
A gradação em português brasileiro e a variação translinguística na expressão da 
comparação 

 
Luisandro Mendes de Souza (UFPR) 

Kayron Beviláqua (IFSC) 
Lara Frutos (UNIOESTE) 

Roberta Pires de Oliveira (UFSC/UFPR) 
 
Palavras-chave: parâmetros semânticos; predicados graduais; orações comparativas. 
 
Resumo 
Partindo de uma abordagem referencial do significado (Heim; Kratzer, 1998), nosso 
objetivo nesse trabalho é discutir a hipótese dos parâmetros semânticos para expressão da 
comparação e das construções graduais analisando dados do português brasileiro (PB). 
Beck et alii (2009) e Beck, Oda e Sugisaki (2004) estipulam três parâmetros, dois 
semânticos: i) a língua tem ou não tem predicados graduais (DSP – Degree Structure 
Parameter); ii) a língua tem ou não tem ligação de variáveis na sintaxe (DAP -Degree 
Abstraction Parameter); e um sintático: iii) a língua tem a posição sintática de grau 
preenchida ou não (DegPP – Degree Phrase Parameter). Há línguas como o motu, que 
têm marcação negativa para o parâmetro (DSP) e não exibem qualquer construção 
gradual, mas expressam a comparação com estruturas conjuntivas usando a uma negação 
ou outro termo de contraste entre os predicados, que embora sejam graduais e 
dependentes de contexto, teoricamente não têm um grau como argumento, ou seja, não 
há predicados que denotem algum tipo de relação entre indivíduos e graus nessas línguas. 
Por outro lado, línguas com construções graduais que utilizam um tipo de comparação 
que envolve algo como um “mais” para expressar a relação de comparação, como o 
inglês, o português ou o japonês, recebem marcação positiva nesse parâmetro. O segundo 
parâmetro, DAP, envolve a ligação de variáveis, explicando por que línguas como o 
japonês e o chinês não apresentam ambiguidades de escopo com comparativas e efeitos 
de ilha negativa. Esse segundo parâmetro tem uma dimensão sintática, que se desdobra 
no terceiro parâmetro, que envolve o preenchimento na sintaxe do argumento de grau (em 
tese, na posição de especificador da projeção do núcleo do adjetivo). Argumentamos que 
o PB se comporta como o inglês e que as estruturas que poderiam causar dúvida, como 
as interrogativas graduais e o preenchimento do argumento sintático de grau por um 
sintagma de medida têm a interpretação relevante. Embora João é 1,80m alto seja 
agramatical, o PB expressa essa proposição com a sentença João tem 1,80 de altura. Algo 
similar ocorre com as interrogativas. Embora o PB tenha uma interrogativa similar em 
estrutura à do inglês, Quão alto é o João?, que parece ser de registro arcaico e/ou muito 
formal, a interrogativa típica é feita com a nominalização do adjetivo: Qual é a altura do 
João? Beck et alii (2009) não discutem essas estruturas e sua interpretação. Consideramos 
que elas também envolvem manipulação de graus na sintaxe e na semântica e que elas 
deveriam receber um olhar mais cuidadoso, já que são outras estratégias que as línguas 
utilizam para operar com graus. A consequência é que a consideração dessas estruturas 
implica numa remodelagem dos parâmetros. Pois, embora não apresente preenchimento 
do argumento de grau do adjetivo com um sintagma de medida, como o japonês, o PB, 
tem uma estrutura para expressar esse conceito. Assim, sugerimos que a dimensão 
principal a ser considerada deva ser o significado. Além disso, a proposta de Beck et alii 
(2009) é formulada considerando que predicados graduais introduzem uma variável de 
tipo <d>, que é manipulada pelas estruturas graduais e comparativas. Sugerimos que uma 
abordagem de delineação (a la Klein 1980; Burnett, 2014) também poderia acomodar os 



parâmetros, pois, embora não assumam uma ontologia como a abordagem gradual 
tradicional (cf. von Stechow, 1984; Kennedy 2007; Beck, 2011; entre muitos outros), 
também lançam mão de “funções graduais” que sofrem operações semânticas, como a 
quantificação. 
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Resumo:  

O presente trabalho investiga a expressão ‘de cabeça para baixo’ como um estudo de caso da 

interpretação e da distribuição de certos modificadores locativos preposicionados cujo papel é 

veicular que objetos estão em uma configuração espacial diferente da que é esperada. Tal 

investigação apoia-se na ideia de que certos objetos (como calças, quadros, copos e livros) 

possuem eixos axiais (horizontais, verticais e internos, por exemplo) com relação aos quais 

estão alinhados e que o significado de expressões como ‘de cabeça para baixo’ e ‘do avesso’ é 

indicar que tais objetos se apresentam invertidos em um ou mais desses eixos. Essas expressões 

serão chamadas de “orientacionais de inversão” (OIs), e entre os OIs há alguns especializados 

em certos eixos — ‘de trás para frente’ só se aplica a um eixo horizontal, por exemplo — e 

alguns que podem atuar em diferentes eixos, como ‘ao contrário’. Apresentamos uma descrição 

e análise semântica de um OI especializado no eixo vertical, a saber, a expressão ‘de cabeça 

para baixo’. Basso e Zwarts (manuscrito) e Basso (2020) propõem uma análise de OIs em 

contextos espaciais, como em “o copo está de cabeça para baixo”, que leva em conta a ideia 

de que OIs são operadores que invertem a orientação canônica que objetos orientados 

apresentam com relação a alguns eixos. Dessa forma, ‘de cabeça para baixo’ indica que a 

orientação vertical o do objeto x no contexto c, diferentemente do esperado, é –o. Além desses 

casos, investigamos usos mais peculiares como a presença desse modificador em domínios não 

espaciais, como em “um processo complicado que vira todos os princípios importantes da 

democracia de cabeça para baixo” e em “a antropologia virou de cabeça para baixo”; esses 

exemplos envolvem a inversão de itens mais abstratos (no caso, “princípios importantes da 

democracia” e “antropologia”, respectivamente) que, em um primeiro momento, parecem não 

apresentar orientação espacial canônica para inversão. Assim, para tal descrição, utilizamos 

como base teorias formais, e a metodologia adotada foi hipotético-dedutiva (pautada em dados 

de intuição e análises introspectivas). Para realizar a coleta das ocorrências analisadas, foram 

utilizadas as plataformas WebCorp e Linguateca, que forneceram corpora digitalizados nos 

quais foi buscada a expressão investigada, com objetivo de observar seu comportamento na 

língua. O WebCorp trata-se de uma plataforma online que permite acesso aos conteúdos 

disponíveis na internet por meio de buscas de palavras ou expressões, sendo muito utilizada 

como uma espécie de corpus para investigações linguísticas. Por ser projetado para recuperar 

dados linguísticos, o WebCorp exibe os resultados das buscas em forma de linhas de 

concordância, o que permite uma análise por contexto. Já a Linguateca, por sua vez, caracteriza-

se por ser um repositório de recursos (como corpora, léxicos, ontologias) e ferramentas (como 

analisadores, tradutores, anotadores, sumarizadores, entre outras), permitindo uma busca com 

resultados por distribuição de palavras, lemas, categoria gramatical e função sintática, por 

linhas de concordância, entre outras opções. Como objetivo final, pretende-se alcançar uma 

descrição formal detalhada e robusta do comportamento semântico de expressões orientacionais 

de inversão, nos diferentes campos nos quais tais itens podem atuar. 
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