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RESUMO 
 

O processamento do numeral distributivo sohoji-sohoji na língua Karajá 

 

 

 

Cristiane Oliveira da Silva 
 

Orientador(es): Marcus Antônio Rezende Maia & Aniela Improta França 

 

 
 

Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós graduação em 

Linguística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, 

como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Linguística.  

Esta tese teve como objetivo averiguar o processamento do numeral distributivo 

sohoji-sohoji formado pela reduplicação do numeral um em Karajá, sob uma 

perspectiva transdisciplinar aproximando os campos da linguística formal, da 

linguística experimental, da neurobiologia e da etnolinguística. O experimento de 

neurociência da linguagem pioneiramente realizado com falantes de uma língua 

indígena brasileira, contribui dados fundamentais para elucidar a complexidade do 

processamento de sentenças com sohoji-sohoji quando diferentes cenários 

quantitativos foram anteriormente apresentados. Utilizamos a técnica de extração de 

ERPs (Event-Related Brain Potentials) para observação e extração dos dados de 

latência e amplitude visando a análise estatística dos dados cronométricos 

monitorados on-line pelo eletroencefalograma (EEG). Em uma primeira instância, os 

resultados das análises de variância e teste-t conduzidos sugerem que a leitura 

adverbial é a preferida, uma vez que, mesmo o distributivo apresentando sintaxe 

adnominal, a violação de propriedades como a diferenciação de eventos e a exaustão 

de indivíduos pareceu ser menos complexa que a violação de cardinalidade, 

exaustividade de eventos e pluralidade de relações indivíduo-evento.  

 

Palavras-chave: Karajá; numeral distributivo; processamento quantificacional, 

Psicolinguística Experimental, Neurociência da Linguagem 
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ABSTRACT 

The processing of the distributive numeral sohoji-sohoji in Karajá 

Cristiane Oliveira da Silva 

Orientador(es): Marcus Antônio Rezende Maia & Aniela Improta França 

Abstract da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós graduação em 

Linguística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, 

como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Linguística.  

The aim of this thesis was to investigate the processing of the distributive numeral 

sohoji-sohoji formed by the reduplication of the numeral one in Karajá, under a 

transdisciplinary approach, bringing together formal linguistic, experimental 

psycholinguistics, neurobiology and ethnolinguistics research. The neuroscience of 

language experiment conducted sheds new light into the quantification processing 

complexity of sohoji-sohoji when different quantitative scenarios were previously 

presented. We use the ERPs extraction technique (Event-Related Brain Potentials) to 

observe and to extract the latency and amplitude in order to conduct statistical 

analysis from the chronometric data monitored online by the electroencephalogram 

(EEG). The results from statistical analysis conducted (ANOVA and t-test) suggest 

that the adverbial interpretation is preferred, even when the distributive present 

adnominal syntax, because semantic violation as event differentiation and individual 

exhaustiveness appeared to be less complex than the violation of cardinality, event 

exhaustiveness and plurality of relations individual-event.  

 

Key-words: Karaja; distributive numeral, quantification processing, Experimental 

Psycholinguistics, Neuroscence of Language 
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Abreviaturas das Glosas 

 

1A- Primeira Pessoa dos verbos ativos 

1O - Primeira Pessoa objeto 

1P- Primeira Pessoa  

1S- Primeira Pessoa dos verbos estativos 

2A – Segunda Pessoa dos verbos ativos 

2P – Segunda Pessoa  

2S – Segunda Pessoa dos verbos estativos 

3A – Teceira pessoa dos verbos ativos 

3P – Teceira pessoa  

3S – Teceira pessoa dos verbos estativos 

AG – Agentivo 

ANF – Anafórico 

ASP – Aspecto 

AUX – Auxiliar 

CISL – Cislocativo 

CIT – partícula de citação 

CL – classificador 

COL – Coletivo 

COMP- Companhia 

CONJ – Conjunção 

CONT – Aspecto contínuativo 

COP – copulativo 

DAT – Dativo 

DIR – Direcional 

ENF – Enfático 

EPS – Epistêmico 

FUT – Futuro 

GEN – Genérico 

IMP - Imperativo 

IN  - Intransitivo 

IND – Indefinido 

INDT – Indireta 

INSTR – Instrumental 

INT – Interrogativa 

LOC – Locativo 

NEG – Negação 

O – Objeto 

PL – Plural 



 
 

PosP – posposição 

PRS – Presente  

PST – Passado 

QNT – quantidade 

REC - Recente 

REFL – Reflexivo 

REM – Remoto 

REP – Reportado 

S – Sujeito 

SIT – Situacional 

SUB – Subordinativo 

TEMP – Marcador temporal 

TR – Transitivo 

TRANS - Translocativo 

VBL – Verbalizador 

VT – Vogal Temática 

 

 

 

Nota: O número dos exemplos é reiniciado em cada capítulo 
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PRÓLOGO 

 

Trabalho com a língua Karajá desde 2006 quando iniciei minha pesquisa de 

iniciação científica para averiguar o comportamento da alternância dêitica verbal e 

sua relação com a resolução de ambiguidade sintática sob a luz da metodologia 

experimental de priming. Minha primeira viagem a campo foi em 2008 e desde então 

tenho ido geralmente uma vez ao ano para o território onde se situa a maioria das 

aldeias Karajá, a Ilha do Bananal (Terra Indígena Parque do Araguaia). Além do meu 

trabalho de pesquisa de cunho acadêmico, coordenei também o Projeto de 

Documentação da Língua e Cultura Karajá no âmbito do Programa PRODOCLIN 

iniciativa governamental realizada pelo Museu do Índio (FUNAI/RJ), com apoio da 

UNESCO. Por conta deste projeto, minha relação com as aldeias Hawalò e Btoirỹ se 

estreitou, pois desenvolvi, junto com professores e pesquisadores destas comunidades, 

materiais pedagógicos para uso nas escolas. Dessa forma, a maioria dos dados aqui 

apresentados foram elicitados por mim e discutidos com os professores das escolas 

destas aldeias durante oficinas de documentação linguística e de produção de material 

pedagógico. No âmbito do projeto, eu e os demais pesquisadores envolvidos 

coletamos, transcrevemos e arquivamos um corpus de 10 horas de gravação 

áudio/vídeo que se constituem de narrativas orais, cantos e depoimentos de diversas 

lideranças das aldeias Hawalò, Btoirỹ, Krehawa e JK. Qualquer dado oriundo de 

outras fontes de pesquisa aqui utilizados foram devidamente assinalados como tal.   

Além disso, a equipe Karajá montou um acervo de fotos e textos que estão 

armazenados no servidor central do Museu do Índio no Rio de Janeiro. Também 

elaboramos uma exposição sobre o povo Karajá e uma mostra de cerâmica itinerante 

dentro do projeto paralelo “Índio no Museu|Iny Mahadu”, que envolveu a participação 

de mais de 25 homens e mulheres Karajá. Na etapa final deste projeto, reeditamos e 

publicamos a primeira cartilha Karajá lançada em 1990 pela FUNAI sob a supervisão 

geral do Prof. Marcus Maia. Além disso, elaboramos como parte do Programa 

Gramáticas Pedagógicas do PRODOCLIN a Primeira Gramática Pedagógica da 

Língua Karajá a ser publicada no ano de 2016. Durante todo o período do projeto, 

trabalhamos sempre com pelo menos dois pesquisadores indígenas bolsistas que 

tiveram treinamento em equipamentos de áudio, vídeo, fotos e em softwares de 

anotação linguística como o ELAN e o TRANSCRIBER e o programa para produção 

de dicionário multimídia LEXIQUEPRO, todos gratuitos e disponíveis para 



 
 

download. Durante a etapa final do projeto, promovemos oficinas de produção de 

materiais didáticos com a participação dos professores das aldeias. Além do impacto 

social que estas ações promovem, como a auto-estima da identidade indígena, 

treinamento e acompanhamento de pesquisadores nativos, revitalização e 

documentação linguístico-cultural, este projeto também favoreceu o desenvolvimento 

da pesquisa que aqui apresento, pois como uma linguista não falante de Karajá posso 

analisar dados e implementar metodologias de pesquisa relevantes, mas, obviamente, 

não possuo a mente de um falante nativo que pode ser bastante reveladora para certos 

aspectos da língua, difíceis de serem observados à primeira vista por um não falante, 

aquilo a que comumente chamamos de intuição linguística. Assim, durante as oficinas 

de documentação linguística e de produção de materiais pedagógicos  para ensino de 

língua materna, os próprios professores e pesquisadores  filiados ao projeto são 

instigados a refletir sobre aspectos gramaticais de sua própria língua, o que tem me 

auxiliado, e muito, a entender alguns aspectos gramaticais da língua, até então ainda 

não desvendados por pesquisadores não-Karajá. Além do ganho social e acadêmico, 

pontuo também minha satisfação pessoal em poder trabalhar sob três pilares que 

acredito serem fundamentais para uma pesquisa de campo bem sucedida: descrição, 

análise e contrapartida. A contrapartida é crucial para uma boa relação entre 

pesquisador e comunidade indígena, que passa a se enxergar parte do processo de 

pesquisa se empenhando em produzir materiais de qualidade, que impactarão 

diretamente a vida na aldeia. Acredito, portanto, que esta pesquisa é qualitativamente 

diferente da pesquisa de campo dita tradicional, onde os dados coletados eram 

transportados para o círculo acadêmico, não incluindo um retorno efetivo para a 

comunidade indígena,  podendo, inclusive, levar a uma certa desconfiança dos grupos 

indígenas pesquisados sobre o real objetivo destes trabalhos acadêmicos e também 

ocasionar a falta de motivação para um trabalho acurado e reflexivo por parte dos 

consultores de língua. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Why should anyone wish to study distributive numerals? The most 

obvious answer is, simply, because they are there, a part of natural 

language, present in a large number of genetically, areally, and 

typologically diverse languages. And, moreover, their syntax and 

semantics has not, hitherto, been extensively studied. However, one might 

also seek a somehow deeper motivation for this study – namely, a 

philosophical perspective, providing it with a raison d’être, and, perhaps, 

in addition, with a set of methodological principles. 

(Gil, David. 1982)
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1. INTRODUÇÃO 

 

Independentemente da nossa etnia, nacionalidade ou qualquer outra característica, 

podemos afirmar que a capacidade linguística é uma das características que nos 

singulariza, enquanto seres humanos, como pertencentes a uma mesma espécie. Assim, 

a beleza de estudar a linguagem humana consiste em se estudar determinadas 

propriedades da mente humana, radicadas em última instância na organização biológica 

da nossa espécie (RAPOSO, 1992). Por isso, estudar diferentes línguas é fundamental 

para que possamos estabelecer as propriedades que são inerentes a uma determinada 

língua e as propriedades que são universais a todas as línguas humanas.  

Dentro dos estudos formais da linguagem, nos quais se insere o projeto gerativista, 

essas propriedades são desenvolvidas, ou adquiridas, a partir de um dispositivo inato 

radicado em nossa/mente cérebro que nos fornece um algoritmo capaz de nos fazer 

adquirir uma língua para, então, passarmos a produzir e compreender sentenças. O 

processo de compreensão de sentenças pode parecer uma tarefa trivial, mas é bastante 

complexo. Todos os dias, somos expostos a uma variedade de sentenças inéditas e 

precisamos processá-las de modo a depreender seu significado. Algumas sentenças 

apresentam um processamento mais complexo, como é o caso de certas sentenças 

ambíguas que podem levar à analises equivocadas exigindo reanálise para sua 

compreensão, como veremos no capítulo 4. A psicolinguística é a área da ciência da 

linguagem que se ocupa de averiguar os princípios que regulam o processo de 

compreensão e produção de frases. De acordo com Maia (2015), os primeiros trabalhos 

sobre psicologia da sentença foram realizados no século XIX pelo psicólogo Alemão 

Wilhelm Wundt. Entretanto, essa ainda é uma área carente de estudo translinguístico, 

sobretudo em se tratando de línguas minoritárias.  

