23), exige um 

predicado singular, e vários (24) e duas (25) selecionam predicados plurais, que só 

pode ser contável, por isso a combinação funciona. Esses mesmos quantificadores 

não funcionam com nomes massivos. Vejamos: 

 (26) ??Cada água tem sua característica. 

O predicado água só pode ser contado na presença de um classificador, que é 

contável, aí teríamos a interpretação de tipos diferentes de água ou marcas 

diferentes.  

 Nomes de massa, por sua vez, só se combinam com quantificadores 

especializados para massa, como é o caso, no PB, de pouco(a), um pouco de
12 e 

muito(a)(?).  

(27) Ele exerceu pouca influência sobre mim. 

                                                           
12

 Conforme explicitaremos no capítulo 3. 
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(28) Sobrou um pouco de café. 

(29) Eu só bebo café com muito leite. 

Nos exemplos em (27) e (28), os quantificadores exigem um determinado tipo de 

predicado, no caso um predicado massivo, portanto podemos dizer que pouco(a), 

um pouco de e muito(a) são quantificadores especializados para massa, como 

podemos ver pelo contraste com um predicado contável: * Ele exerceu influência 

em pouco meninos vs. *Sobrou um pouco de meninos. 

Em relação ao exemplo (29), acontece o mesmo. O quantificador muito é 

compatível com a denotação massiva do predicado. Como se percebe, os 

quantificadores determinam (ou deixam de determinar) a leitura dos predicados. No 

entanto, vejamos o exemplo: 

(30) Tem muito carro nesse terreno. 

A sentença em (30), na qual temos aparentemente um quantificador especializado 

para massa e o predicado carro coloca uma série de questões que esperamos 

responder ao longo desse trabalho. Em primeiro lugar, como explicar essa 

combinação? Há duas possibilidades: ou dissemos que carro não é contável e 

mantemos que muito é um operador massivo, ou dissemos que muito não é um 

operador massivo e aqui há duas possibilidades ou ele é um operador neutro (aceita 

contável e massa) ou é ambíguo. Outro aspecto importante com relação a sentença 

acima é que ela permite duas interpretações, isto é, ela é ambígua. Poderíamos 

afirmar que sua leitura preferencial é de há vários carros, isto é unidades contáveis 

de carro no terreno em questão, já que carro se apresenta em unidades comumente. 

Mas podemos também estar diante de uma quantificação massiva, em que carro não 

tem interpretação contável, por exemplo: imagine que o contexto de proferimento 

da sentença é uma sucata e há no terreno uma massa uniforme de carro, na qual não 

é perceptível se há um ou mais carros; nesse contexto, a sentença em (30) seria 

verdadeira, mesmo que o que estivesse em jogo não fosse o número de carros, mas 

seu volume. 

 Sendo assim, de que se trata o muito afinal? É analisando as interpretações de 

sentenças como em (29) e (30) que avaliaremos a quantificação massiva do 
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quantificador muito no PB, questionando se o muito é um quantificador massivo ou 

se ele opera tanto com massivo quanto com contável ou se estamos diante de dois 

muito, um em que a morfologia de número foi, por exemplo, apagada. Como 

procuramos mostrar, essa questão está intimamente relacionada com a análise que 

iremos atribuir ao nome carro, ele é um nome contável nesse contexto? 

 Nessa seção, mostramos que no PB há distinções claras de sentido entre 

expressões contáveis e expressões de massa. Como se observou, a categorização 

lexical contável e não contável é morfologicamente reforçada pela categoria de 

número, de modo que nomes no plural são contáveis; outra determinação relevante 

para o nome contável é a sintática, em virtude da presença, no interior do SN, de 

quantificadores numerais. Vimos também que cada quantificador seleciona seu 

predicado de acordo com a distinção contável-massivo. Os contrastes ilustrados nas 

sentenças acima são exemplos de diferenças gramaticais genuínas com grandes 

implicações linguísticas. Vamos, então, olhar com mais detalhe para o problema do 

muito, tendo como base as questões já discutidas sobre contável e massa. 

2. DO MUITO COMO UM QUANTIFICADOR 

2.1 INTRODUÇÃO 

 Os estudos sobre a quantificação nas línguas naturais devem muito aos estudos 

lógicos formais que são tão antigos quanto o próprio surgimento da Lógica, a qual 

remonta a Aristóteles. Quantificação é um tópico de estudo que carrega em si 

Linguística, Lógica e Filosofia. Os quantificadores são as ferramentas essenciais com as 

quais, nas línguas naturais, expressamos, para dizer informalmente, quantidades. Na 

abordagem mais recente, quantificadores são compreendidos como estabelecendo uma 

relação sobre conjuntos de indivíduos. Nos estudos das línguas naturais, a questão sobre 

a quantificação toma um papel bastante relevante porque ela ocorre com todos os tipos 

de sintagmas e se expressa através de diferentes tipos de palavras: advérbios (muito), 

verbos (pode, deve), adjetivos (frequentes), etc.  

Linguistas, desde o início dos estudos sobre quantificação, têm se utilizado de 

termos e modelos da Lógica para analisar semanticamente os quantificadores de uma 

língua natural. Tratando da relação entre quantificação em lógica e linguagem natural. 

Entretanto, os estudos semânticos sobre quantificação de termos massivos só 
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recentemente é que começaram a se desenvolver, a partir de Link (1983), Landman 

(1989) e Lönning (1987), quando passamos a ter uma teoria sobre os nomes massivos. 

A discussão principal desta investigação centra-se sobre as características e 

significados da quantificação, em especial o quantificador muito no PB, que parece ser 

um quantificador massivo, mas se combina com o singular nu, que parece ser um nome 

contável. Para isso, primeiramente, faremos um apanhado geral sobre quantificação, 

mostrando que o muito também é um quantificador. Depois, mostraremos os diversos 

usos com o muito, enquanto focaremos em seu uso adjetival, com concordância de 

gênero e número. Prosseguimos fazendo análises da quantificação do muito que nos 

interessa, ao passo que discutiremos sentenças retiradas de corpus; a seguir, 

apresentaremos a distinção entre much e many para o inglês em comparação com os 

quantificadores muito e muito(s) no PB; e, por fim, traremos o teste da distinção entre 

contável e massivo proposto por Bale & Barner (2009) para o inglês, verificando sua 

aplicabilidade no caso da quantificação com o muito. 

 

 

2.2 BREVE INTRODUÇÃO À QUANTIFICAÇÃO  

 

 Um dos assuntos mais pesquisados dentro do quadro de pesquisas em Semântica 

Formal é a quantificação. Dito de forma sucinta, a Semântica Formal tem como objetivo 

entender como é o conhecimento semântico que um falante de uma língua tem, 

utilizando para isso uma metalinguagem lógico-matemática (ver Pires de Oliveira 

(2011), entre outros). A ideia geral é que uma das propriedades centrais desse 

conhecimento é o fato de que qualquer falante sabe associar língua e mundo. Ao 

interpretar uma sentença como: Está nevando o intérprete sabe como o mundo deve 

estar para que essa sentença seja verdadeira. Além disso, ele sabe estabelecer relações 

lógicas: se é verdade que está nevando, então é falso que não está nevando.  Finalmente, 

ele sabe construir sentenças complexas a partir do significado das partes, é a famosa 

composicionalidade. Por exemplo, se ele sabe o que está nevando significa, ele sabe o 

que a perífrase estar+V+ndo significa. 
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Sob uma perspectiva da semântica formal, a partir do trabalho de Barwise & 

Cooper (1981), compreende-se a quantificação como uma relação entre conjuntos 

estabelecida por um quantificador. Tomemos como exemplo a seguinte sentença: 

(31) Cada trabalhador ganhará um vale-cultura. 

O que o quantificador cada faz é estabelecer uma relação entre trabalhador e ganhará 

um vale-cultura. Cada estabelece que a relação é de um para um, ou seja, se houver x 

trabalhadores, haverá pelo menos x eventos de ganhar um vale-cultura. Podemos dizer 

também que, na sentença acima, o quantificador cada estabelece uma relação entre o 

conjunto dos trabalhadores e o conjunto dos que ganham um vale-cultura de tal forma 

que ela associa para cada um dos trabalhadores um vale cultura. Vejamos na ilustração: 

 

 

Figura 7 - Relação entre conjuntos estabelecida pelo quantificador cada 

Na figura acima, o conjunto Y é o dos que ganharão um vale-cultura e o conjunto X é o 

dos trabalhadores. Essa relação é chamada de inclusiva, ou seja, o conjunto dos 

trabalhadores está incluso no conjunto do que ganharão um vale-cultura. É possível que 

outros indivíduos estejam incluídos no conjunto dos que ganharão um vale-cultura, mas 

aquilo que é trabalhador necessariamente vai ganhar um vale-cultura. 

Já na sentença abaixo, a relação de quantificação é outra, embora seja ainda o 

caso que o quantificador estabelece uma relação entre conjuntos: 

(32) Dois trabalhadores estão presos. 
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Em (32), temos o conjunto dos trabalhadores e o conjunto dos que estão presos. O 

quantificador dois afirma que na intersecção entre esses conjuntos há dois elementos. A 

ilustração da relação entre os conjuntos operada por essa sentença ficaria assim: 

 

Figura 8 - Relação entre conjuntos estabelecida pelo quantificador dois 

Aqui a relação é diferente: existem dois trabalhadores e eles estão presos. A relação é de 

intersecção entre os conjuntos Y, o dos que se encontram presos, e X, o de 

trabalhadores. 

Há, basicamente, a operação de inclusão (figura) e a operação de intersecção 

(figura), embora outras operações também sejam mobilizadas, por exemplo, a operação 

de superconjunto descreve o uso de somente. Todo, por exemplo, (e suas variantes como 

todas, tudo, etc.) indica sempre inclusão de conjuntos, pois abrange todos os elementos 

de um dos conjuntos, assim como cada. Mas, como já é possível notar por esse 

exemplo, essa é uma descrição pouco precisa do que os quantificadores fazem, porque 

vai atribuir a mesma interpretação a todo, cada, todos os, etc., e há diferenças. Todas 

essas expressões das línguas naturais são chamadas de “quantificação universal” e são 

representadas logicamente pelo símbolo ∀. Já o dois ou algum indica sempre interseção 

de conjuntos e podem ser  chamado de “quantificação existencial”. 

É importante observar que a quantificação não é um fenômeno ligado 

exclusivamente ao sintagma nominal. Há não apenas diferentes quantificadores, mas 

também diferentes maneiras de se quantificar uma sentença, como aponta Pires de 
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Oliveira (2003). Uma dessas maneiras é pelo aspecto do verbo13. Alguns advérbios 

podem também quantificar14. Vejamos: 

(33) Ela dirige bem. 

(34) Ele dirige mal. 

Os quantificadores bem e sua contraparte, mal, são apontados como advérbios de 

“modo”. No entanto, também têm sido citados como advérbios de intensidade, 

significando alguma coisa como bastante. Nesse caso, eles são um tipo de 

quantificador, porque, novamente intuitivamente, indicam uma certa quantidade. Em 

(33), indica que o grau de habilidade na direção é maior do que o padrão dessa 

habilidade. 

O conjunto das expressões que pode ser caracterizadas como quantificadores é 

vasto. Apresentamos apenas alguns, por enquanto. Para citar outros, no PB, temos: 

meio, diversos, vários, inúmeros, qualquer, algum, ambos, demais, muito, quanto, mais, 

menos, tanto, bastante, todo, nada, pouco, bem como os numerais, os interrogativos, 

entre outros. Perceba que os quantificadores pertencem a diferentes categorias 

sintáticas, como nomes, adjetivos ou advérbios, pois o termo quantificador denomina 

mais uma classe semântica do que uma categoria lexical propriamente dita. No entanto, 

se quantificadores operam relações entre conjuntos, eles são sempre do mesmo tipo 

semântico, mas estabelecem diferentes relações, isto é, quantificadores diferentes atuam 

de maneiras diferentes sobre suas restrições - como é o caso do contraste entre as 

sentenças de (31) a (34). Além disso, eles têm domínios distintos. Por exemplo, em 

(32), o domínio é dos indivíduos, em (33), o domínio é de graus. Numa sentença modal, 

como Pode chover, a quantificação é sobre estados de coisas ou mundos possíveis. 

Nos estudos semânticos formais, a sentença contendo quantificação é definida 

como uma estrutura tripartite (a partir da proposta de Lewis (1975) para os 

quantificadores adverbiais), composta pelo quantificador, o domínio de restrição e o 

escopo nuclear. Para melhor visualização, analisemos novamente a sentença em (31): 

                                                           
13

  A ideia de quantificação também desempenha um papel bastante interessante no aspecto modal das 
línguas naturais. 
14 Neste trabalho, entretanto, focalizaremos apenas a quantificação incidente no sintagma nominal. 
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(31) Cada                      trabalhador                 ganhará um vale-cultura. 

[quantificador]         [domínio de restrição]           [escopo nuclear] 

 

Como vemos, semanticamente, a sentença quantificada que pode ser dividida em três 

partes. Essa proposta tem em sua base o avanço introduzido por Montague na 

quantificação. Montague separou a força do quantificador do fato de que ele fechava a 

variável introduzida pelo predicado. O quantificador estabelece a relação entre o 

conjunto denotado pela restrição e o conjunto denotado pelo escopo nuclear.   

Note também que diferentes quantificadores nominais selecionam diferentes 

nomes. Tratando dos quantificadores que operam sobre sintagmas nominais, temos, por 

exemplo: cada, que só aceita predicado contável e singular (cada filho; *cada filhos; 

*cada água). Os numerais cardinais, que sempre selecionam predicados contáveis, 

plural ou singular (dois meninos; *dois arrozes). Aqueles quantificadores que só 

selecionam predicados plurais, como: diversos, vários, inúmeros e muitos (como 

veremos adiante). Há também quantificador que seleciona de modo irrestrito, esse 

parece ser o caso de tanto (Tantos meninos; Tanta água; Tanto menino). Podemos citar 

também os quantificadores que só operam sobre nomes massivos, como quanto, 

suficiente, um pouco de e o que parece ser o caso do muito. Observe o seguinte exemplo 

com o muito:  

(35) Tem muita areia espalhada no chão.  

(36) Muito aluno tirou 10 na prova. 

Nos exemplos acima, o quantificador muito estabelece uma relação entre areia e 

espalhada no chão e entre aluno e tirou 10 na prova. Trata-se de uma relação de 

intersecção entre conjuntos e não de inclusão, já que não foram todos os alunos que 

tiraram 10 na prova ou toda a areia que está espalhada pelo chão. Entretanto, não parece 

ser tão simples definir que tipo de predicado se combina com muito, já que ele parece se 

combinar tanto com nomes de massa, areia, como também com nomes inicialmente 

tratados como contáveis, como aluno. Está claro, porém, que o muito apenas se combina 
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com nomes aparentemente nus, isto é, sem a presença de determinante ou morfema de 

pluralidade, como areia – em (35) - e aluno – em (36); o que não é o caso de todos que 

só se combina com sintagmas com determinante. Sobre o nome nu, aprofundaremos a 

discussão no capítulo três. Veremos também, na seção 2.3, que o muito é quantificador 

comparativo. 

Vimos, de forma generalizada, o funcionamento semântico de alguns 

quantificadores do PB: cada, dois, bem, mal e muito. Na seção seguinte, iremos focar 

apenas no muito e seus vários usos no PB.  

2.3 SÃO VÁRIOS OS MUITO 

Como vimos, há diferentes maneiras de se quantificar uma sentença, seja pelo 

aspecto nominal, seja pelo aspecto verbal. O muito é um quantificador que opera nos 

dois domínios: adverbial e adjetival. Observe os exemplos: 

 

(37) Ele vai muito à feira. (frequência)  

(38) Ele come muito. (quantidade/ frequência) 

(39) Ela dança muito. (qualidade/frequência) 

Em todos os exemplos acima, o muito opera a quantificação sobre o domínio verbal, 

mas realiza diferentes operações. Em (37), ele opera sobre os eventos, indicando 

frequência. Já em (38), ele pode operar tanto sobre os eventos – indicando frequência – 

quanto sobre a denotação do tema do evento – a quantidade de comida que ele come é 

maior do que a quantidade de comida que comemos normalmente. 15Esses usos têm sido 

citados na literatura como advérbios de intensidade ou quantidade e podem ter seu 

significado relacionado com o mesmo de demais ou bastante. No entanto, as sentenças 

acima ensejam diferentes interpretações. A sentença em (37) expressa frequência de 

eventos, isto é, há diversos eventos de ir à feira. Já a sentença em (38) é ambígua entre a 

interpretação de frequência, na qual há eventos de comer, e a interpretação de 

                                                           
15 Sobre as diferentes interpretações de muito adverbial ver Pires de Oliveira et alii (2007). 
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quantidade, em que pode ter havido apenas um evento, mas a quantidade é considerada 

muito. A sentença em (39) também é ambígua: podemos ter interpretação de qualidade, 

onde muito pode ser substituído por bem, e a interpretação de frequência também, como 

nos casos das sentenças (37) e (38). 

Quanto à quantificação sobre o domínio adjetival, podemos ter a seguinte sentença: 

(40) Ele está muito triste. 

Na sentença acima, muito é um modificador que toma como argumento um adjetivo. Do 

ponto de vista formal, ele realiza a mesma operação: afirma que o grau de tristeza é 

maior do que o grau padrão de tristeza.  Para Ilari et alii (1993), “Considerações sobre a 

Ordem do  Advérbio”, da série Gramática do Português Falado, esses modificadores   

atuam em construções   em   que   o   valor   do   argumento   é   igual   ao   valor   total   

da   construção formada por ele e pelo modificador. O mesmo vale para o advérbio. O 

raciocínio é o seguinte: se a expressão muito triste, do ponto de vista funcional, equivale 

a um adjetivo, a expressão completa tem o mesmo valor, ou seja, é um adjetivo. 

Ilari et alii (1993) apresentam um aprofundamento notável no que diz respeito   à 

circunscrição da classe que os autores chamaram de intensificadores, bem como sua  

caracterização a partir de suas propriedades semânticas e sintáticas – o muito, assim 

como o mais, encontra-se na classe dos intensificadores, às quais as maiores ocorrências 

estão relacionadas a verbos, adjetivos e advérbios. Porém, embora o texto mostre a 

extrema similaridade entre os usos adverbiais e nominais da classe de palavras que 

denominaram intensificadores, sua caracterização dessa classe, seja com relação às suas 

propriedades semânticas, seja com relação às suas propriedades sintáticas, como aponta 

Guimarães (2006), levanta mais questões do que responde. Do ponto de vista semântico, 

falta uma mínima definição do que seja a noção de intensificação denotada pelos 

intensificadores. Posto como está, parece que a fronteira entre modificadores 

“nominais” e “adverbiais” não é tão precisa, ou então que não pode ser utilizada como 

critério exclusivo para distinguir adjetivos e advérbios, respectivamente. Parece também 

que a abordagem de Ilari et alii (1993) se propôs a descrever bem as generalizações, 

deixando de lado casos mais limítrofes e à margem. Do uso do muito com nomes, pouco 

foi explorado em Ilari et alii (1993). 
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Notadamente, sabemos que em alguns outros casos o muito realiza a 

quantificação sobre o nome nu: 

 (41) João comprou muito livro. 

Neste trabalho, vamos nos concentrar tão somente na quantificação nominal do 

muito sobre o nome nu (41), comparando-o com o nome nu plural e o nome de massa 

nu. Investigações sobre a quantificação adverbial, (37) a (39), ou sobre adjetivos, como 

em (40), não farão parte do escopo deste trabalho, mesmo sabendo que talvez seja 

possível unificar esses usos. Essa é tarefa para um trabalho posterior. 

2.4 A SEMÂNTICA DO MUITO 

Uma pesquisa bibliográfica inicial que realizamos mostrou que não há pesquisas, 

sobre o PB, tratando o muito como um quantificador de massa. De fato, há muito já 

investigado , em especial a operação de quantificação do  muito no PB e a estrutura de 

comparação, bem como a interpretação massiva. 

Analisemos novamente a sentença: 

(36) Muito aluno tirou 10 na prova. 

Na literatura sobre os quantificadores em geral, o muito pode ser entendido como tendo 

um significado básico de: “em quantidade acima do esperado”. Perceba que muito é um 

quantificador comparativo: algo é muito em relação a um padrão dado contextualmente. 

No caso da sentença em (36), o muito estabelece uma relação de comparação entre a 

quantidade de aluno que tirou 10 na prova e o padrão contextual de tirar 10 na prova. 

Exemplificando: imagine que, numa sala de 38 alunos, 20 tiraram 10 na prova. Se o 

padrão contextual for menor que esse, a sentença é verdadeira. Agora, se o padrão de 

tirar 10 na prova for maior que 20, a sentença se torna falsa. Note que o mesmo número 

de entidades pode contar como muito ou como pouco, a depender do padrão contextual. 

Há também a possibilidade de caso em que 5 alunos tiraram 10 na prova, e o padrão 

contextual é de que apenas 1 aluno ou nenhum tire 10 na prova. Nesse caso, a sentença 

em (36) também será verdadeira.  
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 Um caso mais próximo da nossa realidade é o do vestibular. Suponha uma sala 

de cursinho com 100 alunos. Suponha ainda que dessa sala 5 alunos foram aprovados o 

vestibular. Essa quantidade pode ser muita ou pouca a depender do padrão com o qual 

se está comparando. Se o padrão for o vestibular do ITA é provável que essa quantidade 

de alunos seja tratada como muito. Se o padrão for o vestibular da UFSC, a mesma 

quantidade será provavelmente tratada como pouco. 

Não pretendemos com este trabalho discutir a fundo a semântica do 

quantificador muito e sua variante no plural muitos nem o tópico da comparação, mas 

entendemos, seguindo a literatura (Seuren 1973, Cresswell 1976, Klein 1980, entre 

outros), que o muito atua numa escala de graus. Semanticamente, há uma propriedade 

de gradação: uma escala ordenada em graus e um seletor que determina o grau ao qual a 

propriedade de uma entidade pertence, comparando este grau a outros numa mesma 

escala. O padrão de graus de uma determinada escala pode, no entanto, ser determinado 

contextualmente. Vejamos em: João comprou muitos livros. A interpretação é que o 

número de livros que o João comprou está acima do padrão. A escala é, portanto, a 

escala dos cardinais – um, dois, três... - Suponha que o padrão para comprar livros seja 

comprar dois livros. Nesse caso, para que a sentença seja verdadeira, o João deve ter 

comprado mais do que dois livros. 

2.5 MUITO + NOME NU 

Como dissemos, neste trabalho iremos focar nos usos de muito associado ao 

nome nu, ou ao que a literatura tem chamado de singular nu, comparando-o com a 

combinação com o nome de massa nu e com o nome plural nu. Partiremos, portanto, de 

Pires de Oliveira & Rothstein (2011), que notaram que o singular nu no PB ocorre 

também com quantificadores que, a princípio, parecem ser de massa, porque combinam 

com nomes de massa. Esse parece ser o caso de muita exemplificado abaixo: 

(42) Júlio desperdiçou muita água. 

Na sentença em (42), muita é um quantificador e está operando sobre água, um nome 

massivo. O mesmo acontece em (43): sangue não pode ser contado ou medido numa 

escala cardinal porque é um nome de massa. Nesse caso, diferentemente do exemplo 
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com livros, a escala não pode ser a cardinal. Essa é uma indicação de que muita possa 

ser um quantificador massivo. 

(43) Luiza perdeu muito sangue. 

Entretanto, o muito se combina também com nomes tradicionalmente tratados como 

contáveis. Veja: 

(44) João carregou muita árvore. 

(45) É muito carro andando nas ruas de Florianópolis. 

Nas sentenças (42) e (43), não podemos contar diretamente água ou sangue, por isso 

esses nomes são classificados como massivos. Já em (44) a interpretação preferencial é 

de que há unidades contáveis de árvore e que o João as carregou. Interpretação parecida 

acontece na sentença em (45): as unidades de carros que andam nas ruas de 

Florianópolis podem ser medidas numa escala cardinal. Dadas essas diferenças, cabe 

nos perguntar: será que muito se combina tanto com nomes contáveis quanto massivos? 

De onde vem essa interpretação cardinal?  

 Numa rápida análise, poderíamos afirmar que a interpretação contável ou 

massiva está associada ao nome: se estamos diante de um nome contável, como árvore 

e carro, a interpretação será contável; se estamos diante de um nome massivo, como 

água e sangue, teremos interpretação massiva. Porém, perceba que também é possível a 

interpretação massiva de sentenças como as em (44) e (45). Clarificando um pouco a 

interpretação massiva, imagine que, no caso de (44), o que está em questão não são as 

unidades de árvores, mas sim outros aspectos, como volume, peso, ou altura, etc. João 

carregou muita árvore pode, portanto, ser dito quando João carregou uma porção de 

árvore que não é passível de contagem, mas que representa algo acima do esperado 

numa determinada escala de volume. Nesse caso, não interessa quantas unidades de 

árvore o João carregou, mas o volume de árvore. O mesmo raciocínio pode ser feito 

para sentença (45), embora menos provável pelo tipo de predicado andando nas ruas 

que exige individualização. 
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Para complicar um pouco mais a estória, há nomes de massa que admitem leitura 

cardinal, como é o caso de mobília. Mobília parece ser um nome de massa porque não 

aceita pluralização ou contagem: 

(46) *Tem muitas mobílias em casa. 

(47) ??Comprei duas mobílias. (só a leitura de duas peças ou conjuntos de 

mobília. Ou seja tem um classificador embutido) 

Mas quando temos uma sentença com muito a leitura cardinal está disponível: 

(48) O João tem muita mobília 

A sentença em (48) admite tanto a leitura de unidades de mobília quanto de volume. 

Aqui, algumas questões se impõem: Seria então o muito um quantificador ambíguo, 

que pode quantificar tanto contável quanto massivamente, a depender do contexto? Ou 

o muito é um quantificador neutro (aceita contável e massa)? Ou seria algo diferente? 

Na próxima seção, examinaremos a semântica de sentenças do tipo de (42) a (48), 

no sentido de entender que tipo de comparação está sendo operada, usando para isso o 

teste proposto por Bale & Barner (2009). A semântica do singular nu será discutida no 

capítulo três.  

 

2.5.1 MUCH VS MANY 

 Uma das mais claras distinções que se faz no estudo de línguas naturais sobre 

quantificadores é entre quantificação massiva e contável (Pelletier (1979), Allan (1980) 

e Higginbotham (1995)). Quantificadores massivos constituem expressões que denotam 

uma certa quantidade de massa, um agregado de massa. Por exemplo, much, em inglês, 

é um quantificador massivo, pois se combina apenas com nomes massivos, formando 

expressões como: much water e much cake. Em contraste, quantificadores contáveis 

constituem expressões que se combinam com nomes contáveis e denotam, 

informalmente, quantidades de coisas tomadas em suas unidades, exigem a escala de 

cardinais. Em inglês, many é um quantificador contável, pois forma expressões como: 
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many boys e many cakes e *many cake é agamatical. Essa especificação pode ser 

verificada pela agramaticalidade das combinações apresentadas abaixo: 

(49) a.*much boys 

b.*many water 

  c.*much boy 

  d.*many boy 

Portanto, em inglês, temos claramente o par much/many, onde: many atua como o 

operador contável- já que quantifica apenas sobre nomes contáveis plurais, e much 

como o operador de massa (Chierchia 1998).  