De acordo com Haegeman (1997), os estudos comparativos entre as línguas podem 

auxiliar a responder quais são os princípios universais da linguagem humana e como 

eles variam parametricamente nas diferentes línguas. Dito isto, é notável que apesar de 

nestas últimas décadas terem ocorrido importantes avanços nos estudos da linguagem, 

ainda exista um grande número de línguas que necessitam urgentemente de 

documentação e análise. Entre elas, podemos destacar as línguas indígenas, todas 

ameaçadas e ainda, em sua maior parte, carentes de estudos linguísticos. De fato, ainda 

muito pouco se tem estudado e divulgado sobre as línguas indígenas do Brasil, 

chegando a ser de total desconhecimento da população de nosso país qual o número 
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estimado de falantes ou mesmo de línguas ainda vivas referentes à população indígena 

em território nacional. Tais línguas se encontram, dessa forma, equivocadamente às 

margens da sociedade dita brasileira. Por isso, no cenário atual, tornou-se urgente o 

estudo de línguas naturais ainda pouco conhecidas e/ou insuficientemente analisadas, 

sobretudo aquelas que estão ameaçadas, pois, com cada língua que desaparece perde-se 

uma infinidade de propriedades importantíssimas para o estudo da linguagem humana.  

Isto dito, o objetivo desta tese é buscar compreender o processamento de sentenças 

distributivas na língua indígena Karajá, quantificadas pelo numeral reduplicado sohoji-

sohoji. Os pressupostos teóricos e a terminologia metalinguística que servem de base 

para este trabalho fazem parte do conjunto de ferramentas teóricas dos estudos formais 

das disciplinas sintaxe e semântica que, inseridas na corrente gerativista, partem do 

mesmo princípio de composicionalidade hierárquica. Além disso, partilham também de 

pressupostos filosóficos em comum como a visão neo-racionalista da faculdade da 

linguagem baseada em princípios inatos através dos quais se analisam as línguas 

humanas como sistemas lógicos muito semelhantes entre si, diferindo apenas no nível 

da superfície, ou seja, da codificação morfossintática. Ambas as disciplinas apresentam 

um vasto repertório de trabalhos que se inserem nas perspectivas aqui comentadas. No 

decorrer do texto, discutiremos alguns destes trabalhos, sobretudo aqueles relacionados 

aos estudos experimentais dos elementos quantificadores e distributivos. 

A fim de compreender o processamento distributivo em Karajá, executamos dois 

estudos piloto baseados em metodologia off-line (cujos dados são coletados após o 

processamento completo das sentenças) e um estudo de neurociência da linguagem 

utilizando a técnica de extração de ERPs (Event-Related Brain Potentials) que nos 

permitiu averiguar a partir de medidas cronométricas e neurofisiológicas on-line 

(coletadas continuamente durante o processamento das sentenças) pistas sobre o 

processamento de sentenças contendo o numeral reduplicado sohoji-sohoji quando 

comparadas a diferentes contextos controlados por imagens experimentais.  

Numerais reduplicados em diferentes línguas apresentam majoritariamente leitura 

distributiva, sendo associados a um operador distributivo (Balusu, 2006; Muller, 2012; 

Cable, 2014; Gil, 1982, Choe, 1987). Choe (1987) assume que o operador distributivo é 

um quantificador universal que tem um conjunto restritor (sorting key), sobre o qual a 

distribuição se realiza, e um escopo quantificacional (distributive share), aquilo que é 

distribuído, conforme inaugurado por Heim (1982) e explicitado adiante no capítulo três 

desta tese. Logo, Choe argumenta que o operador universal deveria ser aplicado apenas 
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ao conjunto restritor não precisando, dessa forma, os membros do escopo serem 

distribuídos exaustivamente. A definição do operador distributivo, ou operador-D, pode 

ser conferida no exemplo (1) abaixo: 

 

(1)  Operador-D  sorting-key   distributive-share 

          conjunto em restrição  entidades em escopo 

  

A noção de exaustividade é, portanto, fundamental para examinar se um DP é 

um membro do escopo ou do conjunto em restrição, por isso, em nosso experimento de 

ERP, utilizamos a exaustividade como uma condição controlada a fim de observar o 

processamento distributivo do operador-D no numeral reduplicado sohoji-sohoji. 

Utilizando desse arcabouço teórico apresentado por Choe (1987), Balusu (2006) 

demonstra que em Telugu (família dravidiana), no que diz respeito ao conjunto em 

restrição, há a possibilidade de duas leituras, a saber, participante-key e evento-key, esta 

última, o autor subdivide em temporal-key e espacial-key. Balusu argumenta que uma 

vez que eventos estão localizados no tempo e espaço (Link, 1998) estas noções devem, 

por conseguinte, estar codificadas também na semântica dos eventos, conforme 

exemplificado em (2) abaixo: 

 

(2) ii pilla-lu renDu renDu kootu-lu-ni cuus-ee-ru 

these kid-Pl 2 2 monkey-Pl-Acc see-Past-3PPl 

lit. ‘these kids saw 2 2 monkeys’1 

‘Estas crianças viram 2 2 macacos 

 

 Leituras possíveis para a sentença (2) acima: 

 

(3)  a. These kids each saw 2 monkeys.    Participante-key 

    Estas crianças cada (uma) viram dois macacos. 

 

b. These kids saw 2 monkeys in each time interval.  Temporal-key 

    Estas crianças viram dois macacos em cada intervalo de tempo. 

 

                                                            
1 Glosa e tradução de Balusu (2006) 
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c. These kids saw 2 monkeys in each location.  Espacial-key 

    Estas crianças viram dois macacos em cada lugar. 

Balusu propõe que a semântica dos numerais reduplicados esteja associada também 

aos requerimentos de pluralidade. Isto porque a reduplicação numeral apresentaria 

efeitos semânticos tanto da distributividade como da pluralidade. O autor tenta elaborar, 

então, uma denotação que dê conta de todas as leituras permitidas por numerais 

reduplicados em Telugu, a partir de uma semântica na qual o operador-D sempre é 

aplicado a eventos. Neste quadro conceitual, uma leitura do tipo participante-key 

também poderia ser tratada como uma distribuição de eventos, em que há uma partição 

trivial de eventos associada a cada participante. Semelhante proposta é encontrada em 

Cable (2014) que também propõe uma denotação única que dê conta das diferentes 

leituras licenciada pelo numeral distributivo em Tinglit, conforme explicitado no 

capítulo 3 desta tese. A proposta de Cable, entretanto, é mais moderna, pois utiliza as 

ferramentas teóricas do framework apresentado em Heim & Kratzer (1998). 

Nesta perspectiva, sentenças que apresentam plural definido também têm sido um 

grande desafio para o estudo da distributividade, isto porque, além de permitir leituras 

distributivas e coletivas, são passíveis de leituras que não são totalmente distributivas 

(Scha, 1981, 1984; Winter, 2000). Tais leituras intermediárias foram chamadas de 

cobertas (cover Reading) por Scha (1981,1984), co-distributivas por Winter (2000) e, 

neste trabalho, chamaremos de parcialmente-distributivas, em concordância com 

Tunstall (1998), conforme pode ser conferido nos capítulos 3 e 5 desta tese.  Assim, 

uma sentença do tipo (4) permite três leituras, conforme explicitado em (5) abaixo. 

 

(4) Seis meninos levantaram um piano 

 

(5) a. distributiva <m1, p1>, <m2, p2>, <m3, p3>, <m4, p4>, <m5, p5>, <m6, p6> 

‘Cada um dos seis meninos levantou um piano’ 

 

 b. coletiva <m1+m2+m3+m4+m5+m6, p1> 

‘Seis meninos juntos levantaram o piano’ 

 

 c. parcialmente distributiva <m1+m2, p1>, <m3+m4+m5, p2>, <m6, p3>  

‘Dois meninos levantaram um piano cada e quatro meninos levantaram um piano juntos.’ 
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Em relação aos estudos de processamento, é interessante observar se haveria 

uma leitura preferencial entre as leituras disponíveis e quais mecanismos 

mentais/cerebrais seriam ativados durante o processamento quantificacional. Nesta tese, 

apresentamos alguns trabalhos que buscaram averiguar o processamento sintático e/ou 

semântico dos quantificadores, sobretudo aqueles relação ao operador-D. Tais trabalhos 

foram resenhados no capítulo 4. Além disso, no capítulo 5 apresentamos um 

experimento de ERP que buscou analisar o processamento do numeral reduplicado 

sohoji-sohoji presente na língua Karajá. Os trabalhos sobre processamento distributivo 

apresentam evidências de que o processamento quantificacional é mais custoso do que o 

processamento de DPs não quantificados e que a distributividade é uma operação mais 

complexa do que o processamento de leituras coletivas, conforme discutido no capítulo 

4. Dessa forma, o fenômeno da distributividade vem sendo objeto de estudo em 

diferentes áreas da linguística, tais como: semântica formal, sintaxe gerativa e 

processamento de sentencial.  

 É fato que a distributividade é uma propriedade da cognição humana, sendo 

revelada por diferentes mecanismos linguísticos. A descrição e análise de sentenças 

distributivas em línguas naturais mostrou que a operação-D pode ser codificada por 

meio de aparatos morfossintáticos distintos. Consequentemente, a descrição e análise 

dos mecanimos codificadores de distributividade em diferentes línguas naturais é 

deveras revelante para a construção das teorias sobre sintaxe, semântica e 

processamento dos quantificadores e, por conseguinte, para o entendimento 

aprofundado acerca da faculdade da linguagem.  

Entretanto, ainda existe pouca diversidade linguística relacionada às descrições e 

análises nessa área, mas podemos destacar os trabalhos de Zimmermann (2002) com 

alemão, Oh (2001) com coreano, Muller (2012) com Karitiana, Balusu (2006) com 

telugu, Cable (2014) com tinglit, Ziang et al (2002) com o chinês e Gil (1987) que 

analisou a distributividade numeral a partir de um estudo translinguístico a apartir 15 

línguas diferentes.  Contudo, a averiguação dos processos distributivos presentes em 

diferentes línguas naturais é, ainda, incipiente e novas descrições são fundamentais para 

o entendimento de como a cognição quantificacional se relaciona com os mecanismos 

linguísticos disponíveis em línguas naturais e quais os princípios gerais que regem sua 

aquisição, produção e compreensão. Portanto, esta tese visa contribuir para os estudos 

da linguagem trazendo dados inéditos sobre o processamento da distributividade na 

língua indígena Karajá. Tais dados visam dialogam com os trabalhos brevemente aqui 

mencionados, e que serão discutidos ao longo do texto. 

 

 Os objetivos centrais desta tese são, portanto, os seguintes: 
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 i. Apresentar uma breve descrição geral da língua Karajá baseada em trabalhos 

de campo realizados entre 2008-2015 e pesquisa bibliográfica; 

 ii. Averiguar o processamento semântico de sentenças distributivas contendo o 

numeral reduplicado sohoji-sohoji em Karajá a partir de metodologia experimental. 

 iii. Contribuir para análise translinguística da quantificação em línguas naturais 

com enfoque para o fenômeno da distributividade; 

 

  Com o intuito de organizar as ideias aqui apresentadas, esta tese foi divida em 6 

capítulos que serão brevemente descritos a seguir. 

 

Súmula dos Capítulos  

 

Primeiramente, apresentamos neste capítulo 1 o objetivo geral da tese, seus 

princípios teóricos e metodológicos juntamente com a estrutura organizacional da tese. 

No capítulo 2 a seguir, apresentaremos alguns aspectos gramaticais da língua Karajá. 

Discutiremos as propriedades morfológicas pertinentes aos nomes e verbos bem como 

apresentaremos uma breve tipologia geral da língua. Esse capítulo visa fornecer uma 

descrição abrangente da língua Karajá reunindo dados coletados em campo e revisões 

bibliográficas sobre diferentes aspectos da língua Karajá.  

O capítulo 3 apresenta um breve panorama das teorias formais acerca do elementos 

quantificadores. Inicialmente, discutiremos aspectos gerais da teoria semântica para 

então observarmos como o estudo formal dos quantificadores influenciou o 

desenvolvimento das teorias formais como um todo, sobretudo no que tange à análise 

dos sintagmas nominais. Por fim, apresentamos propriedades semânticas pertinentes aos 

quantificadores distributivos que serão retomadas durante a discussão dos dados 

experimentais. 

Em seguida, no capítulo 4, apresentamos uma breve descrição das grandes áreas de 

pesquisa de cunho experimental, a psicolinguística e a neurociência da linguagem. 

Buscamos esclarecer a metodologia e princípios de análise de cada uma dessas áreas. 