 Mas é bom salientar que much tem mais usos do que many. Much pode atuar 

sobre um adjetivo – He is much tall for his age - e também com alguns nomes que 

podem ser classificados como contáveis, como em: There is so much room for activities 

(exemplo retirado da internet). Esses usos apontam para uma semântica mais complexa 

do much, o que certamente também parece ser o caso do muito. 

Os exemplos abaixo ilustram a interação entre expressões de quantificação e a 

distinção contável-massivo no sistema nominal do inglês. Enquanto much seleciona um 

nome de massa (bread), many  se combina com um nome contável plural (sandwiches):  

(50) John eats too much bread/*sandwiches for breakfast16 

(51) John eats too many sandwiches/*bread for breakfast17 

No inglês, alguns nomes podem aparecer tanto em contexto contáveis como massivos, 

por ex.: paper, rock, stone, thought e judgment, porém uma vez usados para denotar 

indivíduos, como um contável, ele não poderá denotar massa. Assim, nas sentenças 

abaixo, em (52a), a interpretação só poderá ser de indivíduos, enquanto em (52b) a 

única interpretação possível é de massa. 

                                                           
16 João come muito bolo/*sanduíches no café da manhã. 
17 João come muitos sanduíches/*bolo no café da manhã. 
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(52) a. too many apples  

        b. too much apple 

Importante salientar que esse caso não deve ser confundido com o que ocorre no 

exemplo com room dado acima. Naquele exemplo, é muito provável que estejamos 

diante do “moedor universal”, o universal grinder. Falaremos mais sobre isso adiante. 

Aparentemente há muitos casos em que o much pode ser usado com um nome contável, 

como mostra o exemplo abaixo retirado de um blog.  

(53) You have too much leaf/tree interference in the subject.18 

O que sem sombra de dúvidas é o que caso é que em inglês a expressão em (54) não é 

gramatical: 

(54) *too many apple. 

No PB, essa distinção entre quantificadores massivos e contáveis é talvez menos 

clara do que no par de quantificadores do inglês (apesar de, numa análise rápida, 

tratarmos o muitos como um operador contável e o muito como um operador 

especializado para massa), e isso nos leva à dúvida sobre o muito, já que ele se combina 

tanto com predicados que são aparentemente contáveis como árvore sem gerar uma 

sentença agramatical, quanto com predicados massivos como água.  

(55) João viu muita árvore. 

(56) Júlio desperdiçou muita água. 

Esse pode ser um indício de que muito não equivale a much, no inglês ou que a 

análise do inglês para much precisa ser repensada. E quanto ao muitos e many, eles 

teriam a mesma distribuição?  

Vejamos os contrastes nos exemplos a seguir: 

(57) a. John has too many stones. (leitura cardinal) 

                                                           
18 Tradução: Você tem muita folha/árvore interferindo no sujeito. 
http://forums.dpreview.com/forums/post/50311908 
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        b. João tem muitas pedras (leitura cardinal) 

(58) a. John has too much stone. (leitura massiva) 

        b. João tem muita pedra. (leitura massiva e leitura cardinal) 

(59) a. * John has too many stone. 

        b. João tem muitas pedra(s). (leitura cardinal) 

(60) a. * John has too much stones. 

          b. *João tem muita pedras. 

Antes de qualquer coisa, é preciso esclarecer o que estamos entendendo por 

leitura cardinal e leitura massiva. A leitura cardinal ocorre quando estamos comparando 

o número de unidades; a escala nesse caso são os números cardinais. A sentença em 

(57a), por exemplo, é verdadeira se o número de pedras que o John tem está acima do 

que consideramos ser um padrão de número de pedras: se o padrão for duas pedras, o 

João deve ter três pedras. A leitura massiva é a leitura que não envolve número de 

indivíduos, mas alguma outra escala. Essa escala pode envolver de volume, de peso, de 

tamanho, só não pode comparar o número de indivíduos. Por exemplo, em (58a) no 

inglês a única comparação possível é de volume/peso de pedras. A sentença é 

verdadeira se o volume ou o peso de pedras que o João tem for maior que o padrão. 

Suponha que o padrão seja de 1m3 de pedra, não importando o número de pedras. Nesse 

caso, o João deve ter mais do que esse padrão, mesmo que ele tenha menos número de 

pedras. 

Note que stone deve ser ambíguo em inglês, uma vez que tanto se combina com 

many, exemplo (57a), quanto com much, exemplo (58a). Em (58a) não pode ser um 

caso de moedor universal (universal grinder) porque não estamos falando de uma pedra 

em particular. Note também que many se combina apenas com predicado plural, como 

atesta a agramaticalidade de (59a) e a gramaticalidade de (57a). Assim, uma proposta 

bastante aceita para o inglês (Bale & Barner (2009), Barner & Snedecker (2005), entre 

outros) é a da ambiguidade para um número restrito de itens lexicais no inglês: quando 

um predicado como stone aparece sem morfologia de número é um nome massivo ou 
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não contável, quando aparece combinado com many e consequentemente com 

morfologia plural é um predicado plural, permitindo somente a leitura cardinal, isto é a 

leitura de que há uma ou mais unidades bem definidas.  

Quanto aos exemplos do PB, muitos se combina apenas com predicados plurais, 

como é o caso de (57b) e (59b). Em (59b), pedra é um predicado plural, apesar de a 

pluralidade aparecer marcada apenas no quantificador. Veja que não podemos ter (60b), 

em que o quantificador não apresenta marca de pluralidade, que só ocorre no nome. A 

supressão de marca morfológica de número é um fato generalizado no PB e tem sido 

enfocado frequentemente pela investigação sociolinguística por meio dos trabalhos de 

Guy (1981); Scherre (1988); Scherre e Naro (1998), entre outros. Assim, temos a 

certeza de que o predicado que segue o quantificador muitos é sempre plural, como 

acontece com o many, mesmo que a marca morfológica não apareça no nome, somente 

no quantificador, portanto. 

Já o muito se mostrou diferente do much, pois ao se combinar com predicados 

como pedra, (58b), gera interpretação massiva e contável, isto é, a sentença é verdadeira 

em duas situações distintas: o número de pedras que o João tem é maior do que o 

normal ou o volume/peso é maior. Note que, uma vez que temos um predicado 

associado ao much, só temos leitura de massa, como em (58a). Esse é, na verdade, o 

grande critério para termos certeza de que o nome que segue much é massivo. Mas esse 

não é o caso do português. Esse problema de decidir se estamos diante de um predicado 

singular ou de um predicado não contável se coloca de uma maneira aguda no PB, 

porque, numa primeira olhada, não temos certeza sobre muito, já que ele é homófono de 

muitos e se combina com predicados que à primeira vista se comportam como contáveis 

sem gerar uma sentença agramatical e sem ter a interpretação característica dos 

massivos, que é a leitura não cardinal. Mas é sempre bom ter em mente o problema dos 

nomes de massa como mobília e furniture em inglês que irão problematizar ainda mais 

essa descrição. 

Como então se comportam esse tipo de nome de massa - mobília, bagagem, 

prataria, etc com muito e muitos? 

(61) Limpei as muitas mobílias de casa. 
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(62) Tenho muita mobília na sala. 

Em (61), só podemos estar falando de peças da mobília, ou seja, as unidades. Em (62), 

há, diferentemente do que é relatado para o inglês (Bale & Barner 2009), a comparação 

é possível tanto entre as unidades de mobília quanto com outras medidas relevantes, por 

exemplo: o volume. Vejamos os dados do inglês: 

(63) *There are too many furniture. 

(64) There was too much furniture crowding every room.19 

Em inglês, furniture apenas se combina com much, como mostra a agramaticalidade de 

(63). Na seção seguinte, veremos que, para Bale & Barner (2009), nomes de massa se 

dividem no léxico em duas classes: os que são não atômicos, água, e os que são 

atômicos, mobília. Assim, mobília pode ser comparada por suas unidades. 

 

2.5.2 BALE & BARNER (2009) 

 

Em “The Interpretation of Functional Heads: Using Comparatives to Explore the 

Mass/Count Distinction”, Bale & Barner discutem diferentes propostas teóricas para a 

distinção contável-massivo e analisam três diferentes possíveis testes para distinguir 

semanticamente nomes de massa de nomes contáveis: contabilidade, distributividade e 

comparação. 

Para Bale & Barner (2009), contabilidade e distributividade, na distinção 

contável-massivo dos nomes, não são os melhores critérios a seguir, pois apresentam 

problemas. O critério de contabilidade, que relaciona nomes e unidades, não é muito 

confiável para distinguir massa de contável, já que a seguinte sentença é possível: 

 

(65) João contou o açúcar, mas não a água. 

 

Essa sentença é perfeitamente aceitável num contexto no qual se conta pacotes de 

açúcar ou garrafas de água. Assim é possível dizer: contar o açúcar ou contar a água. 

                                                           
19 Tradução: Havia muita mobília lotando cada cômodo. Fonte: 
http://edition.cnn.com/2012/03/01/living/confessions-compulsive-declutterer/index.html 
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Segundo Bale & Barner (2009), as circunstâncias de avaliação do contexto é que vão 

determinar se a contagem é ou não permitida. Um fator que apoia essa afirmação vem 

da seguinte sentença: 

 

(66) João contou as canetas. 

 

Tanto João pode ter contado as unidades de caneta, como pode ter contado caixas de 

canetas, se trabalhasse, por exemplo, numa livraria. Mais uma vez, a contagem é 

influenciada pelas circunstâncias de uso, o que faz da contabilidade um critério não tão 

confiável para distinguir nomes de massa de nomes contáveis.  

Outra maneira não tão segura de determinar se um nome denota indivíduos ou 

não é o critério da distributividade. Se um nome aceita a distributividade – isto é, o 

predicado se distribui para os indivíduos -, então ele denota indivíduos. Vejamos o 

exemplo: 

 

(67) As cadeiras dessa sala pesam 50kg. 

 

Essa sentença pode significar que todas as cadeiras da sala juntas pesam 50kg, a leitura 

coletiva, ou cada uma pesa 50kg, a leitura distributiva. Nessa segunda leitura, ocorre a 

distributividade, porque o predicado pesa 50 kg se aplica a cada um dos indivíduos. O 

problema ocorre em sentenças, como: 

 

(68) a. Esses móveis custam 100 reais. 

              b. Essa mobília custa 100 reais. 

 

Nas duas sentenças podemos tanto dizer que cada móvel custa 100 reais, como podemos 

também dizer que o conjunto de móveis custa 100 reais. Para Bale & Barner (2009), o 

que está em jogo é o modo como o predicado se aplica ao nome. Já que não é claro dizer 

se o predicado se aplica às mínimas partes ou a grupos e subgrupos do nome, o critério 

da distributividade como distintivo entre massa e contável não é tão eficaz. 

Os autores argumentam, portanto, que o melhor teste para detectarmos se 

estamos diante de um nome de massa ou um contável é observar seus comportamentos 

nas sentenças comparativas: nomes contáveis só admitem interpretação cardinal, isto é, 
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em que contamos o número de indivíduos, enquanto que os nomes massivos são 

comparados utilizando escalas não cardinais, como volume ou peso, por exemplo. O 

nome de massa aceita escalas contínuas (densas, isto é entre um ponto da escala e outro 

há um infinito de pontos intermediários), enquanto que o nome contável só aceita a 

escala cardinal, que é pontual ou discreta. Para usar o exemplo dos autores: 

 

(69) a. Esme has more chairs than Seymour has tables. 

b. Esme has more water than Seymour has juice. 

c. Esme has more rope than Seymour has string. 

d. Esme has more gold in her ring than Seymour has silver in his 

necklace. 

e. Esme has more anger than Seymour has sympathy. 

 

Note que nas sentenças acima, a dimensão que está sendo comparada muda de acordo 

com a denotação dos nomes. Assim, em (69a), o número de cadeiras é comparado ao 

número de mesas. Em (69b), o volume de água é comparado ao volume de suco. Nas 

outras sentenças o que está em comparação varia de acordo com cada nome, seja o 

comprimento, a pureza dos materiais e intensidade emocional, respectivamente. As 

estruturas de comparação permitem classificar os nomes em termos da dimensão do que 

está sendo comparado, começando principalmente com a distinção entre nomes que 

permitem a comparação por número e aqueles que não aceitam.  

 

Como dissemos anteriormente, semanticamente muito e seus correlatos (muitos, 

pouco) estabelecem uma comparação: algo é muito ou pouco em relação a um padrão 

dado contextualmente. Dessa forma, é de se esperar que encontremos com muito o 

mesmo comportamento da comparação. Vamos analisar novamente a seguinte sentença, 

repetida abaixo por conveniência: 

 

(30) Tem muito carro nesse terreno. 

Como foi mostrado no Capítulo 1, a sentença é ambígua entre leitura contável e 

massiva. A leitura cardinal é de que há vários carros, isto é unidades contáveis de carro 

no terreno em questão. A interpretação massiva, em que carro não tem interpretação 
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contável, é possível num contexto em que há uma sucata e existe no terreno uma massa 

uniforme de carro, na qual não é perceptível se há um ou mais carros; nesse contexto, a 

sentença em (30) seria verdadeira, mesmo que o que estivesse em jogo não fosse o 

número de carros, mas seu volume. 