Ainda neste capítulo, resenhamos seis textos experimentais, três da área da 

psicolinguística e três da área da neurociência da linguagem. Cada um deles discute 

dados relevantes sobre processamento quantificacional a partir de diferentes angulações 

teóricas e nos auxiliaram a refletir sobre os dados on-line e off-line obtidos pelo 

experimento de EEG desta tese. 
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No capítulo 5, apresentamos dois experimentos piloto de medida off-line e um 

experimento de EEG que elicitou tanto medidas off-line oriundas da tarefa 

comportamental exigida quanto medidas on-line provenientes da técnica de extração de 

ERPs. Os experimentos piloto forneceram dados qualitativos que parecem revelar 

propriedades sintáticas, semânticas do numeral reduplicado distributivo em Karajá. O 

experimento de EEG parece fornecer pistas importantes sobre o processamento 

quantificacional do distributivo sohoji-sohoji durante a compreensão de sentenças e 

também sobre as propriedades semânticas exigidas por este quantificador. Finalmente, 

no capítulo 6 apresentamos nossas considerações finais e perspectivas futuras de 

análise. 
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2. LÍNGUA E POVO KARAJÁ 

 

O Karajá é um povo indígena que se autodenomina Iny (gente) e fala o Iny rybè (fala 

de gente). Os Karajá contam com uma história de contato de longa data com a 

população não indígena que, infelizmente, segundo registros históricos, parece não ter 

começado de forma pacífica. De acordo com Toral (1992), os primeiros contatos com o 

povo Karajá remontam às expedições dos bandeirantes no século XVIII, sendo de 1775 

o primeiro relato escrito indicando a sua presença: uma carta do alferes José Pinto da 

Fonseca. Neste documento, Fonseca menciona a bandeira do paulista Pires de Campos 

que, cerca de 25 anos antes, teria chegado à região do Araguaia e exterminado os 

habitantes da então principal aldeia Karajá. Felizmente, outros contatos mais felizes se 

estabeleceram com o reconhecidamente pacífico povo Iny. Já no século seguinte, o 

etnólogo Paul Ehrenreich (1894) chegou às terras Karajá e, desde então, a ilha do 

Bananal vem recebendo muitos pesquisadores brasileiros e estrangeiros, sobretudo 

profissionais das grandes áreas da antropologia e da linguística que, além de seus 

estudos científicos, quase sempre revelam em seus escritos o fascínio pela natureza da 

região e pela cultura, cosmologia, modo de vida e língua Iny.  

Os Iny/Karajá vivem em região central do Brasil, majoritariamente no estado de 

Tocantins, na maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal, cujo território é 

classificado como uma reserva indígena de nome Terra Indígena Araguaia. Com cerca 

de 20.000 Km² e cercada pelos rios Araguaia e Javaés, a Ilha do Bananal é habitada 

desde tempos imemoriais pelo povo Iny. Apesar de séculos de contato com visitantes, 

pesquisadores e com a população local das pequenas cidades vizinhas2, a região central 

da Ilha do Bananal apresenta forte preservação da língua e de aspectos da cultura e 

cosmologia Karajá. As crianças geralmente adquirem o Karajá como primeira língua no 

seio da família, e o português, posteriormente, seja durante o processo de escolarização 

ou pelo contato cada vez mais frequente e cedo com a sociedade não-indígena3. Posso 

citar como exemplo as duas maiores aldeias Karajá: Santa Isabel do Morro (Hawalò), e 

Fontoura (Btoirỹ), com aproximadamente 652 e 611 habitantes4, respectivamente, que 

visitei nos anos de 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015, quando pude constatar a 

                                                            
2 Como as cidades São Félix do Araguaia (MT) e Luciara (MT), no caso das aldeias Hãwalò, Btoirỹ e 

Krehawa onde fiz as viagens de campo para coleta dos dados que compõem essa tese. 
3 Com a implantação do programa Luz para Todos, em 2008, na Ilha do Bananal, a maioria das famílias 

adquiriu aparelhos de televisão, rádio, computadores, entre outros eletrodomésticos, o que acaba expondo 

as crianças à língua portuguesa mais precocemente do que antes da implantação do programa. 
4 Censo 2007 - DSEI Araguaia - FUNASA 
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utilização cotidiana da língua Karajá nos mais diferentes contextos de fala (rituais, 

narrativas tradicionais, falas espontâneas, discursos políticos, músicas tradicionais e 

contemporâneas etc), bem como a manutenção de importantes ritos tradicionais, do 

calendário de festas das aldeias. Nessas aldeias em que trabalho, a maior parte dos 

Karajá são bilíngues, isto é, além de falarem Karajá, também são proficientes, em graus 

variados de fluência, na língua portuguesa. A minoria não-bilíngue é formada 

basicamente por idosos, crianças muito novas e algumas mulheres que, ainda que não 

falem português, o entendem bem, visto que é a única língua de contato possível com a 

população não indígena local e muito importante para pequenas negociações nos 

comércios das cidades e para resolução de afazeres burocráticos. 

A língua Karajá e suas variantes dialetais, a saber, o Javaé e o Xambioá, pertencem 

ao tronco linguístico Macro-Jê5, família Karajá, (Davis, 1968 e Fortune & Fortune, 

1986, Rodrigues 1986). Embora o Karajá e o Javaé sejam línguas que apresentem mais 

de mil falantes nativos, aproximadamente 3000 e 1500 falantes respectivamente, não 

podemos dizer o mesmo da língua Xambioá que apresenta uma população de falantes 

diminuta e em sério risco de obsolescência, com uma população de 268 pessoas de 

acordo com o censo da FUNASA de 2010. Estima-se que já não haja de fato falantes 

exclusivos do dialeto Xambioá.  

O Karajá tem 23 fonemas, quatorze consoantes que são grafadas 

ortograficamente da seguinte forma, correspondendo, cada uma, ao respectivo símbolo 

fonético: b [b]; d [d]; h [h]; j [dʒ]; tx [tʃ]; l [l]; m [m]; n [n]; r [ɾ]; s [s], [θ]; t [ɗ], x [ʃ], w 

[w], k [k], conforme quadro (1) abaixo, e nove vogais: a [a], [ɘ]; e [e]; è [ɛ]; i [i], [ɪ]; o 

[o]; ò [ɔ]; y [ɨ]; à [ə]; u [ʊ], [u], conforme quadro (2) abaixo, além das nasais: ã [ã/ə̃], õ 

[õ], ỹ [ã], ĩ [ĩ]. A ortografia apresentada aqui foi proposta por Fortune, filiado ao 

Summer Institute of Linguistics – SIL, sendo adotada ainda nos dias atuais pelos 

professores e intelectuais Iny. Embora tenha havido três encontros de reformas 

ortográficas promovida pelos professores da etnia, houve poucas mudanças desde então, 

limitadas a regras de acentuação e ao desuso do schwa [ə] “à” em silabas átonas, porém 

alguns professores mais resistentes ainda optam pela ortografia tradicional, tal como 

prescreveu o professor Fortune. Para maiores informações sobre a fonologia da língua, 

conferir Ribeiro (2000, 2012). 

                                                            
5 De acordo com Rodrigues (1986), pertencem ao tronco Macro-Jê outras onze famílias: Maxacalí, 

Krenák, Yatê, Jê, Ofayé, Bororo, Guató, Rikbaktsá, Kamakã, Puri e Kariri. Infelizmente, estas três 

últimas famílias estão extintas. 
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 Labial Coronal Dorsal Glotal 

 Bilabiais Dental Alveolar Pós-Alveolar Velar Glotal 

Oclusiva        b  d  k  

Nasal m      

Tepe       

Africada    ʃ

ʒ 

  

Fricativa  θ s ʃ6  h 

Implosiva  ɗ     

Aproximante Lateral   l    

outros fonemas 

consoante fricativa velar-labial vozeada  w  

Quadro (1): Consoantes do Karajá adaptado de Ribeiro (2012) 

 

Orais Nasais 

Anteriores Centrais Posteriores Anterior Central Posterior 

i  u ĩ   

ɪ ɨ ʊ    

e ɘ o  ə̃ õ 

ɛ (ə) ɔ    

 a   (ã)  

Quadro (2): Vogais do Karajá adaptado de Ribeiro (2012) 

 

                                                            
6 Ribeiro afirma que a pronúncia deste fonema é variável e reforça que a variação não ocorre apenas  

entre variantes dialetais, mas entre falantes do mesmo dialeto,  
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O Karajá apresenta sílabas simples de padrão (C)(C)V. Em nomes, a sílaba mais 

forte é majoritariamente a última sílaba da palavra, como em /ahã’du/ “lua” e 

/hetoho’kỹ/ “casa grande”. Por outro lado, os verbos normalmente são acentuados na 

raiz, como em /r-a-ry’be-reri/ “ele fala” (raiz rybè =  fala s.f.), recaindo o acento na 

última sílaba verbal apenas para marcar sentenças encaixadas, assim como apresentado 

por Maia et al (a aparecer) que discute evidência experimentais acerca da complexidade 

da recursividade versus coordenação na língua. Falaremos mais sobre a morfologia 

verbal mais a frente, na seção 1.2.4. 

Existem no Karajá diferenças entre as falas masculina e feminina. Segundo 

Fortune & Fortune (1963), cerca de trinta por cento das palavras da fala feminina são 

diferentes da dos homens e é exatamente na fonologia que esta diferenciação é expressa. 

Os três processos fonológicos mais comuns para formação de palavras da variante 

feminina podem ser conferidos nos itens (i), (ii) e (iii) abaixo. Para um estudo mais 

detalhado sobre os processos de formação da fala feminina em Karajá, conferir Borges 

(1994,1997, 2004) e Fortune & Fortune, (1975). 

 

(i) inserção da oclusiva velar surda /k/ entre vogais contíguas ou em início de palavras  

 

Masculino  Feminino  Tradução  

Txiohu  Txikohu  Três  

Ué  Kué  Capivara; brinco  

Waura  Wakura  Tucunaré  

 

(ii) inserção da consoante nasal /n/ entre as vogais nasalizadas contíguas, /ã/ e /õ/ 

 

Masculino  Feminino  Tradução  

Aõbo Anõbo  Que  

Õhõti  Nõhõti  Orelha  

Aõmybo  Anõmybo  Para que  

 

(iii) desvozeamento da africada palatal /dʒ/  

 

Masculino  Feminino  Tradução  

Ijoi  Itxoi  Homens  
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Ijòre  Itxòre  Mingau  

Ijòròsa  Itxòròsa  Cachorro  

   

Quanto à tipologia de ordem dos constituintes, o Karajá é uma língua de núcleo 

final, como observado em (1) abaixo, pois tanto o verbo ritora como a adposição -ki 

aparecem em posição final dentro de seus respectivos sintagmas. 

 

(1)  òrbi   ijata   bderadè-ki   r-i-to-ra 

        MACACO  BANANA  MATA-POSP.LOC 3P-VT-CHUPAR-PST 

        ‘O macaco comeu/chupou banana na mata’ 

 

 Ainda no âmbito dos estudos tipológicos, Maia (1986/1998) apresenta 16 traços 

gramaticais pertinentes ao Javaé, variante dialetal do Karajá, e analisa, com base em 

propostas tipológicas desenvolvidas por Greenberg (1973), Lehman (1978), Hawkins 

(1983) e Vennemann (1974), o padrão de ordem vocabular da língua. Por meio de um 

inventário de construções sintáticas, Maia demonstra ser o padrão de núcleo final o mais 

produtivo no sentido de delinear uma tipologia de ordem dos constituintes de acordo 

com os padrões de harmonia intercategorial. No que diz respeito à tipologia de 

marcação de caso proposta por Comrie (1978), Maia demonstra ser o Karajá uma língua 

de sistema misto no qual ocorre a cisão do argumento (S - sujeito) que, 

morfologicamente, ora se comporta como (A - agente), ora como (O - objeto), como 

exemplificado em (2  a-d) abaixo. Dividindo, assim, a classe verbal em duas categorias: 

verbos ativos e verbos estativos (descritivos). 