 Veja que não estamos diante de um caso de “universal grinder” (moedor 

universal). Se carro passasse por uma operação de “grinder”, que transforma um nome 

contável em um nome de massa, realmente poderia ser comparado por outras escala que 

não a cardinal, mas a operação de grinder só ocorre se o nome for contável e singular; 

estaríamos, então, falando de um único carro. Assim, poderíamos falar, seguindo o 

exemplo (30), que o carro é muito grande para o terreno em questão. O mesmo ocorre 

nessa sentença retirada de corpus: 

(70) É muita tv pra pouco espaço.20 

 

No contexto da sentença, trata-se do volume de uma tv em particular. O volume da tv é 

muito grande para o espaço disponível. Porém o que ocorre nesses casos de “universal 

grinder” é que ainda assim estamos falando de uma unidade de carro ou tv, mesmo que 

a comparação relevante para o contexto não seja a de unidade. Já numa interpretação 

massiva do predicado, não há possibilidades de individualização. A leitura massiva do 

nome nu singular, portanto, é diferente de uma leitura de um predicado contável que 

sofreu mudança de tipo por um “universal grinder”. 

 Voltando mais uma vez à sentença: 

(30) Tem muito carro nesse terreno. 

Se aplicarmos o teste da comparação proposto, veremos que há duas interpretações: a de 

que há vários carros, isto é, unidades contáveis de carro no terreno em questão, na qual 

que está em comparação é o número de carros; e a interpretação em que carro não tem 

leitura contável, na qual o que está em comparação são outras dimensões, como peso ou 

volume, mas não a cardinal.  

                                                           
20 http://www.hardmob.com.br/consoles/235282-agua-real.html  

Note que essa interpretação não ocorre com o plural: São muitas tvs para pouco espaço. Aqui, só 

podemos estar falando sobre as unidades de tvs. 
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 Então, chegamos a diferentes resultados: ou o teste da comparação proposto 

também não é um bom critério para distinguir massa e contável, pois, como vimos, 

numa sentença como em (30) as duas interpretações são possíveis, e o que vai 

determinar o critério de comparação são as circunstâncias do uso (como acontece com a 

distributividade e contabilidade); ou, o teste da comparação funciona e, em sentenças 

como em (30), estamos sempre diante de uma quantificação massiva, na qual o muito só 

seleciona nomes massivos. Nesse caso, há de se explicar porque nomes como carro são 

massivos e como é possível a interpretação contável, que não está disponível para os 

casos como stone no inglês.  

 É possível também aventar a hipótese de o muito ser um quantificador 

ambíguo, que opera gerando tanto interpretações massivas como contáveis. Há também 

a possibilidade de o muito ser um quantificador neutro, que só efetua uma comparação 

na sentença, a denotação de unidades ou massa é dada por outros fatores, como a 

denotação do predicado ou o contexto de uso. Veja que nessas duas possiblidades, 

sendo neutro ou ambíguo, o teste da comparação de Bale & Barner (2009) não funciona. 

Bale & Barner (2009) também propõem uma generalização quanto à distinção 

contável-massivo em inglês, que segue: “No term that can be used in count syntax can 

also be used in a mass syntax to denote individuals.” 21 Assim, em inglês, se um nome 

aparece em contextos tanto massivos quanto contáveis, ele vai denotar indivíduos como 

contável, mas nunca como um nome de massa, e denota massa na sintaxe de massa e 

nunca indivíduos. Por exemplo: 

 

(71) a. too many rocks (apenas contável) 

        b. too much rock (apenas massa) 

 

Perceba que essa generalização não se aplica ao PB, uma vez que no exemplo em (30) 

temos acesso às duas interpretações. Agora vejamos o caso da sentença: 

 

(72) Tem muito leite no café. 

 

                                                           
21 Tradução livre: Nenhum termo que pode ser usado numa sintaxe contável pode também ser usado 
numa sintaxe massiva para denotar indivíduos. 
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Em (72), não parece haver possibilidades de denotação contável do predicado leite. Já 

em: 

 

 (73) João tem muita pedra. 

 

Em (73), é possível tanto a interpretação contável, nesse caso há individualização e 

contabilidade, como podemos também nos referir a uma massa indiferenciada, no qual o 

que está sendo levado em consideração na comparação é o peso ou volume. A sentença, 

portanto, vai contra a predição de Bale & Barner (2009). Eles afirmam: “nossa 

abordagem prediz que línguas com a distinção massa-contável exibirão as mesmas 

generalizações do inglês, independente de diferenças de item-a-item em como as 

palavras são usadas.”22 Não é isso o que os dados do PB mostram. 

 

Outra generalização discutida por Bale e Barner (2009) diz o seguinte: “Some 

mass nouns (in the context of use) have individuals in their denotation and others do 

not.”23 Essa generalização  diz respeito a alguns nomes em inglês, como furniture 

(mobília), que admitem a interpretação cardinal em contexto de comparação, como 

exemplificado em (74): 

 

(74) John has more furniture than Mary. (apenas leitura cardinal) 

 

Embora não discutida pelos autores, a sentença em (74) também tem uma leitura de 

volume. Não só no PB, mas acreditamos que também no inglês. Se for isso, a proposta 

semântica apresentada pelos autores faz predições incorretas. Esse é certamente o caso 

no PB: 

 

(75) João tem mais mobília que Maria. 

 

                                                           
22

 “Our view predicts that languages with a mass–count distinction will exhibit the same generalizations 
as in English, regardless of item-by-item differences in how words are used. So long as a word can denote 
individuals as a mass noun, it should not appear also in count syntax.” (249-250) 
 
23 Tradução livre: Alguns nomes de massa (no contexto de uso) denotam indivíduos, enquanto outros não. 
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É o caso de estarmos comparando tanto o número de unidades de mobília que o João 

possui a mais que a Maria, como também é o caso de haver uma comparação entre o 

volume de mobília de João em relação ao de Maria. 

 

Em sentenças com o muito parece acontecer o mesmo tipo de comparação: 

 

(76) João despachou muita bagagem. 

 

Num aeroporto, ao despachar bagagem, o que importa não são as unidades de bagagem, 

mas sim o peso. Entretanto, também é possível, em (76) nos referirmos às unidades de 

bagagem, malas. Assim, nomes como mobília, bagagem, prataria, etc. parecem 

funcionar como os nomes contáveis e como nomes de massa em contexto de 

comparação no PB. 

 

Bale e Barner (2009) propõem em seu modelo uma explicação para o caso de 

nomes como furniture só aceitarem interpretações contáveis. No modelo proposto por 

esses autores, no léxico há dois tipos de itens: os não atômicos – que inclui os nomes 

contáveis e os nomes de massa como água – e os nomes atômicos – que inclui apenas 

os nomes de massa que têm átomos, como furniture. Há duas operações disponíveis no 

léxico: a operação de individualização e a de identidade. A individualização só ocorre 

com os predicados não atômicos e marcados como contáveis. Já a operação de 

identidade ocorre com os nomes de massa. A operação de identidade garante que 

furniture, que denota um reticulado atômico, só irá permitir a comparação por número 

de exemplares. Enquanto que água só terá a comparação por escalas não cardinais. Para 

além do fato de que há muito de estipulação nesse modelo, ele leva a predições 

incorretas, supondo que a interpretação massiva seja possível para furniture como é para 

mobília no português. 

 

Agora, note que podemos ter sentença em que a interpretação massiva é única, 

como em (72), repetida aqui embaixo e em (77) e (78): 

 

(72) Tem muito leite no meu café. 

(77) Luiza perdeu muito sangue. 
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(78) Tem muito vinho derramado na mesa. 

 

 No entanto, no PB, não podemos ter uma quantificação com muito em que só 

haja interpretação contável.  

 

(79) Ele tem muita caneta no bolso. 

(80) Tem muita cerca nesse terreno. 

(81) João levou muita bagagem. 

 

Nas três sentenças acima, são possíveis tanto a interpretação cardinal, como 

massiva. Podemos afirmar que sempre que uma sentença, como as apresentadas de (79) 

a (81), apresenta possibilidade de interpretação contável do predicado, há também uma 

interpretação massiva. Muito disponibiliza sempre a interpretação massiva, que é 

impossível com muitos. Essa parece ser a generalização correta. 

 

Novamente, poderíamos afirmar que o muito é ambíguo. Ou é um quantificador 

neutro, e nesse caso, parece-nos que o tipo de nome sobre o qual o muito quantifica 

desempenha um papel central e pode ser o responsável por gerar a interpretação 

preferencialmente contável ou massiva da sentença, mas como vimos a determinação da 

interpretação depende também de outros fatores presentes no contexto.  

 

Resta-nos avaliar a semântica dos nomes nus, já que só o quantificador muito 

seleciona o singular nu, nos perguntando: como devemos analisar esses nomes operados 

pelo muito nas sentenças discutidas acima? No próximo capítulo, discutiremos as 

teorias propostas para análise do que a literatura tem chamado de singular nu. 
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3. O SINGULAR NU NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

3.1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo se dedica a discutir as teorias sobre o singular nu no PB. O singular 

nu é tratado na literatura como um nome que aparentemente não apresenta 

determinante, nem tampouco flexão de número, como em: 

(82) Menino joga bola. 

Esses sintagmas nus, menino e bola em (82), levantam inúmeras questões, entre elas o 

fato de que esse tipo de construção só ocorre no PB. No que diz respeito ao singular nu, 

o PB se comporta diferentemente de outras línguas românicas, pois aceita o singular nu 

tanto em posição argumental, menino em (82), como em posição de objeto, como em 

(83) abaixo, enquanto que as demais línguas românicas só aceitam o singular nu em 

posição de objeto de poucos verbos (ver Dobrovie-Sorin et alii (2005)): 

(83) João viu filme ontem à tarde. 

Uma tradução usando o singular nu filme para as demais línguas românicas, produz 

sentenças agramaticais nessas línguas. Há também usos predicativos que não se 

encontram em outras línguas românicas (ver Pires de Oliveira (2013) (no prelo): 

(84) João é menino. 

Há, principalmente, diferenças semânticas entre sentenças semelhantes que 

diferem apenas no preenchimento ou não da posição de determinante do nome. Por 

exemplo: 

(85) Menino joga bola. (nome nu) 

(86) O menino joga bola. (definido) 

(87) Um menino joga bola. (indefinido) 

(88) Meninos jogam bola. (plural nu) 

Perceba o contraste de interpretações entre a sentença em (85), com o nome nu menino, 

e as sentenças (86) – (88). Apesar de aceitáveis essas sentenças apresentam 

intuitivamente diferenças nas interpretações; na perspectiva teórica não há um consenso 
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sobre o que o singular nu denota e muito menos sobre essas diferenças. Há, na literatura 

especializada, desacordo sobre a aceitabilidade de sentenças com o singular nu com 

alguns predicados. Por exemplo, a sentença abaixo é aceita por Schmitt & Munn (1999), 

enquanto Müller (2002) considera que ela é agramatical: 

(89) Baleia está em extinção. 

Além das diferenças de julgamento, há desacordo teórico. Müller (2002), por exemplo, 

vê o nome nu como um indefinido. Schmitt & Munn (1999) entendem que o singular nu 

denota a espécie. Ambos concordam que o singular nu é um nominal neutro para 

número, embora contável.  Já para Pires de Oliveira & Rothstein (2011) ele denota 

sempre a espécie e não é neutro para número, enquanto que o plural nu é um predicado 

plural.  

As discussões sobre o singular nu caminham juntas com a discussão sobre o 

plural nu. Porém o plural nu não fará parte do escopo deste trabalho. Primeiramente, na 

seção 3.2 discutiremos as propostas de Müller (2000, 2002, 2003 e 2004). Na seção 3.3, 

discutiremos a proposta de Schmitt & Munn (1999). Na seção 3.4, apresentaremos a 

proposta de Pires de Oliveira & Rothstein (2011), verificando sua aplicabilidade e 

analisando as aproximações e diferenças entre as teorias já abordadas anteriormente. 

 

3.2 O SINGULAR NU COMO UM INDEFINIDO: MÜLLER (2000, 2002, 
2003, 2004) 

 Esta seção visa a uma descrição da análise do singular nu nos trabalhos de 

Müller, tomados unificadamente. Como dissemos, não há no momento consenso sobre a 

denotação do singular nu no PB. As maiores divergências de julgamento se encontram 

entre aceitar sentenças do singular nu com predicados de espécie e com predicados 

episódicos - por um lado, Schmitt & Munn (1999; 2002), Munn & Schmitt (2005), Pires 

de Oliveira et alii (2006) consideram essas sentenças aceitáveis, por outro, Müller as 

toma como agramaticais. 

Em primeira instância, a controvérsia está na aceitabilidade ou gramaticalidade 

de sentenças como em (90) e (91), como já mencionamos: 

(90) Dinossauro está extinto. 
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(91) Mico leão dourado foi extinto no século XX. 

Supondo que a intuição de Schmitt & Munn esteja correta e que as sentenças acima 

sejam aceitáveis, uma contribuição desses autores foi mostrar que no PB esse tipo de 

sintagma nominal ocorre em posição argumental, já que ele pode ser o argumento de um 

predicado de espécie em (90) e (91) acima. Ser argumento de um predicado de espécie é 

o teste mais confiável para detectarmos se uma dada expressão pode denotar a espécie. 

Caso seja possível, seguindo Krifka et alii (1995), dizemos que a genericidade vem do 

próprio sintagma; o que é explicado pela proposta de Carlson (1977) de que o plural nu 

no inglês denota a espécie. Portanto, Schmitt & Munn (1999) entendem essas sentenças 

como gramaticais no PB. Assim, os sintagmas nus denotam uma espécie, já que o 

predicado está/foi extinto seleciona como argumento um indivíduo espécie. Müller 

(2000, 2002, 2003), por outro lado, julga as sentenças (90) e (91) agramaticais, logo o 

singular nu dinossauro e Mico leão dourado não podem se referir à espécie e não 

denota um indivíduo. Oliveira et alii (2010) mostram com testes psicolinguísticos os 

resultados de investigação em banco de dados de língua falada e escrita sobre a 

gramaticalidade de sentenças genéricas com o singular nu no PB. Essa investigação 

comprova, com dados de língua escrita e falada, a gramaticalidade dessas sentenças ao 

menos para certos dialetos do português brasileiro, mas as autoras deixam claro que a 

questão pode ser de variação dialetal; resultado referendado pelo teste psicolinguístico. 

 

Para Müller, o singular nu no PB é um indefinido. Müller afirma que o singular 

nu não ocorre com predicados de espécie, assim como o indefinido, portanto, os dois 

têm comportamentos semelhantes. A sentença em (92) com um indefinido não tem 

leitura de espécie, mas apenas de subespécie, o que indica que não se trata de um nome 

de espécie: 

(92) Um dinossauro está em extinção. 

A visão do singular nu adotada por Müller é baseada na análise de Heim (1982) 

para os indefinidos, no inglês. Na visão de Heim (1982), os indefinidos são NPs e sua 

função principal é introduzir novas entidades no discurso. Como defende Müller, em 

(90) e (91), o singular nu é um indefinido, no sentido de Heim (1982), isto é, ele 



62 

 

introduz uma variável e a estrutura semântica dessa sentença será idêntica a uma 

sentença com o indefinido genérico como exemplificado abaixo: 

(93) Brasileiro bebe muito café. 

GEN [x; ] (x é brasileiro; x bebe café) 

(94)Um brasileiro bebe muito café. 

GEN [x; ] (x é um brasileiro; x bebe café)  

Tanto (93) quanto (94) têm, para Müller, a mesma interpretação genérica: geralmente se 

algo é brasileiro, então ele bebe muito café. A genericidade dessas sentenças é garantida 

pela presença de um operador genérico encoberto, Gen, provavelmente atado à 

morfologia tempo-aspectual do presente do indicativo. O ponto principal é que o 

sintagma brasileiro não denota um indivíduo, mas é um predicado. 

 Alguns autores (Dobrovie-Sorin & Pires de Oliveira (2007a,b) apresentam 

argumentos contra a hipótese de que o SNu se comporta como indefinido singular. Um 

deles diz respeito ao contraste entre as sentenças: 

(95) a. João procura uma secretária. 

        b. João procura secretária. 

A sentença em (95a) é ambígua, e aceita a leitura de que há uma secretária específica 

que João está procurando e de que João está procurando uma secretária, não importa 

qual seja. Essa ambiguidade deve-se ao fato de que o sintagma uma secretária pode se 

mover para uma posição mais acima do verbo intensional procurar, tendo uma leitura 

de re, ou pode ficar sob o escopo desse verbo, tendo então leitura de dicto. A leitura de 

re não existe para (95b), que só pode ser interpretada como: João está procurando 

qualquer indivíduo que seja secretária. Isto é, esse sintagma não se move. Logo, ele se 

comporta como um nome próprio. Essa é uma clara evidência de que ele é um nome de 

espécie. Se o nominal nu fosse um indefinido, esperaríamos que ele pudesse se mover 

para uma posição acima do verbo intensional; o que não ocorre. 
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Outro argumento que problematiza entendermos que o SNu é um indefinido é a 

sua ocorrência com predicados de indivíduo, como em (96), em que ele tem uma leitura 

genérica: 

(96) Tiago não suporta barata. 

O SNu está na posição de objeto e, se ele fosse um indefinido, deveria exibir leitura 

existencial, como ocorre em (97) com o sintagma indefinido, porque, como veremos, 

quando em posição de objeto esses sintagmas se encontram sob o escopo de um 

operador existencial: 

(97) Tiago não suporta uma barata. 

Se a sentença em (97) for boa e a nossa intuição é de que ela é estranha – o que já é 

inesperado pela hipótese de Müller -, ela só pode ter leitura de escopo amplo: existe 

uma barata tal que o Tiago não suporta ela. 

Um exemplo mais claro é 

(98) João ama secretária. 

(99) João ama uma secretária. 

A leitura de re, em que há uma secretária que o João ama, simplesmente não está 

disponível para (98), que só tem leitura genérica, o João ama qualquer secretária, ele 

ama a espécie, por assim dizer. 

Na interpretação existencial, segundo Diesing (1992), o plural nu do inglês é 

mapeado para o escopo nuclear, isto é o VP, sofrendo fechamento existencial; já na 

leitura genérica, o plural nu é mapeado para a cláusula restritiva, sendo fechado pelo 

quantificador genérico. Essa hipótese foi pensada por Diesing (1992) para resolver a 

ambiguidade da sentença abaixo, com o plural nu em inglês: 

(100) Firemen are available.  

A ambiguidade de (100) se dá entre uma interpretação existencial – existem alguns 

bombeiros que estão disponíveis - e uma interpretação genérica – em geral, bombeiros 

estão disponíveis. Essa é a chamada Hipótese do Mapeamento Nominal de Diesing 

(1992) e traz a estrutura tripartite que também é utilizada por Heim (1982) para a 
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sintaxe de sentenças genéricas, como aparece exemplificado em (93) e (94) acima, 

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. Müller entende, 

portanto, que indefinidos e os sintagmas nominais nus são interpretados como variáveis 

que são passíveis de fechamento existencial ou de quantificação pelo operador genérico. 

Perceba que esse é o problema da análise de Müller para a sentença (96), repetida 

abaixo, pois a sentença deveria ter uma interpretação diferente da que ocorre de fato: 

(96) Tiago não suporta barata. 

Conforme a proposta de Müller, a interpretação de barata deveria ser existencial, já que 

barata é argumento interno do verbo e estaria dentro do VP, sofrendo, portanto, 

fechamento existencial. Entretanto a única interpretação possível para essa sentença é a 

leitura genérica, em que ele não suporta baratas em geral24. O mesmo vale para o 

exemplo da secretária, em (98). 

Ancorada ainda na visão de Heim (1982), Müller ainda afirma que os sintagmas 

nus em (91) e (92) são sintagmas nominais (NPs) e não sintagmas de determinante 

(DPs). Assim, tem-se como consequência o fato de NPs não poderem ocupar posições 

argumentais, como a posição de sujeito25.  Então, como seria possível a realização de 

sentenças como em (91) e (92)? Müller argumenta que o singular nu apenas 

aparentemente ocupa essa posição, pois só DPs podem ser argumentos de predicados. 

Logo, ele só terá interpretação genérica, e sentenças episódicas sobre a espécie que 

tenham o singular nu como DP seriam sempre agramaticais26. Vejamos os exemplos: 

 

 

 

                                                           
24 Müller 2004 defende que para a posição de objeto de predicados episódicos, como em João comeu 

batata, o singular nu sofre incorporação semântica. A incorporação nominal acontece quando o nome se 
incorpora ao verbo para juntos fornecerem a informação semântica. A ocorrência da incorporação no PB 
não é consensual, mas não iremos nos deter nessa problema aqui 
25 Ainda de acordo com Müller, sendo o singular nu um NP, seria esperado que ele não estabelecesse 
concordância com outros elementos da sentença da qual faz parte. Porém, como mostra Mezari (2001), 
criança é chata/possessiva é perfeitamente gramatical. 
26 Quando ocorrem, é em posição de tópico ou foco, uma posição A-barra, cf. Müller (2004). 



65 

 

(101) Cachorro precisa de carinho.  

(102) Panda logo estará extinto.27 

Assim, como NP, o singular nu é possível em sentenças genericamente quantificadas, 

como (101), porque nesse caso eles não estão em posição de sujeito, mas de tópico e a 

variável é fechada pelo operador genérico; Entretanto, em sentenças com predicado de 

referência à espécie, a sentença com singular nu, como em (102) é, para Müller, 

agramatical, assim como qualquer sentença episódica; e para Schmitt & Munn (1999), 

gramatical. Os julgamentos dados a essas sentenças levam a teorias distintas: enquanto 

para os trabalhos de Müller, entre outros, mantem-se a tese de que se trata de um NP; de 

outro lado, os trabalhos de Schmitt & Munn (2002) e Munn & Schmitt (2005), entre 

outros, defendem que o singular nu nas sentenças logo acima são DPs. NPs são 

predicados e não podem ocupar posições argumentais, ao contrário dos DPs, que 

ocupam essa posição. 

Müller e Schmitt & Munn (1999) diferem também quanto ao que ocorre quando 

o predicado não é de espécie e seguem correntes diferentes. Como veremos, Schmitt & 

Munn abraçam a proposta unitarista, na esteira de Carlson (1977), Chierchia (1998), 

para explicar o singular nu no PB, enquanto que Müller adota a hipótese dos 

ambiguistas, Heim (1982) e Diesing (1992). Os ambiguistas entendem que o plural nu 

no inglês denota a espécie (quando combinado com predicado de espécie) e é um 

predicado em outras posições. Para a Müller, o singular nu não denota a espécie. Ele é 

sempre um predicado. Já na visão unitarista, o plural nu denota a espécie sempre, em 

todos os contextos. Vejamos o exemplo: 

 

(103) Menino brincou no quintal ontem. 

 

Schmitt & Munn (1999) e Müller (2004) predizem leituras contraditórias para a 

sentença acima. Para Schmitt & Munn (1999) a interpretação é existencial – existem 

alguns meninos e eles brincaram no quintal ontem -, ao passo que para Müller a única 

possibilidade de interpretação é universal ou genérica – Em geral, se algo é menino, ele 

                                                           
27 Porém, como mostra Mezari (2011), com dados de corpora, sentenças próximas são gramaticais. Além 
disso, Pires de Oliveira et alii (2010) mostram, com testes de aceitabilidade, que sentenças como em (83) 
são aceitas por alguns falantes do PB. 
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brincou no jardim ontem. Müller entende que não existe a leitura episódica (existencial) 

para a sentença em (103).  

Em suma, a teoria de Müller propõe o seguinte: (i) genérico indefinido são os 

indefinidos e o singular nu; são indefinidos no sentido de Heim (1982); a genericidade 

vem da variável presa pelo operador genérico; (ii) definidos genéricos são expressões de 

referência à espécie; o nome nu singular e o indefinido não denotam a espécie, logo não 

são sintagmas genéricos. 

 

 

 

3.3 O SINGULAR NU COMO NEUTRO PARA NÚMERO: MÜLLER; 

SCHMITT & MUNN (1999)  

 

Embora Müller e Schmitt & Munn tenham teorias diferentes sobre o singular nu, 

eles compartilham a ideia de que os nomes nus no PB  são neutros para número (Müller 

2002, Schmitt e Munn 1999, Munn e Schmitt 2005). Esses autores mostram que esse 

sintagma não é semanticamente singular, embora não haja morfologia de plural 

aparente, porque ele pode ser retomado por um pronome plural, como exemplificado em 

(104) abaixo: 

 

(104) Menino brincou no quintal ontem. Eles estavam brincando de correr. 

 

O fato de que menino pode ser retomado por eles mostra, para os autores, que na 

denotação de menino há pluralidades. Os autores também mostram que o singular nu 

pode ser retomado anaforicamente pelo singular: 

 

 (105) Tem menino na sala. Ele tá ouvindo música. 

 

Os autores propõem, então, que se trata de um sintagma neutro para número, isto é, ele 

se aplica tanto a indivíduos atômicos quanto a indivíduos plurais. Segundo Schmitt & 

Munn (1999), o singular nu recebe esse nome apenas por apresentar ausência de 

morfologia plural, mas, semanticamente, ele indica neutralidade para número, isto é, ele 

denota tanto singularidades quanto pluralidades. Se esse sintagma é neutro para número, 
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ele não pode ser massivo, já que neutro para número significa ser contável. Assim, 

Schmitt & Munn (1999), bem como Müller (2002); Paraguassu & Müller (2008), 

sustentam a afirmação de que o nominal nu não é massa, mostrando que há um 

contraste entre as sentenças: 

 

(106) a. * Ouro pesa 20g . 

  b. (Nessa idade), criança pesa 20k . 

 (107) a. *Ouro cai um depois do outro.  

b. Elefante anda um atrás do outro. 

 

Nas sentenças acima estão combinados esses nominais com predicados 

individualizadores (106), isto é, predicados que se distribuem pelos indivíduos atômicos 

(em (106b) cada criança em um idade em particular pela 20 k), e recíprocos (107), que 

também exigem indivíduos atômicos. Schmitt & Munn (1999) 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. Eles explicam esse contraste adotando 

a visão clássica de Link (1983) segundo a qual um predicado massivo não tem átomos 

(como discutimos no capítulo 1), por isso não conseguimos identificar um indivíduo nos 

exemplos em (106a) e (107a) ao qual possam ser aplicados os predicados em questão. A 

diferença é que ouro é massa e elefante é contável. A proposta deles é então que o 

singular nu é um nome contável em que não há projeção de número. É importante notar 

que tanto para Schmitt & Munn (1999) quanto para Müller esse sintagma é contável. 

Schmitt & Munn (1999) o denomina de singular nu, e Müller de nominal neutro para 

número. 

 

Contudo, essa visão não está isenta de problemas. Os predicados que servem de 

argumento para a tese de Schmitt & Munn (1999) são questionados por Braga et alii 

(2010). Pires de Oliveira & Rothstein (2011 adotam essa perspectiva) e fazem uma 

comparação das sentenças apresentadas por esses autores com sentenças com nomes de 

massa e contáveis que não são prototípicos. Braga et alii (2010) testam a avaliação de 

falantes nativos do PB com respeito a essas sentenças. Os falantes, como mostram os 

resultados, aceitam nomes de massa nus com predicados distributivos quando o nome 



68 

 

tem átomos naturais; e não aceitam o singular nu com predicados distributivos se o 

nome não possui átomos naturais. Braga et alii (2010) mostram que em sentenças como: 

 

(108) Nessa loja, mobília custa R$ 200. 

 

Temos o mesmo comportamento dos nomes contáveis. Além disso, sentenças com 

nomes contáveis não atômicos os resultados são menos claros: 

 

(109) ??Graveto mede 20 cm. 