 

(2) a. argumento (A) 

Dearã benora       r-i-my-kre   

1P TUCUNARÉ    1A-VT-PEGAR-FUT 

’Eu pegarei tucunaré’ 

b. argumento (A) 

Dearã    r-õ-rõ-kre  

1P        1A-VT-DORMIR-FUT 

‘Eu dormirei’ 

 

 c. Argumento (O) 

tori      r-i-wa-toru-ny-re  

TORI   3A-VT-1O-RAIZ-VBL- PST  

‘O tori me empurrou’ 

d. argumento (S) 

Dearã   wa-bina-reri 

1P        1S-MAL/DOENTE-PRS.CONT 

‘Eu estou doente’ 
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Agora que já resenhamos os aspectos mais gerais da gramática da língua Karajá, 

daremos continuidade a este capítulo exploratório da gramática Iny, de modo mais 

diretamente relevantes para os objetivos da presente tese, a partir das duas grandes 

categorias gramaticais e seus elementos modificadores: (i) a dos nomes e operadores 

nominais e (ii) a dos verbos, operadores verbais e sentenciais. Essa divisão tem como 

contrapartida os dois grandes conjuntos da semântica formal que serão tratados na seção 

3, o conjunto dos indivíduos e o conjunto dos eventos, tendo sob enfoque os elementos 

quantificadores que os modificam. 

 

2.1 NOMES E OPERADORES NOMINAIS 

 

Nesta subseção descreveremos os elementos nominais e seus modificadores em 

Karajá. Primeiro, na seção 2.1.1, apresentaremos elementos pertencentes à morfologia 

nominal como marcadores de posse, pluralizadores, verbalizadores, classificadores, 

diminutivo, aumentativo, deverbais agentivos e locativos e o processo de formação de 

palavras interrogativas.  Em seguida, na seção 2.1.2, abordaremos os elementos pré-

nominais presentes na língua, tais como: pronomes demonstrativos e interrogativos. Na 

seção 2.1.3, trataremos dos elementos pós-nominais como numerais, coletivizadores e 

quantificadores e pós-posições. 

 

2.1.1 MORFOLOGIA NOMINAL 

 

Em Karajá, os nomes tendem a ter uma morfologia mais simples do que os verbos 

mas, ainda assim, contam com uma série de afixos que explicitaremos nesta seção. No 

quadro (3) abaixo, podemos observar a estrutura da palavra nominal na língua. 

 

posse –  raiz – classificador – 

agentivo 

verbalizador 

aumentativo – 

diminutivo 

(grau) 

pluralizador – 

 

(número) 

locativo – 

Quadro (3): Estrutura da palavra nominal em Karajá 

 

Primeiramente, trataremos da relação de posse. Em Karajá, os nomes comuns 

dividem-se em três classes: alienáveis (a maioria dos nomes), inalienáveis (partes do 

corpo e termos de parentesco). A categoria dos alienáveis, quando possuídos, 
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apresentam prefixados os morfemas de pessoa cujas formas regulares são wa-, a- e i- 

para primeira, segunda e terceira pessoa respectivamente. Observe o exemplo (3 a-c), 

abaixo: 

 

(3) a. wa-heto  b.  a- heto  c.  i- heto 

  1P-CASA   2P-CADA  3P-CASA 

  “minha casa”   “sua casa”  “casa dele” 

 

A terceira pessoa conta também com um possessivo anafórico “ta-” muito recorrente 

em narrativas orais para marcar correferentes discursivos. Por exemplo, no trecho (4 a-

b) abaixo da narrativa oral sobre as mulheres que namoraram com o jacaré. Após o 

referente “jacaré” ser inserido no discurso, ele é retomado por meio do morfema 

anafórico “ta-” destacado em negrito na linha (4b) abaixo. Este recurso também parece 

servir para colocar em evidência o referente do qual se fala. 

 

(4) a. Jacaré-kò   rki-le    r-y-ry-reri   

    JACARÉ-POSP  EV:REP-ENF   3A-VT-RAIZ-PST 

“Então, diz que ela chamou o jacaré para cá” 

 

 b. Ta-habu-reny-re-ko,     rki   ta-my   

3P.ANF-MARIDO-PL-PST-POSP   EV:REP  3P.ANF-MY  

 

r-y-myhy 

3A-VT-CONT  

“Dizem que é assim que elas chamavam o marido delas para cá.” 

 

 Nomes inalienáveis, como partes do corpo, apresentam uma variação da série de 

prefixos de pessoa cujas formas regulares são: wa-, e- e te- para primeira, segunda e 

terceira pessoa respectivamente, como exemplificado (5) abaixo. 

 

(5) 1P wa-debò wa-dearà wa-derà wa-dexià 

 2P e-bò  e-arà  e-rà  e-xià 

 3P te-bò  te-arà  te-rà  te-xià 

  “mão”  “nariz”  “braço” “unha” 
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 Além disso, há os nomes inalienáveis irregulares, como é o caso de alguns 

nomes de parentesco. Tais nomes apresentam formas irregulares para marcação de 

posse, como pode ser conferido abaixo em (6). 

 

(6) 1P nadi  najiura   waha  wahaura 

2P adi  ajiura   buu  buura 

3P isè  isèura   tyby  tybyura 

  “mãe”  “tia7”   “pai”  “tio8” 

 

Além dos prefixos de pessoa, podem ser acrescentados aos nomes os sufixos 

pluralizadores -boho e -reny. Usualmente, -boho pluraliza de forma dual ou trial um 

nome não possuído, exemplo (7a), ou o possuídor de uma relação de posse, exemplo 

(7b). Por outro lado, -reny pluraliza sempre o elemento possuído, como pode ser 

conferido em (8) abaixo. Em Karajá, a forma mais comum de representar uma 

pluralidade de indivíduos >3 é por meio de coletivizadores que serão apresentados na 

próxima subseção 2.1.2, referente aos modificadores nominais. 

 

(7) a. haloeni-boho   b. i-haloeni-boho  (8) i-haloeni-reny 

 GATO-PL:S       3P-GATO-PL:S                3P-GATO-PL:O 

 “os gatos” ≤ 3      “o gato deles”      “os gatos dele 

 

Além de afixos marcadores de posse e de pluralidade, o Karajá apresenta os 

sufixos deverbais locativo -na, exemplo (9), e agentivo -du (10), que denota um 

indivíduo especialista em algo.   

 

(9)  ijoi-na     (10)  ijesu-du 

HOMEM.COL-LOC    LUTA-AG 

‘lugar dos homens’    ‘lutador’ 

  

 Há também na língua um sufixo nominalizador cuja denotação é ser 

semelhante/do tipo. Este sufixo é muito produtivo na língua sendo utilizado, inclusive, 

                                                            
7 vocábulo referente à irmã mais velha da mãe (MeZ) 
8 vocábulo referente ao irmão mais velho do pai (FeB) 
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para denotar novos itens incorporados à cultura Karajá a partir do contato com os não 

índios, conferir os exemplos em (11 a-d) abaixo. Glosaremos este morfema como 

classificador em acordo com os trabalhos de Fortune e Maia.  

 

(11)  a. haloe-ni  b. taina-ni  c. brorè-ni  d. iny-ni 

 ONÇA – CL   ESTRELA-CL  VEADO-CL  GENTE-CL 

 “gato”   “lâmpada”  “boi”            “parecido com gente9” 

 

Os nomes em Karajá também podem derivar verbos a partir do acréscimo do 

infixo -ny- e dos devidos afixos verbais de acordo com a sentença a ser proferida. 

Abaixo, em (12 a-b), temos dois exemplos desse processo a partir dos nomes waxi 

(anzol) e rkù (cabaça). 

 

(12) a. ar-a-waxi-ny-krè   b. r-e-rkù-ny-rèri  

 1A-VT-ANZOL-VBL-FUT  3A-VT-CABAÇA-VBL-PRS:CONT 

 “pescarei”    “guardarei”  

 

 As formas aumentativas e diminutivas dos nomes são marcadas através de 

morfemas sufixados, -hikỹ e -riorè respectivamente. Entretanto, apenas a morfologia 

aumentativa passa por processo de harmonização vocálica em que o sufixo assimila os 

traços vocálicos da última sílaba da palavra em que se insere. Além de aumentativo e 

diminutivo, em certas palavras, esses sufixos podem derivar novas palavras cujo 

significado denote uma relação de aumentativo ou diminutivo com a palavra primitiva10.  

Observe os exemplos (13 a-c) e (14 a-b) abaixo. 

 

(13)  a. nawi-hikỹ   b. heto-hokỹ  c. buru-hukỹ   

 PÁSSARO –GRANDE CASA-GRANDE  CONCHA-GRANDE 

 “gavião”  “casa grande11” “concha grande” 

 

                                                            
9 Tipo de ser mitológico da classe dos “aõni” cujas características e atributos são semelhantes à dos 
próprios Iny (gente Karajá). Há uma série de tipos de “aõni” (pássaro, peixe, macaco etc) cada qual 
com suas características distintas. 
10 A forma aumentativa também pode designar que alguém é muito bom em algo e não apenas tamanho, 

por exemplo, “ijesuduhukỹ” pode significar um lutador muito bom e não um lutador alto. 
11 “Hetohokỹ” também pode denotar o ritual de iniciação dos meninos em que uma casa grande é 

construída no centro do pátio da aldeia. 
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(14)  b. nawi-riòre   c. heto-riòre  

 PÁSSARO-PEQUENO  CASA-PEQUENA 

 “passarinho12”   “casa pequena” 

 

Por fim, palavras interrogativas são igualmente formadas por processo de sufixação 

em conjunto com outras palavras/morfemas indicadores de tempo, lugar, pessoa etc. Em 

algumas palavras interrogativas é mais complicado segmentar todos os morfemas que 

compõem a palavra, acredito que apenas um estudo de caráter diacrônico possa ser 

capaz de identificar determinados morfemas opacos. Entretanto, para a formação de 

toda palavra interrogativa em Karajá o morfema -bo é sufixado às palavras/morfemas 

para designar uma pergunta. Algumas palavras interrogativas podem, ainda, alternar 

entre o  sufixo -bo e -wè, sendo este último mais marcado, geralmente indicando ênfase. 

Observe o processo de formação das palavras interrogativas em (15 a-d) e seus 

respectivos exemplos de uso com uma tradução livre para o português em (16 a-d). 

 

(15) a. aõ-bo  b. mo-bo  c. aõ-wè  d. mo-wè 

 COISA-INT PESSOA-INT  COISA-INT:ENF  PESSOA-INT:ENF 

 “o que” “quem”  “o que”  “quem” 

 

(16)  a.  Aõ-bo    t-è-my-teri?    

  COISA-INT    2P-VT-MY-PRS.PROG  

“O que você está trazendo?”  

   

b.  Aõ-wè    tèmyteri? 

COISA-INT.ENF  2P-VT-MY-PRS.PROG 

“Você está trazendo o quê?” (enfático) 

 

d.  Mo-bo    r-u-ru-ra? 

 PESSOA-INT  3P-VT-MORRER-PST 

“Quem foi que morreu?”  

 

                                                            
12 “-riòre” pode tanto indicar uma espécie pequena quanto filhotes de uma dada espécie. 
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d.  Mo-wè   r-u-ru-ra? 

 PESSOA-INT.ENF 3P-VT-MORRER-PST 

“Quem foi que morreu?” 

 

Com relação às palavras interrogativas, Maia (2010) apresenta um estudo descritivo 

e formal desta categoria lexical em Karajá sob a luz da perspectiva teórica proposta por 

Rizzi (1997) sobre a expansão da periferia esquerda das sentenças. Restrição de 

localidade, incorporação nominal, estrutura de tópico e foco e sentenças condicionais 

com palavras interrogativas são discutidas pelo autor cuja análise propõe que o sufixo –

bo seja o núcleo dessa categoria funcional cuja representação se encontra na camada 

mais baixa da periferia esquerda das sentenças.  

Nesta seção vimos os processos morfológicos mais comuns relativos ao nomes da 

língua Karajá. Daremos continuidade ao estudo dos nominais nas próximas duas 

subseções seguintes. A seção 2.1.2 tratará dos elementos pré-nominais denotadores de 

referência e pronomes livres. A seção 2.1.3 apresentará alguns elementos pós-nominais 

presentes nessa língua, tais como, numerais, quantificadores, coletivizadores, 

indefinitizadores, adjetivos e posposições.  

 

2.1.2 ELEMENTOS PRÉ-NOMINAIS 

 

Embora não haja um grande elenco de elementos que antecedam os nomes em 

Karajá, há nessa língua pronomes dêiticos e interrogativos que, quando utilizados,  

aparecem obrigatoriamente antepostos ao nome que acompanha. Esta posição é 

prototipicamente ocupada por itens da classe determinante em muitas línguas naturais e 

parece ser também a posição destinada aos elementos referenciais em Karajá, já que 

esses elementos contribuem para o valor de referência e definitude do sintagma nominal 

em que estão inseridos. Os elementos referenciais prenominais em Karajá parecem não 

fornecer informação alguma de número. Os modificadores dêiticos dessa língua 

codificam apenas informação de referente espacial (+/-próximo) em relação ao falante e 

ouvinte com um significado semelhante à dos pronomes demonstrativos do da língua 

portuguesa, como pode ser conferido em (17) abaixo. As palavras interrogativas 

também podem aparecer em posição pré-nominal, como em (18) abaixo. 
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(17)  [Kaa/kia/kua   uladu]   ijesudu  wihikã   rare  

 ESTE/ESSE/AQUELE  MENINO  LUTADOR  BOM   COP  

 ‘Este/esse/aquele menino é bom lutador’  

 

(18)  b-i-werurawo-ny-ke        [tibo  rybè]  “wa, a tule i”  r-i-uhe-reri.13 

 2A-VT-CIRCULO-VBL-IMP  QUAL PALAVRA  “WA,A E I” 3A-VT-UTILIZAR-PRS:CONT  

 ‘Circule qual palavra está utilizando wa, a e i.’ 

 

 Além de modificadores prenominais, o Karajá conta com uma série pronominal 

de primeira, segunda, e terceira pessoa (inclusiva e exclusiva) que podem ser conferidos 

na tabela (1) abaixo. Assim como no caso dos pronomes dêiticos, observa-se aqui que 

os pronomes pessoais em Karajá não expressam número nem gênero, mas a informação 

de pluralidade pode ser sufixada por meio do sufixo pluralizador -boho.  

 

 

pessoa sujeito-singular pessoa sujeito-plural 

1P Diary 1P Diary-boho 

2P Kai 2P  Kai-boho  

3P Tii 2P (inclusivo) Iny-boho 

  3P Tii-boho 

Tabela (1): Lista de pronomes livre sujeito e exemplos de pronomes livres objeto em Karajá 

 

 

(19)  Tii-boho waxi-my  r-o-i-reny-ra. 

 3P-PL ANZOL-MY 3P-VT-RAIZ-PL-PST:REC 

“Eles foram pescar.” 

 

 

(20)  Ijorosa  tii   r-i-ro-ra. 

 CACHORRO 3P 3A-VT-RAIZ-PST:REC 

“O cachorro mordeu ele.” 

 

                                                            
13 Sentença fornecida pelo professor Woubedu Karajá para o projeto de elaboração da primeira 
gramática pedagógica do Karajá 
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2.1.3 ELEMENTOS PÓS-NOMINAIS 

 

Os elementos pós-nominais em Karajá são bastante recorrentes na língua. Desses, a 

maioria acrescenta informação quantificacional ao sintagma em que está inserido. 

Quantificadores, distributivos, indefinitizadores, numerais, coletivizadores, adjetivos e  

posposições são os elementos que encontramos em posição pós-nominal nessa língua. A 

classe dos quantificadores é diretamente relevante para a compreensão dos próximos 

capítulos dessa tese, pois, como dito na introdução, esta tese buscará averiguar o 

processamento sintático/semântico do numeral distributivo reduplicado sohoji-sohoji. 

Abaixo, podemos observar a posição prototípica dos quantificadores ibutumy 

(quantificador universal – todo) em (21), sohoji-sohoji (quantificador distributivo – 

cada) em (22), aõtxile ( quantificador existencial eletivo – qualquer) em (23),  -õ (clítico 

existencial indefinido preso ao nome cuja função é pinçar um elemento do grupo de 

indivíduos – algum) em (24) e ijõ ( forma livre anafórica do singularizador -õ - outro) 

em (25). 

 

 

(21) [weryry  ibutumy]  bederahy-ò rakre  

 MENINO TODO  MATO-POSP  VAI  

 “Todo menino vai para o mato” 

 

(22) [weryry sohoji-sohoji]  bederahy-ò rakre  

 MENINO UM-UM  MATO-POSP VAI  

 “Cada menino vai para o mato” 

 

(23) [weryry aõtxile]  bederahy-ò rakre  

 MENINO QUALQUER MATO-POSP VAI  

 “Qualquer menino vai para o mato” 

 

(24) [weryry-õ] bederahy-ò rakre 

MENINO-IND MATO-POSP VAI 

“Algum menino vai para o mato” 
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(25) Diarỹ wa-hãloeni  inaubiòwa-my sõè,   tahe       ijõ adee ar-i-wahi-ny-kre. 

 1P          1P-GATO     QUATRO-MY            QNT      CONJ          IND POSP   3A-VT-RAIZ-VBL-FUT 

“Eu tenho quatro gatos e vou dar pra você algum deles.” 

 

Estes quantificadores aparecem naturalmente em posição final (registradas por 

mim durante viagem à campo e em transcrições de narrativas e depoimentos orais) mas 

durante sessão de elicitação de sentenças traduzidas do português para o Karajá já 

registrei ocorrências em posição pré-nominal, exceto para -õ que, dada a sua natureza 

morfológica de forma presa ao nome parece não possibilitar ocorrência em qualquer 

outra posição sintática. Apenas modificadores nominais podem aparecer entre os 

quantificadores acima listados e o nome que o acompanha, veja o exemplo (26) abaixo. 

A impossibilidade de incluir outros elementos entre o NP e o QP, tais como advérbios, 

parece ser uma pista sintática para o tratamento de destes quantificadores como 

modificadores que atuam na camada nominal. 

 

 

(26) Wiji [Iny mahadu sohoji-sohoji] utura debo sohoji reurò14-my     r-i-wy-kre.  

 HOJE INY COL         UM-UM        PEIXE MÃO UM ATRAVESSAR-MY 3A-VT-RAIZ-FUT 

‘Hoje, cada um do grupo do povo Iny levará seis peixes’ 

 

 universal existencial distributivo 

padrão ibutumy  sohoji-sohoji 

eletivo  aõtxile  

indefinido  -õ  

  ijõ  

Tabela (2): Distribuição dos quantificadores em Karajá 

 

A tabela (2) acima resume os elementos quantificadores listados até aqui. 

Entretanto, Gil (1995) afirma que quantificadores distributivos possuem semântica 

portmanteaux trazendo consigo além da informação de distributividade uma semântica 

                                                            
14 A glosa referente a reurò é “travessia” porque durante elicitação com o professor e mestrando em 

ciências naturais, José Hani Karajá, ele explicou que “reuròra” significa “atravessou para o outro lado”. 

Essa explicaçãoo parece estar de acordo com a morfologia numeral da língua já que para dizer seis é 

preciso tomar como base uma mão e depois passar “atravessar” para a outra. 
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universal que opera sobre os indivíduos que quantifica.  Os experimentos off-line e on-

line descritos na seção 5 apresentam evidências para uma possível ambiguidade 

interpretativa operada por sohoji-sohoji que permitiria uma leitura não universal quando 

o distributivo estivesse operando com um quantificador adverbial. 

Os numerais cardinais em Karajá aparecem em posição pós-nominal e 

apresentam uma morfologia composicional de base cinco na qual contam-se os dedos 

das mãos e dos pés. Entretanto, devido a sua complexidade morfológica, os numerais 

acima de cinco caíram em desuso e hoje em dia são utilizados majoritariamente os 

numerais em língua portuguesa para contagens > 5. Na tabela (3) abaixo, podemos 

conferir a lista dos numerais tradicionais em Karajá seguidos de dois exemplos, um na 

posição de quantificador do NP objeto (26) e outro na posição de quantificador do NP 

sujeito (27). Note que quando em posição de objeto o numeral é acompanhado da 

posposição subordinativa -my.  

 

1 sohoji 

UM 

11 wa-ò sohoji reurò  

PÉ-POSP UM ATRAVESSAR 

2 inatxi 

DOIS 

12 wa-ò inatxi reurò  

PÉ-POSP DOIS ATRAVESSAR 

3 inataõ 

TRÊS 

13 wa-ò inataõ reurò  

PÉ-POSP TRÊS ATRAVESSAR 

4 inaubiòwa  

QUATRO 

14 wa-ò inaubiòwa reurò  

PÉ-POSP QUATRO ATRAVESSAR 

5 iryyrè  

CINCO 

15 wa iyrè  

PÉ CINCO 

6 debo-ò sohoji reurò  

MÃO UM ATRAVESSAR 

16 wa iyre-ò sohoji reurò  

PÉ CINCO-POSP UM ATRAVESSAR 

7 debo-ò inatxi  reurò  

MÃO-POSP DOIS ATRAVESSAR 

17 wa iyre-ò inatxi reurò  

PÉ CINCO-POSP DOIS ATRAVESSAR 

8 debo-ò inatao reurò  

MÃO-POSP TRÊS ATRAVESSAR 

18 wa iyrè-ò inataõ reurò  

PÉ CINCO-POSP TRÊS ATRAVESSAR 

9 debo-ò inaubiòwa reurò  

MÃO-POSP QUATRO  ATRAVESSAR 

19 wa iyrè-ò inaubiòwa reurò  

PÉ CINCO-POSP QUATRO ATRAVESSAR 

10 debo ituè  20 wa ituè  
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MÃO ACABOU PÉ ACABOU 

Tabela (3): Lista dos numerais tradicionais em Karajá 

(26)  Hãwyy  [rma  dèbòò inataõ reurò-my] ritòra  

MULHER  PEQUI MÃO TRÊS TRAVESSIA -MY COMEU 

‘A mulher comeu oito pequis.’ 

 

(27) [weryry sohoji]  ta-heto-ò  rakre,   ijõ bederahy-ò rakre  

MENINO UM   3P-CASA-POSP VAI,   OUTRO MATO-POSP VAI  

 ‘Um menino vai para casa, o outro vai para o mato’ 

 

 

Além dos numerais exemplificados acima, há no Karajá uma série de palavras 

que denotam quantidade, divisão e ordenação, conforme a tabela (4) abaixo. 

 

 

nada/zero ihoõ primeiro delemy 

pedaço ièrè segundo ihewomy 

dividido wirarea terceiro inataõna 

meio ityamy último ikonamy 

metade iwèèrèmy pares inatxi-inatxi-my 

cortado ao longo  wèrèhèdi-my 

 

Cortado no meio  wijyra-my 

 

Tabela (4): Lista de palavras que denotam quantidade em Karajá 

 

 

 Além dos quantificadores e numerais, o Karajá possui diversas palavras para 

expressar coletividade cuja função parece ser explicitar a coesão de um grupo parte de 

um conjunto de pessoas ou animais. Dentre todas as classes apresentadas aqui, essa é a 

que mais carece de estudos, pois não há nenhum trabalho que tenha se proposto a 

analisar de forma detalhada suas características semântico-sintáticas. Abaixo, listo 

algumas palavras de expressão coletiva que registrei durante trabalho de campo por 

meio de formulários e/ou transcrições com seus respectivos exemplos. 
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(28) mahadu (grupo grande, próximo à totalidade, serve para pessoas e animais) 

 

Habu mahadu bèè  r-i-õ-ra. 

HOMEM COL ÁGUA 3A-VT-RAIZ-PST.REC 

‘O grupo dos homens bebeu água’ 

 

(29) ijoi (grupo de gênero masculino de pessoas ou animais) 

 

Ijoi   sõèmy ixỹ    r-i-rbu-ny-ra.  

GRUPO.MASC MUITO PORCO.DO.MATO 3A-VT-MORTE-VBL-PST:REC 

‘O grupo dos homens matou muito porcos do mato.’ 

 

(30) sarawo (grupo de pessoas, animais) 

 

 Hawyy sarawo jeijei   a-lydy-du-re. 

MULHER COL PROBLEMAS 2S-CAUSA-AG-PRES:GEN 

‘O grupo de mulheres é causador de problemas.’ 

 

(31) smo (grupo de crianças e filhotes) 

 

Uladu  smo    r-o-bu-ny-õ-re    bero-ki. 

CRIANÇA GRUPO.FILHOTES  3A-VT-RAIZ-VBL-NEG-PST  RIO-POSP.LOC 

‘O grupo de crianças nadou no rio.’ 

 

(32) ylydu (cardume) 

 

Ylydu-õ   i-yja-re 

CARDUME-IND   3S-PEQUENO-PRES.GEN 

“Algum (dos peixes) do cardume é pequeno.” 