 

Pires de Oliveira & Rothstein acrescentam outro argumento contra a hipótese da 

neutralidade. As autoras mostram que sintagmas com o nominal nu não podem ser 

neutros para número, porque eles não se comportam da mesma forma que o plural nu e 

se comportam como o nome de massa nu, como veremos na próxima seção. Se eles 

fossem neutros para número, eles deveriam se comportam exatamente como o plural nu. 

 

3.4 PIRES DE OLIVEIRA & ROTHSTEIN (2011) 

A hipótese se  Pires de Oliveira & Rothstein (2011) caminha em oposição à 

hipótese de neutralidade para número. Dessa forma, Pires de Oliveira & Rothstein 

(2011) argumentam que os contrastes apresentados nas sentenças (106) e (107) 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 (por ex. ouro), ao passo 

que a atomicidade é atribuída aos nomes considerados contáveis (por ex. elefante).  

Assim, os predicados que servem de argumento para a tese de Schmitt & Munn (1999) 

são questionados por Pires de Oliveira & Rothstein (2011), baseado em Braga et alii 

(2010), que fazem uma comparação das sentenças apresentadas em (106) e (107) com 

sentenças com nomes de massa e contáveis que não são prototípicos, como em (110) a 

(113): 

 (110) a. Mobília (nesta loja) pesa 20 quilos. 

        b. Bijuteria (nesta loja) custa três reais. 

(111) Mobília (dessa marca) encaixa uma na outra. 
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(112) ??Cerca (nesse terreno) tem dois metros. 

(113) ??Reta cruza uma com a outra. 

Em (110), temos um predicado individualizador que se combina com o nome de massa 

nu sem gerar agramaticalidade, ao contrário do que seria esperado pela abordagem de 

Schmitt & Munn (1999). A sentença em (111) também é gramatical, com a presença de 

um predicado recíproco. Por outro lado, (112) e (113), apesar de serem sentenças com 

nomes contáveis combinando-se com predicados individualizadores e recíprocos, não 

são boas, demonstrando que os resultados encontrados por Schmitt & Munn (1999) 

podem ter uma outra interpretação. Se for isso, temos espaço para uma proposta 

diferente de análise do singular nu. 

 Pires de Oliveira & Rothstein (2011) explicam as diferentes aceitabilidades das 

sentenças de (110) a (113) com base na distinção entre atomicidade natural e 

atomicidade semântica, nos moldes da teoria de Rothstein (2010), apresentada no 

capítulo 1. Nesse sentido, 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. Como vimos, segundo Rothstein (2010), a distinção é 

mais linguística que ontológica, ou seja, relaciona-se com a maneira como, através de 

uma língua, denota-se alguma coisa, e não como o objeto denotado se apresenta no 

mundo. Nomes como mobília e bijuteria denotam conjuntos de entidades inerentemente 

individualizadas, portanto são predicados naturalmente atômicos. Isso mostra que 

atomicidade natural pode ser em princípio uma propriedade tanto de nomes de massa 

quanto de nomes contáveis e pode estar disponível para operações gramaticais. Por 

outro lado, reta, buquê, que são contáveis, não são naturalmente atômicos. Assim, os 

argumentos apresentados em defesa da tese de Schmitt & Munn (1999) são 

questionados, com base em Rothstein (2010), pois os nomes reta e cerca não são 

naturalmente atômicos, apesar de serem contáveis. Vemos então que nas sentenças de 

(110) a (113) os predicados distributivos e recíprocos, utilizados por Schmitt & Munn 

(1999), parecem ser sensíveis à distinção entre atomicidade natural. 

 É na direção massiva que caminha a proposta de Pires de Oliveira & Rothstein 

(2011). O singular nu apresenta paralelismos com o nome de massa nu e ambos se 

diferem do plural nu, o qual defendem ser um predicado plural. Desse modo, Pires de 
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Oliveira & Rothstein (2011) atribuem uma mesma semântica para o nome de massa nu 

e o singular nu, já que apresentam gramaticalidade e agramaticalidade em contextos 

semelhantes, baseando-se em algumas observações de que (i) o singular nu e o nome de 

massa nu sempre têm leitura de espécie, o que contrasta com o plural nu que pode ter 

leitura de espécie ou existencial: 

(114) Água faz bem à saúde. 

(115) Computador é útil. 

(116) Computadores são úteis. 

Apenas (116) pode ter leitura existencial de que alguns computadores são úteis; tanto 

(114) quanto (115) só podem ter leitura genérica: computador em geral é útil; água em 

geral faz bem à saúde. As autoras também mostram que (ii) nomes de massa nu e 

singular nu são inertes para escopo: 

(117) João quer água. 

(118) João quer amigo. 

Assim, o singular nu e o massivo nu podem ter apenas leitura de escopo estreito, 

associado a leituras de espécie. Com o plural nu, a sentença possui leitura de escopo 

estreito, mas ganha uma interpretação que não é de espécie, mas sim de indivíduos 

singulares, permitindo uma leitura de alguns: 

(119) João ama cachorros. 

Com (119) pode ser o caso que João ama qualquer tipo de cachorro, mas há também a 

leitura de que ele ama alguns. 

 Outro aspecto que diferencia o plural nu do massa e do singular nu  é o fato de 

(iii) o singular nu e o massa nu apresentarem restrições em posição de sujeito de 

sentenças episódicas com aspecto perfectivo, enquanto o plural nu não têm tal restrição: 

(120) ??Óleo caiu na pia. 

(121) ??Menino dormiu no chão. 

Como podemos perceber, as sentenças acima não são tranquilamente aceitáveis no PB, 

versus o plural nu que parece ser mais aceitável Meninos dormiram no chão. Essas 
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diferenças podem ser generalizadas: o singular nu e o nome de massa nu 

fundamentalmente não têm leitura existencial, ao passo que o plural nu tem. Vejamos: 

(122) ??Cerveja custou caro. 

(123) ??Bombeiro está disponível. 

(124) Bombeiros estão disponíveis. 

Além do mais, se, de acordo com a hipótese de Pires de Oliveira & Rothstein 

(2011), o nominal nu se comporta como o massa nu, esse fato pode ser comprovado 

pela possibilidade de ele se combinar com o sintagma de medida um pouco de que exige 

que o predicado seja massivo, como pode ser comprovado pelo fato de que ele  não se 

combina com o predicado plural, como mostra (125e): 

 

(125) a. Esse bolo leva um pouco de farinha. 

  b. ?? Esse bolo leva um pouco de ovos. 

  c. Esse bolo leva um pouco de ovo. 

  d. Um pouco de mulher na festa é bom. 

  e. *Um pouco de mulheres na festa é bom. 

 

Esse é um dado retirado de corpus: 

 

(126) Mas acho que ainda tem um pouco de árvore nesse meio.28      

 

No contexto da sentença acima, a única interpretação possível é de volume, porque o 

falante está explicando a fórmula de uma certa tinta que tem um pouco de árvore. 

Obviamente não se trata do número de árvores, mas da quantidade de árvore na fórmula 

da tinta. Essa possibilidade mostra que o singular nu se comporta como o sintagma 

massivo. 

 

A partir do que foi apresentado, Pires de Oliveira & Rothstein (2011) adotam 

que o que foi chamado de singular nu e o nome de massa nu, se comportam de forma 

semelhante, entendendo que, na verdade, há uma mesma semântica para os dois casos. 

 

                                                           
28 http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090515172046AApqTvc 
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Ainda segundo a teoria de Pires de Oliveira & Rothstein (2011), o nominal nu 

sempre denota a espécie – assim como ocorre com o plural nu no inglês, segundo 

Carlson (1977) – e nunca é ambíguo entre uma leitura de espécie e uma leitura 

indefinida, no que ele difere do plural nu em inglês. Partindo dessas considerações, 

Pires de Oliveira & Rothstein (2011) se baseiam na abordagem lexical de Rothstein 

(2010), na qual o léxico é composto por nomes raiz, predicados que estão acessíveis 

apenas para operações semânticas, mas que não se realizam superficialmente e que são 

do tipo semântico <e, t>, ou seja, predicados. Esses predicados são cumulativos e não 

contáveis, logo, diferentes configurações são possíveis, a depender do que se escolha 

como uma unidade, isto é, o que conta como um. As autoras entendem que o nominal 

nu denota sempre a espécie e é derivado semanticamente do nome raiz a partir de uma 

operação que abaixa o tipo semântica de predicado para indivíduo. Ele vai denotar a 

espécie sempre a partir do operador de rebaixamento de tipo semântico, proposto por 

Chierchia (1998). Também o nominal nu massivo sempre denota a espécie e o 

mecanismo de formação deles é o mesmo.  

O processo é o seguinte, resumidamente: no léxico há o nome raiz Bolaraiz, que é 

o reticulado formado por porções de bolas, tudo o que pode contar como bola. A 

Bolaraiz se aplica o operador 
∩ (down), – proposto em Chierchia (1998) –, que tem 

como domínio um predicado e gera um indivíduo e resulta, para cada mundo possível, 

na soma máxima dos indivíduos que têm a propriedade em questão naquele mundo.  

Tendo o nome raiz Bolaraiz passado pela operação de mudança de tipo, o nome que essa 

operação gerou pode entrar na estruturação gramatical e ocupar posições argumentais 

em sentenças. Como em: Bola é tudo de couro. Via soma máxima, através do operador 

down que transforma predicados (como o nome raiz) em indivíduos, os nomes 

resultantes dessa operação denotam a espécie. Quando da aplicação do operador down, 

que rebaixa o tipo semântico de predicado para indivíduo, é gerado o supremo do 

reticulado, ou seja, um indivíduo formado por todas os indivíduos que compõem o 

reticulado, mas de modo intensional, não apenas no nosso mundo: para cada mundo, ele 

denota a soma máxima dos indivíduos que têm aquela propriedade naquele mundo.  

Agora, vejamos a aplicabilidade da proposta de Pires de Oliveira & Rothstein 

(2011) em sentenças com o singular nu, apresentadas anteriormente. Em posição de 
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sujeito de predicados de espécie, o nominal nu parece se aplicar perfeitamente, já que 

ele denota a espécie: 

 (127) Cachorro é um animal especial. 

O predicado ser um animal especial exige um argumento espécie. Se cachorro denota a 

espécie, entendemos porque essa sentença é aceitável. Percebe-se também que o 

singular nu em posição de sujeito não parece se combinar com predicados episódicos, a 

não ser em contextos especiais. A sentença em (128) out-of-the-blue (dita do nada) não 

parece boa no PB: 

(128) ??Cachorro dormiu na sala. 

Se o nominal nu denota a espécie, é estranho atribuirmos a propriedade episódica de ter 

havido um evento fechado de domir na sala, porque espécies normalmente não dormem 

na sala. Esse é um predicado que tipicamente se aplica a espécimes. Por exemplo: 

(129) Pluto dormiu na sala. 

Contudo, há casos em que a combinação do nominal nu, que denota a espécie, com 

predicados episódicos é aceitável, veja: 

 (130) Batata foi muito plantada na Europa. 

Note que a sentença está atribuindo uma propriedade à espécie. O mesmo acontece em 

(131): 

 (131) Garrafa de Brahma é de vidro. 

O que se diz em (131) é que se há algo que possa ser considerado garrafa de Brahma, é 

de vidro. Isto é, a soma máxima dos indivíduos daquela espécie naquele mundo. Nesse 

sentido garrafa de Brahma denota a espécie, como prevê a hipótese de Pires de Oliveira 

& Rothstein. Resta saber, no entanto, se há algum operador genérico licenciando essa 

interpretação.  

Vejamos agora o nominal nu em posição de objeto: 

(132) Maria odeia mosca. 
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Na sentença acima, a leitura única é que Maria odeia é a espécie mosca, e não há leitura 

existencial. Porém não temos a mesma leitura de espécie em: 

(133) ??Santos Dumont inventou avião. 

Nessa sentença, era esperado que avião denotasse a espécie e, portanto, fosse 

gramatical, já que Santos Dumont inventou o indivíduo avião que tem aquela 

propriedade em todos os mundos possíveis. Porém não é o que acontece. Veja que com 

o definido a sentença é gramatical: 

(134) Santos Dumont inventou o avião. 

Esse parece ser um ponto problemático da teoria. Há, claro, muito que ser entendido 

sobre o definido genérico. Mas essa é uma crítica que vale para qualquer teoria. É 

notável que existe, não só no PB, um problema para explicar a diferença entre o 

definido genérico e o nominal nu: 

 

(135) a.O presidente dos EUA mora na casa branca. 

  b.Presidente dos EUA mora na casa branca. 

 

Em (135.b), só temos leitura genérica, isto é qualquer que seja o presidente dos EUA, 

ele mora na casa branca. Já (135.a) é ambígua entre uma leitura genérica e particular (o 

atual presidentes dos EUA mora na casa branca). Mas em sua leitura genérica, há 

diferença com (135.b)? Se há, como capturar essa diferença? 

3.5 APLICABILIDADE DAS TEORIAS  

Feita uma brevíssima descrição das diferentes teorias sobre os nomes nus no PB, 

podemos verificar a aplicabilidade de cada uma em diferentes contextos. Um ponto 

importante que primeiramente devemos observar é o singular nu em posições de sujeito. 

Por que sentenças com o singular nu na posição de sujeito são marcadas? Observe: 

(136) ?? Menino dormiu na sala. 

A sentença em (136) deveria ser boa para Müller porque se o predicado é um indefinido, 

ele pode ser preso pelo existencial, como ocorre no inglês (Boys slept in the living room 

é perfeitamente aceitável e tem leitura genérica). Para Schmitt & Munn (1999) a 
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sentença em (136) é marcada, mas sua teoria não consegue  explicar porque isso ocorre, 

em particular porque eles aceitam que há DKP (Derived Kind Predication); segundo 

essa hipótese (136) deveria ter uma leitura existencial. Se aceitarmos que menino denota 

a espécie e que não há operação de instanciação, como em Pires de Oliveira & Rothstein 

(2011), então está explicado o problema da aceitabilidade de (136), já que temos um 

indivíduo espécie associada a um predicado episódico. 