 

 Há diversas formas de expressar atributo em Karajá. Nessa língua, os adjetivos 

podem aparecer justapostos ao nome, como em (33-a), ou em um predicado com a 
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presença de cópula, como em (33-b) ou, ainda, verbalizados formando, assim, a classe 

dos verbos descritivos ou estativos da língua, como veremos na subseção seguinte sobre 

verbos e operadores verbais. Para maiores detalhes sobre a classe dos adjetivos em 

Karajá, conferir os trabalhos de Viana (1995, 2000 e 2002). 

 

 

(33)  a. Diary rarie 

 1P ALTO  

 “Eu sou alto” 

 

 b. Diary rarie rare 

 1P ALTO COP 

 “Eu sou alto” 

 

Por fim, apresento na tabela (5) uma seleção de posposições do Karajá com  seu 

respectivo valor semântico, um exemplo para cada uma das posposições listadas pode 

ser conferido em (34 a-h). Essa é uma classe gramatical bastante produtiva da língua e, 

como o nome infere, sucede o nome que acompanha, harmonizando, assim, com a 

tipologia de núcleo final do Karajá. A lista abaixo não esgota o inventário da língua, que 

apresenta uma gama de posposições locativas, mas reúne os tipos primitivos das quais 

outras posposições podem ser derivadas. 

 

valor semântico aproximado posposição prototípica 

locativa situacional -txi 

locativa de origem -ki, 

locativa de movimento centrífugo -rbi 

locativa de movimento centrípeto -ò,  

companhia -wna 

instrumental -di 

dativa -dèè 

propósito/finalidade15 -my 

                                                            
15 Também pode servir como sufixo subordinador indicando que a oração na qual está aposto não está em 

posição principal na setença (Fortune & Fortune, 1964 – Karaja Grammar) “-my subordinator Indicates 

that the clause to which it is appended is not in the principal position in the sentence”.  
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Tabela (5): Seleção de posposições do Karajá e seu valor semântico correspondente 

 

(34) a. Uladu r-a-reri    wa-heto-ò 

MENINO 3A-VT-PRS.ASP.CONT  1P-CASA-POSP:LOC.TRANS  

‘O menino está indo para minha casa’ 

 

b. Tiiboho bèdèrahyky-rbi    r-o-i-reny-reri 

ELES  MATO-POSP:LOC.CISL    3A-VT-RAIZ-PL-PRS.CONT  

‘eles estão vindo da floresta’ 

 

c. Behedery  Kanoano-ki     r-a-syny-re 

BEHEDERU  CANOANÃ-POSP.LOC.ORIGEM   3A-VT-MORAR-PST  

‘Behederu morou em Canoanã’ 

 

d. Senadu tõhõ-di   rki   rare 

VELHA MEDALHA-POSP.INSTR EVD:REP  COP  

‘A velha está com a medalha’  

 

e. Diary hãlòe  uladu-dèè   r-i-tiòsiny-re 

EU  ONÇA  MENINO-POSP.DAT   3A-VT-MOSTRAR-PST  

‘Eu mostrei a onça para o menino’ 

 

f. Uladu mahadu waxi-my    d-o-i-deny-de 

CRIANÇA GRUPO  ANZOL-MY    3A.DIR-VT-RAIZ-PL.DIR-PST.DIR  

‘O grupo de crianças veio para anzolar/pescar’ 

 

g. Maixõmo bera-txi   r-e-sè-ra 

ARROZ RIO-POSP:LOC.SIT  3A-VT-RAIZ-PST.REC 

‘O arroz caiu no rio’ 

  

 h. Diary  waexi-wna   riu-my   rara 

 1P  MEU.IRMÃO-POSP.COMP CAÇA-POSP.SUB COP.PST 

 ‘Eu e meu irmão fomos caçar’ 
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Nesta seção apresentei alguns morfemas pertencentes à morfologia nominal e uma 

série de elementos que podem anteceder ou suceder os nomes em Karajá denotando 

referência e/ou quantidade.  Na próxima seção deste capítulo, de número 2.2, 

apresentarei a estrutura morfológica dos verbos e os elementos que podem modificar 

eventos e sentenças na língua, tais como, advérbio e evidenciais. 

 

2.2 VERBOS E OPERADORES VERBAIS 

 

Nesta seção descreveremos os elementos verbais em Karajá. Primeiramente 

apresentaremos a morfologia de pessoa, aspecto, número, modo, tempo e dêixis que 

compõem as palavras verbais nessa língua que conta com a série dos verbos ativos e 

estativos, como exemplificado no quadro (2) sobre a estrutura da palavra verbal em 

Karajá. Em seguida, elencaremos modificadores verbais e sentenciais que podem 

ocorrer em Karajá. A morfologia verbal tem sido amplamente estudada por 

pesquisadores da área por apresentar maior complexidade morfológica que a nominal 

uma vez que a interação e a concomitância de morfemas é mais recorrente. Caso o leitor 

queira se aprofundar no tema, maiores informações sobre a morfologia direcional 

podem ser encontradas nos trabalhos de Maia (2000), Ribeiro (1996), Oliveira (2010) e 

Oliveira e Maia (2011). 

 

Quadro (4): Estrutura da palavra verbal em Karajá 

 

Como pode ser conferido no quadro (4) acima, a classe dos verbos ativos é a 

categoria de maior complexidade morfológica da língua. Portanto, mesmo em uma 

perspectiva puramente descritiva é facilmente observável a distinção estrutural entre 

nomes e verbos em Karajá. Podemos citar algumas diferenças entre a morfologia 

nominal e a morfologia verbal ao observar os quadros (3) e (4) acima: (i) apenas verbos 

pessoa –  

dêixis 

tema –  

IN/TRANS 

reflexivo 

objeto – raiz – VBL –   NEG aspecto – número – 

dêixis 

tempo – 

modo 

dêixis 

verbos ativos 

pessoa –   raiz –                NEG aspecto – número – tempo – 

modo 

verbos estativos 
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ativos apresentam morfologia reflexiva; (ii) apenas verbos ativos e estativos apresentam 

morfologia de aspecto, tempo e modo. Além dessas, como veremos adiante, o 

paradigma de pessoa dos verbos ativos difere daquela compartilhada pelos verbos 

estativos e nominais. As investigações morfológicas exploradas aqui parecem apresentar 

uma categoria intermediária entre nomes e verbos, no caso, a classe dos verbos 

estativos. Essa análise exploratória parece estar de acordo com a perspectiva formal 

apontada por Chomsky (1970, 1995) que postula que a categoria Adjetivo possui traços 

positivos para Nome e Verbo - [+Nome] [+Verbo] – ou seja, a categoria dos adjetivos 

possuiria propriedades que a aproximam tanto dos nomes quanto dos verbos. No 

português, por exemplo, essa dualidade da classe adjetival se reflete na sintaxe, já que 

esses elementos podem atuar como predicadores nominais (embora seja importante 

lembrar que alguns nomes também possam aparecer nessa posição). No Karajá, essa 

dualidade além de transparecer na sintaxe também é marcada na morfologia lexical dos 

verbos estativos, como veremos com mais detalhes na seção a seguir. 

 

2.2.1 MORFOLOGIA VERBAL 

 

Começaremos explorando aqui a série dos verbos ativos da língua Karajá. A 

concordância de pessoa dos verbos ativos apresenta um padrão estritamente nominativo 

em que o verbo, transitivo ou intransitivo, concorda com o sujeito da sentença (Ribeiro, 

2001: 5). Os prefixos de concordância de pessoa são distribuídos em dois conjuntos, a 

saber, o modo realis (presente e o passado) e o modo irrealis (futuro e imperativo). As 

duas séries de prefixos referente aos verbos ativos estão listados na tabela (6) abaixo.  

 

 

 realis irrealis 

1ª r- ar- 

2ª t- m-/b- 

3ª r- r- 

Tabela (6): Paradigma de pessoa dos verbos ativos realis e irrealis 
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Como pode ser observado na tabela (6) acima, as marcas de pessoa não diferem 

quanto ao número. Para indicar pluralidade é sufixado o morfema -reny após a raiz 

verbal (e após o verbalizador e morfema aspectual, quando houver), em (35) abaixo. 

 

(35)  r-a-rybe-reny-re 

3A-VT-RAIZ-PL-PST 

‘Ele falou’ 

 

O Karajá conta com um sufixo aspectual -myhy para indicar aspecto progressivo. 

Esse sufixo geralmente ocorre logo após a raiz verbal, como em (36), entretanto eu já 

tenha registrado evidências de uso ao fim da palavra verbal, após a morfologia de 

tempo/modo. Essa mobilidade do sufixo aspectual não é notada em nenhum outro afixo 

verbal aqui apresentado. 

 

(36) r-a-rybe-myhy-reny-re 

3A-VT-RAIZ-CONT-PL-PST 

‘Eles falavam’ 

 

 A morfologia de tempo em Karajá ocorre em posição final e carrega também 

noções de modo e aspecto. Para o modo realis, a língua conta com morfemas de 

presente progressivo -reri, passado recente -ra e o morfema de aspecto pontual que 

pode representar um presente genérico ou um passado remoto (ontem ou antes) -re. Já 

para o modo irrealis, registramos  o morfema de futuro -kre e de imperativo -ke. Um 

resumo da morfologia tempo-modo-aspectual em Karajá pode ser conferida na tabela 

(7) abaixo. Em seguida, em (37 a-f) apresento um exemplo de uso para cada morfema 

contido na tabela (7). 

 

realis irealis 

-reri – presente progressivo kre - futuro 

-ra – passado recente ke -imperativo 

-re –  passado remoto 

         presente genérico 

 

Tabela (7): Sufixos tempo-modo-aspectuais em Karajá 
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(37)  a.  Wiji  weryry  r-o-riu-ny-ra 

  HOJE  MENINO   3A-VT-CAÇA-VBL-PST:REC 

 ‘Hoje o menino foi caçar.’ 

 

b.  Wa-riòrè,  orixà   b-i-yri-ny -kè 

 1P-FILHO  BANQUINHO 2A-VT-TINTA-VBL-IMP 

 ‘Meu filho, pinte o banquinho’ 

 

c.   Dearã  Inyrybè-my  ar-a-rybè-kre 

 EU  FALA.KARAJÁ-POSP 1A-VT-FALAR-FUT  

‘Eu falarei Karajá.’ 

 

 d.  Uladu       smo  r-o-bu-ny-reny-reri    ahu-ki 

  CRIANÇA  COL   3A-VT-RAIZ-VBL-PL-PRS:CONT  LAGO-POSP:LOC 

  ‘As crianças estão nadando no rio.’ 

 

 e.   Hanikie-tyhy  maki  ty   r-i-ro-myhỹ-re 

   GALINHA-ENF  MILHO  GRÃO  3A-VT-RAIZ-CONT-GEN 

  ‘A galinha come grão de milho mesmo.’ 

 

f.  Kau bde-u,    tii heto  r-i-wi-ny-re 

 ONTEM FLORESTA-TEMPO,  3P CASA 3P-VT-RAIZ-VBL-PST:REM 

 ‘Ano passado, ele fez a casa.’ 

 

 A dêixis pode ser modulada nos verbos ativos em Karajá por meio de 

alternâncias morfológicas nos afixos de pessoa, tempo e número quando houver.  A 

dêixis verbal inicialmente era vista como um mecanismo de direcionalidade apenas 

(Fortune, Maia e Ribeiro), implicando, assim, em uma marcação direcional não-

marcada (translocativa) ou marcada (cislocativa). Entretanto, Maia (2000) propõe que a 

categoria, além de marcação estritamente espacial, codifique também empatia 

psicológica,  argumentando que esse processo se caracterizaria também como um tipo 

de mecanismo de recuperação da referência, uma vez que parece funcionar como um 

sistema de localização e identificação de entidades referenciadas no discurso. Logo, 
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além de servir como instrumento direcional, serviria também como um mecanismo de 

recuperação de referência. Oliveira (2010) apresenta evidências experimentais de que 

além da marcação de direcionalidade, a dêixis verbal implica também na ativação do 

paciente do verbo marcado direcionalmente deixando-o como um referente ativo 

durante o processamento de sentenças. Assim, o paciente de um verbo marcado 

direcionalmente mostrou-se ser o antecedente preferencial seja de um pronome nulo ou 

de um pronome aberto. Durante minhas últimas viagens a campo, observei que a 

marcação dêitica poderia se estender para a noção de tempo para formar o paradigma do 

futuro distante, mas, no momento, essa é apenas uma análise incipiente, que deverá ser 

retomada  futuramente. Entretanto, o impacto da orientação espacial no pensamento 

humano e, em particular, para o entendimento de tempo tem sido frequentemente notado 

em várias línguas do mundo, como indicado por Lyons (1977: 718). Seguindo a 

proposta de Maia (2000), para os afixos de primeira, segunda e terceira pessoa do modo 

real e primeira e terceira pessoa do modo não-real, aplicam-se basicamente as regras em 

(38):  

 

 

(38)  a. r ----> n / ___a r ----> d/ ___outras vogais  

b. t ----> n / ___a t ----> d/ ___outras vogais  

 

Para os afixos de segunda pessoa, [m] e [b] no modo não-real, há uma regra de inserção 

de [n] ou [d], conforme expresso pelas regras em (39):  

 

(39) a. ø ----> n / m ____a b. ø ----> d / b ____outras vogais  

 

Note-se que neste caso há também a inserção de [ə] (schwa) entre as duas consoantes, 

conforme registrado em (40):  

 

(40) a. ø ----> [ə] / m ____ n b. ø ----> [ə] / b ____ d  

 

Abaixo, podemos conferir no quadro (5), um exemplo de alternância dêitica verbal 

impressa no verbo falar cuja raiz não denota direção. Logo em seguida, apresento 

alguns exemplos de uso da morfologia direcional em (41) e em (42) um exemplo de 

futuro distante em que a morfologia de primeira pessoa irrealis alterna de -ar para -ad 



51 
 

em acordo a regra de alternância morfológica apresentada para a dêixis verbal. 

 

 

r – a – rybè – reny – re  ‘ele falou’ não marcado dêiticamente  

1A – VT – RAIZ – PL – PST:REM 

n – a – rybè – deny – de ‘ele falou’ marcado dêiticamente 

1A.DIR – VT – RAIZ – PL.DIR – PST:REM.DIR 

Quadro (5): Processo de alternância morfológica da dêixis verbal em Karajá 

 

(41) a. Isè ta-rikòre-ò   n-a-rybè-de         tii sõemy rybedore 

     3P.MÃE 3ANF-FILHA-POSP  3P.DIR-VT-FALA-PST:REM.DIR 3P  MUITO FALANTE 

 ‘A mãe falou para a filha que ela (a filha) é muito falante’ 

 

 b. Halõe ue     d-i-wi-de-u     tii haluu r-a-riowy-re 

ONÇA CAPIVARA 3A.DIR-RAIZ-PST:REM.DIR-TEMPO  3P BURACO 3A-VT-CAIR-PST 

  ‘Quando a onça trouxe a capivara ela (a capivara) caiu no buraco’ 

   

c. ta-my  r-y-ry-myhy ta-rkise    n-a-kotuko-de 

3ANF-POSP             3A-VT-BOCA-CONT 3ANF-EVD.REP                    3A.DIR-VT-SUBIR- PST.REM.DIR  

‘(Elas) Chamavam ele assim, diz que ele subiu (na direção delas)’ 

trecho da narrativa Kabroro Ijyky 

 

d. anõma ibutumy  d-i-wy-de     kutura anõma 

CIT             TODO  3A.DIR-VT-RAIZ-PST:REM.DIR  PEIXE CIT  

‘Então, ele trouxe todo tipo de peixe (para elas)’ 

trecho da narrativa Kabroro Ijyky 

 

(42)  Bikurasòmy dikary  kutura  ad-i-wosi-ny-kre 

AMANHÃ  1P  PEIXE  1A.DIR-VT–RAIZ-VBL-FUT 

‘Amanhã, eu vou assar peixe’ 

 

A reflexividade verbal é marcada pela inserção do infixo -exi logo após a 

morfologia de pessoa dos verbos ativos, conforme (43 a-b).   
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(43)  a. Waha   maky-di        r-exi-wokutmo-ny-ra 

 1P.PAI     FACA-POSP               3A-REFL-FACA-VBL-PST:REC 

 ‘Meu pai se cortou com a faca’ 

 

b. Diary  r-exi-sbè-ny-ra 

1P  1A-REFL-RAIZ-VBL-PST:REC 

 ‘Eu me banhei’ 

 

 Os verbos também podem apresentar infixo de negação -õ- para a construção de 

sentenças negativas na língua. O locus desse morfema é logo após a raiz verbal, 

conforme exemplificado em (44) abaixo. 

 

(44) Siwelore bywi r-i-ro-re,   Kuka tahè r-i-rò-õ-re. 

 SIWELORI PIAU 3A-VT-RAIZ-PRS:GEN,     KUKA CONJ 3A-VT-RAIZ-NEG-PRES:GEN 

‘Siwelori come piau, mas Kuka não come’ 

 

 Em Karajá, é possível a incorporação de nomes e morfema objeto à palavra 

verbal. De acordo com Ribeiro (2001), a incorporação nominal em Karajá é um 

processo pelo qual o núcleo de um sintagma absolutivo é inserido no verbo formando 

um composto. Ainda de acordo com o autor, o padrão mais produtivo de incorporação 

nominal é formado por partes do corpo que são inerentemente nomes possuídos. 

Entretanto, tratamos parte do corpo neste trabalho como nomes inalienáveis, como 

apresentado na seção 2.1. Abaixo um de incorporação nominal em (45) e de 

incorporação do morfema objeto (46) em Karajá. 

 

(45)  Iny  rki   tai   r-a-we-boho-re16 

 GENTE EVD:REP  3P.ANF 3P-VT-BARRIGA-QUEBRA-PST 

 ‘Dizem que a nossa barriga estourou’ (retirado da narrativa oral Inybohona) 

 

(46)  tori    r-i-wa-toru-ny-re  

TORI  3A-VT-1O-RAIZ-VBL- PST  

‘O tori me empurrou’ 

 

                                                            
16 Sentença retirada de Ribeiro (2001) adaptada e transcrita ortograficamente aqui. 
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A codificação da valência verbal é denotada pelo tema do verbo. Assim, alguns 

verbos podem alternar sua vogal temática e como  resultado desse processo um verbo 

transitivo torna-se capaz de operar sentenças passivas, incoativas e anticausativas. 

Basicamente, essa alternância é marcada pelo infixo -a- na maioria  dos verbos em 

Karajá. Ribeiro (2012) argumenta ainda que em alguns verbos, classificados por ele 

como da classe -ɗ-, a alternância se dá pelo alomorfe zero17. O autor discute que o 

resultado desse processo nos devolve verbos com morfologia semelhante à dos verbos 

intransitivos da língua como andar e ver. Abaixo, podemos conferir um exemplo de 

alternância causativa do primeiro tipo aqui citado no exemplo (49 a-b) retirado de Maia 

et al (2015) em que os autores discutem dados experimentais acerca da aceitabilidade de 

sentenças incoativas e transitivas em português, Xavante e Karajá. 

 

(49) a. Karira makua heto r-i-sõ-ra  

  KARIRAMA AQUELA CASA 3P-TR-QUEIMAR-PST 

‘Karirama queimou aquela casa’ 

 

b. Kua heto r-a-sõ-ra  

  AQUELA CASA 3P-IN-QUEIMAR-PST 

  ‘Aquela casa queimou’ 

 

Para finalizar essa subseção, trataremos da morfologia dos verbos estativos (ou 

descritivos) em Karajá que é deveras mais simples que a dos verbos ativos por possuir 

um elenco menor de morfemas que podem ser afixados à sua raiz. Viana (1995, 2000 e 

2002) buscou analisar sob um viés formal a classe dos adjetivos em contraste com a dos 

nomes e verbos em Karajá uma vez que, como mencionamos anteriormente, a expressão 

de atributo em Karajá pode ser codificada por justaposição, ou por predicação (com 

presença de cópula ou pela verbalização do atributo). Para compor uma estrutura 

verbalizada deve se afixar à raiz do atributo o morfema de pessoa, tais quais aqueles 

apresentados para posse dos nomes, o morfema de tempo e os morfemas de número, 

negação e aspecto progressivo (quando necessários).  Podem ser verbalizados atributos 

                                                            
17 Não entraremos em maiores detalhes aqui sobre as diferenças entre as duas classes verbais (e nominais) 

propostas por Ribeiro (2001, 2012). A proposta morfológica do autor difere da aqui apresentada, 

sobretudo no que diz respeito aos prefixos dos verbos ativos, e parece dar conta da variedade de processos 

morfológicos de mudança de valência na língua Karajá. Contudo, como esse não é o foco desse trabalho, 

a autora preferiu por razões de simplicidade manter a análise morfológica baseada em Fortune (1964, 

1960, 1973) e Maia (1986, 1998). 
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cujo valor semântico denotam cor (ex. branco, preto), tamanho/dimensão (ex. alto, 

pequeno), temperatura (ex. quente, frio), propriedade humana (ex. triste, alegre) e valor 

(ex. bonito, feio)18.  Abaixo, em (50) podemos conferir um exemplo de uso de dois 

atributos verbalizados. 

 

(50)  a. Ijòròsa hèka i-dè-õ-rèri.   I-wè-bina-du-rèri   aõbo? 

 CACHORRO EPS 3S-CARNE-NEG-PRS.  3S-BARRIGA-RUIM-AG-PRS  INT 

“O cachorro está magro. Ele está doente?” 

 

2.2.2 MODIFICADORES VERBAIS 

 

Ribeiro (2012) argumenta que há poucas palavras que poderiam ser consideradas 

advérbio em Karajá como palavras para expressar tempo e lugar – cuja morfologia é 

composta pela composição de demonstrativos e posposições (ver exemplo 51) – e 

advérbios de modo –  cuja morfologia é formada por nomes seguidos de posposição (ver 

exemplo 52). O autor discute ainda que da mesma forma que a maioria das palavras 

adverbiais é formada por posposições, algumas orações que apresentam funções 

tradicionalmente associadas aos advérbios podem ser formadas a partir da incorporação 

de posposição na palavra verbal. Assim, o autor finaliza que havendo realmente uma 

classe que possamos chamar de classe adverbial na língua Karajá, essa deve ser uma 

classe fechada já que conta com uma pequena variedade de itens lexicais. De acordo 

com Maia et al. (1998), a posição prototípica das palavras adverbiais de modo como 

“vagarosamente” é em posição final, exemplo (52), sendo as outras posições 

consideradas agramaticais ou não naturais na língua (53), demais exemplos abaixo19. 

 

(51)  a.  ka-ki   b. ka-u   c. biku-rasò-my 

  ESTE-POSP:LOC ESTE-TEMP  CÉU-QUEIMAR-MY 

  aqui   ontem   amanhã 

 

(52)   Kua     habu    hawò  r-i-winy-ra   ywimy 

AQUELE HOMEM CANOA  3A-TEMA-FAZER-PST  VAGAROSAMENTE 

                                                            
18 De acordo com Viana (1995) não podem ser verbalizados atributos do tipo nacionalidade, sexo e cores 

formadas por nomes da natureza. 
19 Os exemplos (52) e (53 a) foram retirados de Maia et al. (1998) e os exemplos (53 b-d) foram elicitados 

por mim juntamente com o consultor Xirihore Karajá em novembro de 2014. 
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‘Aquele homem fez a canoa vagarosamente’ 

 

(53) a.  ? ywimy   kua  habu   riwinyra  hawò 

VAGAROSAMENTE  AQUELE HOMEM  FEZ   CANOA 

 

b. ?? Kua  habu  hawò   ywimy    riwinyra. 

AQUELE  HOMEM CANOA  VAGAROSAMENTE  FEZ 

 

c.  * Kua  ywimy   habu  riwinyra  hawò 

AQUELE VAGAROSAMENTE  HOMEM FEZ   CANOA 

 

d.  ?? Kua   habu   ywimy     hawò  riwinyra 

AQUELE  HOMEM  VAGAROSAMENTE CANOA  FEZ 

 

 Por outro lado, os advérbios temporais ocorrem majoritariamente mais à 

esquerda que outros advérbios seja em posição pós-sujeito, como pode ser conferido em 

(54 a-b) abaixo, ou em início de sentenças, como em (54 c) : 

 

(54)  a.  Dikarỹ  irahu-di  ta-my   kanarybekre 

  1P  DEPOIS-POSP 3ANF-MY FALAREI 

‘Depois, eu falarei com ela’ 

 

 b.  Dikarỹ-boho  kna-ku   waxi-my    

  1P-PL  ANTEONTEM-TEMP ANZOL-MY  

 

roirènyre Hãbuari-kò 

FOMOS     HÃBUARI-POSP 

  ‘Nós fomos pescar em Hãbuari anteontem’ 

 

 c.  Juhu  bde-ku  kuladu mahãdu  

  ANTES  TEMP-POSP  CRIANÇA COL  

 

rybè-my  dèkòby-my   r-ỹ-i-re-myhỹ 

FALA-MY  OBEDIENTE-MY   3P-VT-COP-PST-ASP:CONT 
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‘Antigamente, as crianças eram obedientes’ 

 

 A palavra de intensidade sõèmy ocorre majoritariamente em posição pré-verbal 

conforme os exemplos (55 a-c) abaixo. Entretanto, em alguns casos, pode aparecer em 

posição pré ou pós-nominal quando opera sobre um elemento nominal, ou seja, parece 

funcionar também como um quantificador de nomes conforme o exemplo (56) adaptado 

de Wadoi Karajá (2006, 2010). 