Quanto aos nomes nus em posição de objeto, temos que, para a proposta de 

Schmitt & Munn: para a posição de objeto é que há uma operação de DKP (derived 

kind predication). Isso gera resultados errados: esperamos que a sentença em (137) seja 

verdadeira se o João assistiu um filme ou vários filmes, mas falsa se ele assistiu só um 

trecho de filme.  

(137) João assistiu filme. 

Mas não é o que ocorre. Considere as condições de verdade dessa sentença. Ela é 

verdadeira se João viu um filme inteiro ou vários filmes inteiros, mas João pode ter 

visto pedaços de filme e mesmo assim ele assistiu filme. Explorando um pouco mais, 

ele pode ter visto um único pedaço de um único filme e assim mesmo ele assistiu filme. 

De acordo com a proposta desenvolvida em Pires de Oliveira & Rothstein (2012), o 

significado da sentença em (137) não pode ser descrito nem através da DKP, como 

aparece em Schmitt & Munn (1999), nem como um fechamento existencial no nível do 

VP, como propõe Müller. A ideia de Pires de Oliveira & Rothstein (2011) é que o que 

essas sentenças acarretam é a existência de um evento-testemunha da afirmação que está 

sendo feita. Note que a sentença afirma a relação de um indivíduo com uma espécie; há 

nela um sintagma que carrega em si a genericidade. Se a espécie esteve envolvida, 

podemos deduzir que houve pelo menos um evento-testemunha, mas para isso não é 

preciso que haja um evento completo, nem um objeto inteiro. Logo, é possível passar 

poucos segundo assistindo a um filme e mesmo assim ter visto filme. Desde que haja 

algo no que foi feito que permite o falante afirmar que a espécie filme esteve envolvida 

e que o agente entreteve com essa espécie uma ação que testemunha a ação de ver filme. 

Outra questão diz respeito à interpretação de sentenças como: 

(138) Judeu está jejuando hoje. 
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A proposta de Müller não fornece a interpretação esperada para essa sentença. Segundo 

Müller, as condições de verdade são: em geral, se algo é judeu, ele está jejuando no dia 

em que a sentença foi proferida. Mas a sentença em (134) é verdadeira mesmo que uma 

minoria de judeus esteja jejuando, ou seja, nem todos. Para Pires de Oliveira & 

Rothstein (2011), se a espécie esteve envolvida, podemos deduzir que houve pelo 

menos um evento-testemunha, mas para isso não é preciso que haja toda a espécie 

envolvida.  

Por último, se o singular nu é neutro para número, esperamos que ele se 

comporte como o plural nu e nós mostramos que não é isso. Por exemplo: 

(139) a.Bombeiro é gentil. (genérica) 

  b.Bombeiros são gentis. (genérica e existencial) 

 

Em (139.a), a sentença parece não aceitar a interpretação de que alguns bombeiros são 

gentis, uma interpretação possível para o plural nu, em (139.b). Não há como explicar 

esse contraste dentro do quadro teórico proposto por Schmitt e Munn (1999). A 

predição é, então, que elas tenham a mesma interpretação, mas não têm. Os contrastes 

entre o singular nu e o plural nu não são esperados na teoria de Schmitt & Munn (1999). 

Para Pires de Oliveira & Rothstein (2011), o plural nu é um predicado plural no qual 

diferentes operações podem ser aplicadas, por isso ele têm diferentes interpretações. 

 

A comparação feita das diferentes teorias propostas para o singular nu no PB 

mostra que, embora haja alguns pontos específicos que ainda não podem ser explicados 

pela teoria de Pires de Oliveira & Rothstein (2011), ela ainda parece oferecer melhores 

explanações aos fenômenos do nominal nu no PB, descritos nas sentenças ao longo do 

capítulo.  
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4. HIPÓTESES SOBRE O MUITO NO PB 

 

4.1 RECAPITULANDO O PROBLEMA 

Como mostramos na seção 2.4 do capítulo 2, o quantificador de grau muito se 

combina com nomes massivos. É o caso das sentenças abaixo, repetidas para 

exemplificação: 

(42) Júlio desperdiçou muita água. 

(43) Luiza perdeu muito sangue. 

Dissemos que em (42) e (43) água e sangue são nomes massivos, pois não podem ser 

contados diretamente, isto é, não se combinam com números que selecionam nomes 

com átomos estáveis (átomos semânticos). Essa é uma indicação de que o muito pode 

ser um quantificador massivo. Contudo, nós também mostramos que o muito se 

combina com nomes considerados contáveis sem gerar interpretações agramaticais. É o 

caso das sentenças em (44), novamente repetida por conveniência: 

(44) João carregou muita árvore. 

Em (44) há duas interpretações possíveis: (i) a interpretação cardinal: de que há 

unidades contáveis de árvore e que o João as carregou e esse número de árvores é maior 

do que o padrão para carregar árvores; (ii) a interpretação massiva: de que o João 

carregou uma massa de árvore que não pode ser contada, o volume de árvores foi 

grande, mas talvez o número de árvores não seja. A interpretação (ii) é a mesma que 

temos nas sentenças em (42) e (43), no sentido de que não estamos contanto unidades 

de  água ou de sangue, mas comparando volumes ou quantidades dessas substâncias. 

Esses nomes são classificados como massivos exatamente porque eles não combinam 

com numerais e por isso não podem ser comparados via cardinalidade. Já na 

interpretação (i), contrariamente temos o mesmo caso da comparação com os nomes 

contáveis, onde só é possível estarmos comparando a quantidade  de unidades, na qual o 

número de árvores é considerado muito.  
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Os dados nos mostram que muito se combina com massa e também se combina 

com algo que parece ser contável (árvore). Quando se combina com árvore não gera, 

como é esperado pela hipótese de Bale & Barner (2009), discutida na seção 2.4.2, 

apenas uma leitura não cardinal, mas gera também a leitura cardinal, o que não é 

esperado pelos autores.  

Recapitulando, Bale & Barner (2009) afirmam que, em sentenças comparativas, 

nomes contáveis plurais só admitem interpretação cardinal, isto é, em que contamos o 

número de indivíduos, enquanto que os nomes massivos são comparados utilizando 

outras escalas, como volume ou peso, mas nunca a escala cardinal, a não ser o caso que 

tem sido rotulado de massivos falsos como furniture. O nome de massa aceita escalas 

contínuas, enquanto que o nome contável só aceita a escala cardinal, que é pontual ou 

discreta. Portanto, em (140) só podemos comparar o número de cadeiras, já em (140b) 

comparamos o volume: 

(140) a. Esme has more chairs than Seymour has tables. 

b. Esme has more water than Seymour has juice. 

Perceba, que, contrariamente à hipótese de Bale & Barner (2009), em (44), árvore, 

nesse contexto de comparação, se comporta como massa e como contável a depender do 

que é relevante para o contexto. 

Dadas essas diferenças, cabe nos perguntar: será que muito se combina tanto 

com nomes contáveis quanto massivos? Será o muito um quantificador ambíguo? Se o 

muito não for ambíguo, ele atua num domínio neutro, massivo e plural ou seu domínio é 

outro, de espécie, por exemplo? 

Neste capítulo, discutiremos algumas hipóteses possíveis para o comportamento 

quantificacional do muito nas sentenças problematizadas ao longo do capítulo 2, ao 

mesmo tempo em que buscamos um paralelo com as teorias sobre o singular nu no PB, 

de acordo com a abordagem feita no capítulo 3, avaliando uma e outra proposta, com o 

intuito de explicar o comportamento dos nomes nus quando sob o escopo do 

quantificador muito e também na comparação, já que, como vimos, o muito realiza uma 

comparação encoberta com um certo padrão dado contextualmente. Por fim, 
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indicaremos um possível caminho que dê conta de explicar a semântica do muito no 

Português Brasileiro.  

4.2 O MUITO COMO UM QUANTIFICADOR AMBÍGUO 

Uma possibilidade para a solução do problema apresentado na seção anterior é dizer 

que o muito é um quantificador ambíguo, ora tem como domínio massas, ora contáveis. 

Vejamos as seguintes sentenças: 

(141) Tem muito aluno no corredor. 

(142) Tem muitos alunos no corredor. 

Tanto em (141) quanto em (142) temos acesso a uma mesma interpretação: de que há 

alunos no corredor, ou seja, estamos falando que o número de unidades de alunos é 

maior do que um padrão dado contextualmente para alunos no corredor. A sentença em 

(141), entretanto, é ambígua entre essa leitura e uma leitura massiva, já discutida em 

sentenças anteriores, em que o que importa não é o número de alunos, mas seu volume 

ou peso. Imagine que o corredor é bastante estreito e há dois alunos bem gordos.  

Poderíamos afirmar que (141) é um reflexo da sentença em (142) sem os morfemas 

de plural em muitos e alunos. Isso explicaria a interpretação contável. A interpretação 

massiva existe porque o muito já carrega em si essa informação. Essa é a hipótese da 

ambiguidade do muito, e explica que o muito até pode ser um quantificador de massa, 

mas que admite também combinações com nomes contáveis, tornando-se um 

quantificador ambíguo. Isso ocorre devido ao processo bastante comum no PB de perda 

de morfema de plural. Como acontece com os nomes em determinadas posições 

sintáticas, o mesmo processo também aconteceria com o muito. 

Assim, o muito seria homófono de muito(s - PL) e seria então apenas uma variante 

dessa outra forma, sem nenhuma contribuição semântica. Haveria ainda um outro muito 

que só se combina com nomes massivos. Logo, temos tanto interpretação massiva 

quanto contável em sentenças como em (141), porque temos ali dois itens muito. Para 

que isso seja possível, o nome sob o escopo do quantificador precisa ser neutro para 

número em interpretações cardinais, e um nome de massa quando tivermos leitura 

massiva. Dessa forma, não só o muito é ambíguo, mas também os nomes nus no PB 
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devem ser ambíguos: aluno ora é um predicado singular ora é um predicado massivo. 

Logo, o sistema inteiro é ambíguo. Agora duplicamos todos os nomes, temos menino 

contável e outro menino massivo. 

Essa não é uma hipótese econômica, mas pode ser que seja o caso. Entretanto, que 

tipo de problema ela coloca? Um ponto que essa hipótese precisa explicar é porque há 

interpretação plural, se não há nenhuma informação na sentença que indique isso. Por 

exemplo: 

(143) Os último aluno saiu. 

(144) O último aluno saiu 

Em (143), temos a interpretação plural, pois o plural está expresso no determinante. 

Veja que sem a presença do morfema na sentença, não podemos ter a pluralidade. 

Então, como podemos admitir que muito seja também muitos, se não há nenhuma 

informação sentencial de plural? Trabalhos linguísticos já citados anteriormente (Guy 

(1981); Scherre (1988); Scherre e Naro (1998), entre outros) mostram que a perda de 

morfema de plural no PB só ocorre no nome e não no determinante. Então esse não 

pode ser o caso. 

Há também outras evidências de que o singular nu não é um plural disfarçado. Veja 

Schmitt & Munn (2002). O argumento dos autores é que quando temos o singular nu 

não temos o fenômeno da alternância vocálica que acontece na passagem do singular 

para o plural. Se o singular nu fosse um plural disfarçado a expectativa é que a forma 

deveria ser aquela do plural sem o morfema. Por exemplo:  

(145) Joao comprou ovo. 

(146) *João comprou óvo. 

Quando temos o singular nu temos sempre ovo e não óvo, o que indica, para os 

autores, que não houve perda de morfema de plural. 

Outra questão é que, segundo essa hipótese, deveria se esperar que a sentença 

abaixo fosse gramatical: 

(147) *Tem muito alunos no corredor. 
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Se o muito é ambíguo e carrega as informações de plural de muitos, ele deveria se 

combinar perfeitamente com alunos, que é plural, mas não é isso o que ocorre. 

Essa hipótese parece aceitável por dar conta das duas interpretações possíveis 

em sentenças com o muito. Porém, parece ser barrada quando confrontada com outros 

dados do PB. Além do mais, não temos exemplo de outra língua que tenha um muito 

que se combina com supostos contáveis – much, em inglês, se combina com contável, 

mas vai gerar apenas leitura não contável; esse é o fenômeno do moedor universal 

(universal grinder). 

Recorrer a uma completa ambiguidade no sistema nominal é complicado do 

ponto de vista da plausibilidade psicológica. Vamos ter que dizer que todos os nomes 

contáveis são ambíguos, eles podem ter leitura massiva ou contável. Só assim, 

explicamos como árvore pode apresentar as duas leituras no contexto de comparação. E 

porque os nomes massivos não seriam também ambíguos entre contável e massivo?  

Além do mais, não é natural que a língua siga no sentido de gerar ambiguidades. Isso 

gera um problema para a aquisição da língua. Como é que a criança vai adquirir esses 

conceitos? Como ela vai adquirir a distinção contável-massivo no PB se todo o sistema 

nominal é ambíguo?  

 

4.3 O MUITO COMO QUANTIFICADOR MASSIVO 

 

 No capítulo 2, falamos que o muito a princípio parece ser um quantificador de 

massa, pois seleciona e se combina com nomes massivos, como água, cerveja, vinho, 

ouro, etc. Esse parece ser o caso de muita, na sentença (42), repetida abaixo: 

(42) Júlio desperdiçou muita água. 

Como já dissemos, na sentença acima, muita está operando sobre água, um nome 

massivo. O mesmo acontece com nomes como sangue, como ficou mostrado em (43).  

 Argumentamos que esses nomes são considerados massivos porque não podem ser 

contados, não se combinam com números e por isso não podem ser medidos numa 

escala cardinal. Essa é uma indicação de que muita pode ser um quantificador massivo. 
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Por outro lado, muito não pode se combinar com nomes plurais: 

(148)* Júlio viu muita meninas. 

Sabemos, por outro lado, que o muito se combina perfeitamente com nomes 

considerados contáveis, mas sem morfologia de número: 

(44) João carregou muita árvore. 

Agora, estamos diante de um problema, pois se o muito é um quantificador massivo, ele 

não deveria se combinar com nomes contáveis, a menos que árvore não seja contável no 

exemplo acima. Não é isso que mostram os dados do PB, já que a leitura cardinal está 

disponível. 

Entretanto, a hipótese do muito como quantificador massivo indica uma possível 

saída para esse problema: O muito é genuinamente um quantificador especializado para 

massa, portanto só seleciona nomes massivos. É o que acontece em (42). Quando 

estamos diante de uma sentença, como em (44), há, semanticamente, uma quantificação 

massiva. Nomes como árvore denotam o nome da espécie, no sentido proposto por 

Pires de Oliveira & Rothstein (2011), e assim se comportam como massa, que também 

denotam a espécie. 

A interpretação cardinal, por outro lado, só é licenciada por vias pragmáticas e 

não semânticas. Se estamos num contexto em que há necessidade de comparar as 

unidades, a pragmática entra em ação. As únicas informações semânticas que temos na 

sentença é de que o muito é massa e o seu predicado também é massa. Por isso que 

sempre temos interpretação massiva de sentenças com o muito e um nome nu. Essa não 

é uma situação tão especial, já que é o que ocorre com alguns nomes massivos, 

chamados de massivos falsos, como mobília, que embora seja massivo porque não 

permite a combinação com numerais – na sentença abaixo, parece haver um 

classificador encoberto, como conjuntos – pode ser comparado por unidades, assim 

como por volume ou peso, como mostrado no exemplo (150) abaixo: 

(149)João comprou 3 mobílias (3 conjuntos de mobília) 

(150) Esse carro carrega muita mobília. (cardinal/volume) 
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O grande ponto então é explicar porque nomes como aluno, livro, etc. parecem 

se comportar massivamente, quando, na verdade, em outros contextos, eles são 

comparados numa escala cardinal. Se o domínio do muito for nomes massivos, caímos 

no mesmo problema que o anterior, porque nomes como árvore vão ter que ser 

contáveis e massivos. 

 

4.4 O MUITO COMO UM QUANTIFICADOR NEUTRO 

Como foi dito no capítulo 2, o muito opera em contexto de comparação. Isso fica 

bastante claro nas sentenças que discutimos até agora. Sempre algo é/está em nível 

acima do esperado numa determinada escala/contexto. O muito opera em contexto de 

comparação porque sua quantificação faz com que se eleve a quantidade/nível (o grau) 

em uma determinada escala em que um determinado indivíduo se situa. Toda vez que há 

uma elevação, ela só existe como tal se tivermos um determinado padrão de comparação 

para determinar se algo é realmente muito ou não. O muito atua, portanto, numa escala 

de graus. A escala  de graus  pode, no entanto, ser determinada contextualmente. A 

quantificação do muito basicamente mapeia o grau que um determinado indivíduo tem 

de uma certa propriedade ou coisa acima do padrão em uma determinada escala. Não 

está especificado, no entanto, se é uma escala cardinal ou não cardinal. Nesse sentido, o 

muito seleciona somente nomes nus e não faz distinção entre o que é e o que não e 

contável ou massivo. Segundo a hipótese de neutralidade é isso o que acontece.  

Resumindo essa hipótese, o muito é neutro e, portanto, seleciona tanto nomes 

massivos quanto contáveis. O problema aqui é que os nomes contáveis vão admitir 

interpretação massiva e vão consequentemente ser ambíguos. Note que caímos no 

mesmo problema da solução do muito como ambíguo. 

 

 

4.5 O MUITO COMO UM QUANTIFICADOR DE ESPÉCIES 

Outra solução para o caso do muito é afirmar que ele só quantifica sobre a espécie, 

entendida como o indivíduo máximo que tem uma determinada propriedade. De acordo 

com a hipótese de Pires de Oliveira & Rothstein (2011), o singular nu sempre denota 
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uma espécie, assim como o nome de massa nu – o plural nu pode tanto denotar um 

predicado plural quanto a espécie. Logo, o muito, que sempre se combina com o nome 

nu, tem como domínio as espécies. Veja o exemplo: 

 

(151) João tem muita mesa. 

 

Na sentença em (151) temos três leituras possíveis: a leitura via moedor universal, 

“grinder”, que diz que o João tem apenas uma mesa, mas ela está sendo comparada em 

outras escalas que não a cardinal; a mesa é moída de tal forma que se ele tem mais mesa 

que o padrão, ele tem uma porção maior dessa mesa. Temos também a leitura cardinal, 

na qual o que está em comparação são as diferentes unidades de mesa: João tem um 

número de mesas que é maior do que o número padrão de mesas. E a leitura de volume, 

onde o grau de comparação de mesa está numa escala não cardinal, por exemplo, se 

estivermos numa situação em que estamos avaliando a quantidade via peso.  

 

Quanto à leitura via moedor ou grinder, já vimos que embora essa seja uma leitura 

possível, não é a que estamos interessados, pois ela é diferente de uma interpretação 

massiva (ver capítulo 2). A ideia é que na leitura via “grinder”, mesa é um predicado 

singular – denota um átomo – e ela é moída. Essa operação não ocorre com qualquer 

nome. Por exemplo, não podemos moer triângulo. Assim, João tem muito triângulo é 

difícil imaginar que ele tenha a maior parte de um triângulo. O que essa hipótese diz é 

que nas demais interpretações, mesa denota a espécie.  

Dessa forma, precisamos olhar agora para a proposta de nomes nus de Pires de 

Oliveira & Rothstein (2011): o singular nu denota a espécie e é construído a partir do 

predicado raiz que não tem átomos delimitados; trata-se de um reticulado que pode ser 

organizado diferentemente a depender da unidade dada pelo contexto. Assim, 

esperamos que o singular nu no PB possa sempre ter leitura de volume, como vimos que 

é o caso dos exemplos. O que Pires de Oliveira & Rothstein dizem é que em o nome 

denota a espécie e não há uma medida já dada. Essa medida vai ser dada pelo contexto. 

Se o contexto solicitar átomos, a leitura vai ser cardinal; se solicitar outra unidade, vai 

ser outra a interpretação. Nesse modelo, um predicado como mesa é ou um predicado 

singular, quando ele ocorre com determinados operadores – por exemplo o artigo 

definido em A mesa está quebrada -, ou um nome de espécie. Assim, o que ocorre em 
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sentenças como em (151) é o muito operando sobre a espécie mesa. Quando operamos 

sobre a espécie, o que retorna é um predicado raiz, no qual não há átomos definidos. 

Note que, como já dissemos, o muito opera numa escala de comparação. Diante de um 

nome raiz, a escala está aberta, assim um nome como mesa pode ser comparado em 

várias escalas e ter uma interpretação massiva. O que essa proposta diz é que o muito 

pega sempre nome de espécie. Assim, ele não é ambíguo nem neutro, mas ele faz 

sempre a mesma coisa, se relaciona com uma espécie. As diferentes interpretações têm 

a ver com o tipo de nome que constrói a espécie: água só vai permitir leitura de 

quantidade (ou então tem um classificador), enquanto que menino vai acionar 

basicamente a leitura cardinal (mas não via uma operação de contagem).  

 

Falta explicar então como é possível ter leitura cardinal com o nominal nu. 

Recorre-se à ideia de que uma das organizações possíveis são os átomos naturais; essa 

explicação serve também para os massivos falsos como mobília que também admitem 

comparação por número de unidades. Partindo da hipótese de léxico de Rothstein 

(2010), alguns nomes têm átomos naturais, como menino e mobília. Átomos naturais 

são unidades encontradas no mundo, por assim dizer, são os aglomerados que contam 

como um independente do contexto. Veja que o que conta como um menino não 

depende do contexto, um menino é sempre um menino e se dividirmos um menino em 

dois não teremos dois meninos. O mesmo vale para mobília, se algo conta como uma 

mobília, então esse algo sempre conta como um independente do contexto e se 

cortarmos uma determinada mobília em dois não teremos duas mobílias. Isso não ocorre 

nem com cerca nem com água, já que não há unidades que sejam independentes do 

contexto. Assim, Se o nome raiz for naturalmente atômico, a leitura cardinal vai estar 

disponível, mas outras são possíveis.  

 

 A interpretação plural é acessada de outra forma. O predicado plural já tem uma 

“medida”, ele é composto por átomos semânticos (a depender do que conta como um). 

A contagem é possível porque temos átomos semânticos. Logo, a única escala possível 

é a cardinal.  

Baseando-se nessas soluções, os dados parecem ser melhor explicados. Essa 

hipótese parece unificar, então, as diferentes interpretações dos usos com o muito, 
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mostrando como é possível termos leitura cardinal para os exemplos com o nominal nu 

sem precisar recorrer a uma ambiguidade entre ser neutro para número e ser massivo. 

Evidentemente, essa proposta não exclui todas as outras hipóteses e precisa ser 

melhor explorada. Nosso intuito, ao longo do trabalho, foi descrever e analisar as 

sentenças com o muito, como também mostrar que as questões que giram em torno 

desse tópico são imbricadas. 
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ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES 

O estudo de campos inteiros da construção da significação engloba não só as 

grandes questões estritamente linguísticas, a respeito da natureza da língua e da 

gramática, mas também as questões de natureza filosófica ou de natureza do mundo, ou 

sobre a nossa cognição. É nesse domínio em que se encontram os estudos sobre o que é, 

como funciona, como se apresenta o conhecimento que um falante tem sobre os 

significados das sentenças e palavras de sua língua, perguntas importantes para o 

empreendimento semântico das línguas naturais. 

O pano de fundo deste trabalho envolveu horizontes amplos, como a 

quantificação em línguas naturais e o conceito linguístico de contável e massa e sua 

relação com as representações cognitivas sobre objetos e substâncias. O nosso trabalho 

de longe não ousou mexer internamente no debate profícuo que envolve esses grandes 

temas. No capítulo 1, apenas revisamos o que há de relevante na literatura da área sobre 

a distinção contável-massivo. Vimos que Link (1983) é o primeiro trabalho a atribuir 

uma semântica aos predicados plurais e aos massivos. Nessa teoria, os nomes contáveis 

denotam no domínio atômico, enquanto nomes de massa denotam no domínio não 

atômico. Ela baseia-se, portanto, numa distinção no mundo, os domínios são diferentes. 

Depois apresentamos a teoria de Chierchia (1998). Chierchia assume que o domínio de 

um nome massivo e de um nome contável é o mesmo, pois os dois domínios englobam 

tanto indivíduos singulares quanto indivíduos plurais. Apresentamos também o modelo 

de Rothstein (2010), baseado na distinção entre atomicidade natural e semântica e para 

quem, assim como em Chierchia (1998), na caracterização da distinção entre massa e 

contável, critérios ontológicos não são os melhores a seguir. 

Nós, neste trabalho, procuramos analisar um recorte, um fragmento, optando 

pelo estudo de caso sobre o muito, seguindo as bases de pesquisa em semântica formal. 

Porém, antes, fizemos um brevíssimo percurso sobre o que é a quantificação em línguas 

naturais. Sem dúvidas, diversos trabalhos relacionados ao tema que poderiam contribuir 

em muito, foram deixados de fora, dada a limitação a que nos propomos ao iniciar a 

escrita.  

Para lidar melhor com nosso objeto de pesquisa, efetuamos um levantamento 

informal de dados empíricos da língua, coisa que foi considerada essencial, para não nos 
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deixarmos levar apenas por intuições, correndo o risco de efetuar julgamentos 

obnubilados. Consideramos, portanto, a busca por dados de grande importância em 

trabalhos formais. Os dados da língua nos mostraram os vários usos do muito como 

advérbio e com adjetivo. Porém, procurando melhor descrever nosso objeto 

observacional, decidimos fechar mais o círculo delimitado no muito associado ao nome 

nu.  

Tendo clara a associação do muito com o nome nu, 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, não dando conta do 

fenômeno, mostrando que o singular nu não pode ser tomado como um indefinido. A 

proposta da autora indica que o singular nu deveria ter algumas interpretações que não 

acontecem de fato. Já para Schmitt e Munn (1999), o singular nu recebe esse nome 

apenas por apresentar ausência de morfologia plural, mas, semanticamente, ele indica 

neutralidade para número, isto é, ele denota tanto singularidades quanto pluralidades. 

Em seguida, vimos que com a abordagem de Pires de Oliveira e 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 e 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. 

Apenas com tudo isso discutido é que foi possível a exposição de possíveis 

saídas propostas para a semântica do muito. Foi descrito novamente o problema do 

muito se associar tanto a nomes contáveis como massivos e analisadas as possíveis 

explicações para esse fenômeno. Primeiramente discutimos como é complicado aceitar 

o muito como um quantificador ambíguo, pois as implicações são extremas. Depois 

discutimos as possiblidades de o muito não ser ambíguo. Ou denota massa; ou ele é 

neutro; ou seleciona somente espécie. Vimos que a última hipótese para explicar as 

sentenças discutidas. 

Por fim, uma mínima contribuição na extensão do campo da quantificação no PB 

poderá ter sido o principal resultado deste TCC.  Em que pesem os meandros em que o 
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TCC pode ter se perdido, a falta de formalizações lógicas e aos diversos e diferentes 

problemas que a escrita talvez apresente. Acreditamos que muitas das questões aqui 

apresentadas e discutidas merecerão ser melhor clarificadas e colocadas de uma maneira 

mais apropriada. 
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