 

(55)  a. Hỹkỹna  mahãdu  sõèmy  i-bdèkèry-re 

 ANTIGO  COL      MUITO 3S-CONHECIMENTO-GEN 

‘Os mais velhos são muito sábios’ 

 

b. Wiji sõèmy   r-a-bderyry-reri 

HOJE  MUITO  3A-VT-TRISTE-PRS:CONT 

‘Hoje estou muito triste’ 

 

c. Hãwyy hãdèdura dè  sõèmy  r-i-sihè-ra  

MULHER   ARARA      PENA MUITO 3A-VT-RAIZ-PST 

‘A mulher tirou muitas penas da asa  da arara.’ 

 

(56) Sõèmy   uladu   smo  r-e-urò-reny-ra 

 MUITO  CRIANÇA COL 3A-VT-ATRAVESSAR-PL-PST:REC 

 ‘Muitas crianças atravessaram’ 

 

2.2.3 OPERADORES SENTENCIAIS 

 

A língua Karajá conta também com operadores sentenciais com a conjunção 

coordenativas tahe (61b), o marcador de foco dori (62c) e marcadores evidenciais. 

Stenzel (2006:8) afirma que a evidencialidade é uma categoria gramatical 

tipologicamente rara, entretanto, em se tratando de línguas indígenas em região 

amazônica há uma grande concentração de línguas com sistemas evidênciais. Assim, as 

línguas indígenas podem ser consideradas como uma importante fonte para o estudo da 

evidencialidade porque, além de ser um fenômeno relativamente frequente, apresentam 

sistemas riquíssimos de evidencialidade que são capazes de expressar os mais variados 
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tipos de evidência. Stenzel cita algumas famílias linguísticas que apresentam um 

sistema evidencial, são elas: Arawá, Arawak, Carib, Chibcha, Nambiquara, Pano, 

Quechua, Tukano, Tupí-Guaraní, Vaupés-Japurá (Makú), Witoto, Yanomami e Záparo, 

além de línguas isoladas como Andoke e Paez. Em relação ao Karajá, não encontramos 

um quadro extenso de marcadores evidênciais, entretanto, pesquisas futuras, com 

enfoque neste tema, podem vir a revelar novas categorias evidenciais na língua. 

Contudo, cabe salientar que o Karajá apresenta marcadores evidenciais e que é 

imprensindível o estudo dessa categoria gramatical nesta família linguística, pois não 

foi encontrada nenhuma bibliografia voltada ao tema nesta área. 

 

conjunção coordenativa evidenciais  marcador de foco 

tahe rki evidência reportada 

kori evidência direta 

hèka evidência inferida 

dori 

Tabela (8): operadores sentenciais em Karajá 

 

 Pela tabela (8) acima podemos observar uma escala de grau de certeza e 

comprometimento com a informação relatada, demonstrado pelo quadro (6) abaixo, 

adaptado de Willet (1988: 57). Em seguida, apresento em (57-62) exemplos de uso para 

os modificadores sentenciais acima citados. 

 

 

 

 

tipos de evidência 

 

 

 

Quadro (6): Tipologia dos evidênciais em Karajá a partir de Willet (1988) 

 

(57) a. Lei   hèka   i-rurutere-re. 

 SUCURI EDV.INF 3P-FORTE-PRS.GEN 

 ‘A SUCURI TEM MUITA FORÇA’ 

 

- comprometimento  

- reportativo 

+ direta   

   

 

direta   

indireta 

reportada - rki 

inferida por raciocínio  - hèka 

atestada  pelos sentidos - kori 
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(58)  a. Utura wòsi lỹnyrè-my   rarurèri 

 PEIXE ASSADO CHEIREI-POSP  AUX 

 ‘Estou sentindo cheiro de peixe assado’  

 

b. Nadi kòri utura riwòsinyrèri 

1P.MÃE EVD:DIR PEIXE ASSANDO 

‘Minha mãe deve estar assando peixe’ 

 

(59)  Hãbu rki sõèmy kutura rimyra!  

 1P.marido EVD:REP muito peixe pegou! 

‘Meu marido disse que pegou muito peixe!’  

 

(60) Siwelore bywi rirore, Kuka tahè r-i-rò-õ-re 

 SIWELORI PIAU COME, KUKA CONJ 3A-VT-RAIZ-NEG-PRES.GEN 

‘Siwelori come piau, mas Kuka não come’ 

 

(61)  a. Diarỹ rira-my kua-ò arakre ynara-ò, 

 1P ANDAR-POSP AQUELA-POSP IREI PRAIA-POSP 

 ‘Eu vou andar naquela praia’ 

 

b. irahudi tahe wa-biowa-ò kua narihi wa-dèè kdiwykre-my 

DEPOIS CONJ 1P-AMIGO-POSP AQUELE REMO  1P-POSP TRAZER-POSP 

‘e depois meu amigo trará aquele remo pra mim’ 

 

(62) a.  Mobo  wa-narihi r-i-wi-ny-ra? 

 QUEM 1P-REMO 3P-VT-TRANSPORTAR-VBL-PST.REC 

 ‘Quem levou meu remo?’ 

 

 b. Wlna  rki   r-i-wy-ra-my! 

 MEU.TIO EVD.REP 3P-VT-PEGAR-PST-POSP 

‘Dizem que meu tio pegou!’ 

 

c. Diary dori  tuu  r-a-bi-ra   tii  r-i-wi-ny-ra-my. 
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1P     FOCO 3P.ANF 3P-VT-VER-PST.REC 3P LEVOU-POSP 

 

3.  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS EM QUANTIFICAÇÃO 

 

 

Resumindo, embora a predicação e a modificação sejam modos 

indispensáveis de conectar indivíduos a classes, seu alcance expressivo é 

limitado. Temos uma grande necessidade de relacionar, comparar, contar etc. 

as classes de objetos em que nossa experiência se articula. Sem isso, resultam 

inibidas nossa capacidade de generalizar e todas as atividades que dela 

dependem: fazer conjecturas e predições a respeito do ambiente que nos 

cerca, refutar as que estiverem erradas e etc. Palavrinhas como todo, um etc. 

são úteis, sim. E compreender bem como funcionam significa reconhecer 

uma peça central das línguas e do pensamento que elas informam. 

(Chierchia 2008:p.371) 

 

O estudo de elementos quantificadores e suas propriedades tem origem nos estudos 

de filosofia e lógica, mas, neste trabalho, vamos nos ater às teorias formais da ciência 

linguística pertinentes à sintaxe e à semântica, a fim de delimitar e definir o objeto de 

estudo aqui averiguado. 

Todas as línguas naturais conhecidas até hoje possuem mecanismos de 

quantificação. A quantificação de enunciados pode ser expressa através de diferentes 

estruturas gramaticais, como veremos a seguir. Como dito na introdução, um dos 

objetivos deste trabalho é compreender a natureza e o processamento de um dos 

elementos quantificadores em Karajá, o numeral reduplicado distributivo sohoji-sohoji,  

observando suas propriedades sintáticas e semânticas, a fim de contribuir para o 

entendimento de como a quantificação funciona nas línguas naturais e quais são os 

princípios básicos que regem estes elementos no âmbito da faculdade humana da 

linguagem.  A capacidade de quantificar elementos linguísticos é comumente expressa 

por meio de operadores chamados quantificadores que, segundo a definição dada por 

Lyons (1977:455), são modificadores que, ao se combinarem com nomes, produzem 

expressões cuja referência é determinada em função do tamanho do conjunto de 

elementos, ou em termos de quantidade da substância que está sendo referida. 

Entretanto, já se sabe que há também diferentes tipos de quantificadores não nominais, 

como é o caso, por exemplo, de certos advérbios que expressam quantidade.  
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Dessa forma, o estudo de elementos quantificadores é de suma importância para 

as teorias da linguagem, já que todas as línguas naturais possuem diferentes meios de 

generalizar, particionar, fracionar, quantificar e mesmo (in)determinar enunciados, (cf. 

Bach et al, 1995). Uma das grandes questões que vem sendo discutida na literatura 

relevante ao tema é: “como elementos quantificadores se organizam na linguagem 

humana?”. Partee et al. (1987) divide os quantificadores em dois grandes grupos. O 

primeiro engloba os quantificadores de qualidade determinante, que são adjungidos aos 

nomes, como na definição dada por Lyons (1977), chamados de quantificadores-D. O 

segundo reúne todas as outras formas de quantificar um enunciado e englobam 

diferentes fenômenos quantificacionais como, por exemplo, coletivizadores, aspecto 

verbal, hipônimos e advérbios, chamados de quantificadores-A, termo reminiscente de 

advérbios, auxiliares e afixos. Abaixo podemos contrastar uma sentença genérica (1a) 

com outras sentenças (1b-l), em que foram utilizadas diferentes estratégias de 

quantificação: 

 

(1.a) Pássaro voa. 

(1.b) Nenhum pássaro voa 

(1.c) O pássaro voa. 

(1.d) Este pássaro voa. 

(1.e) Algum pássaro voa. 

(1.f) Cada pássaro voa. 

(1.g) Os pássaros voam. 

(1.h) A passarada voa. 

(1.j) Andorinha voa. 

(1.l) Pássaros estão voando. 

 

Notamos que os exemplos (b-l) contrastam com (a) em relação ao número de 

elementos do conjunto de pássaros que cada sentença pode abarcar. Assim, 

comparativamente, (a) apresenta a maior quantidade de átomos possível – cada átomo é 

um elemento do conjunto de pássaros, enquanto que nas demais sentenças há sempre 
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uma quantidade de elementos “pássaro”, delimitada por diferentes estratégias de 

quantificação. De acordo com a terminologia de Partee et al. (1987) acima mencionada, 

podemos, então, dividir estes enunciados em dois grupos.  As sentenças (1.b-g) formam 

o grupo dos quantificadores-D, enquanto que em (2.h-l) temos o grupo dos 

quantificadores-A. A separação dos elementos quantificadores em grupos distintos foi 

fundamental para o desenvolvimento das teorias atuais e para a descrição e análise sobre 

quantificadores em diferentes línguas naturais, uma vez que possibilitou o estudo destes 

elementos de maneira mais específica trazendo para o nível microscópico propriedades 

sintáticas e semânticas distintas difíceis de serem explicitadas ao tratarmos estes grupos 

de maneira semelhante. Um exemplo icônico dentro dos estudos quantificacionais pode 

ser observado em Bach et al. (1995) que, baseados em uma série de trabalhos de 

diferentes autores sobre línguas variadas, concluem que a quantificação-D não é um 

recurso universal, quando observado translinguisticamente, mas que, em contraste, 

todas as línguas possuem quantificação-A, podendo ser este um universal linguístico.  

Embora a distinção entre quantificadores-A e quantificadores-D tenha sido 

fundamental para o reconhecimento e devido tratamento das diferentes estratégias 

quantificacionais, duas questões ainda ficam em aberto com esta classificação. A 

primeira é: como dar um tratamento teórico generalizado para fenômenos tão diferentes 

como aqueles que compõem o conjunto da quantificação-A? A segunda diz respeito à 

classificação dos quantificadores-D, pois não são apenas determinantes que podem atuar 

na camada nominal, outros elementos também podem acompanhar e modificar os 

nomes como, por exemplo, os adjetivos em língua portuguesa que não são tratados 

como elementos quantificadores, por exemplo. Como definir, então, nosso objeto de 

estudo? No caso do distributivo sohoji-sohoji da língua Karajá, veremos ao longo dessa 

seção que este elemento parece atuar como um quantificador-A. 

 

3.1 A SEMÂNTICA E SINTAXE DOS QUANTIFICADORES 

 

Podemos traçar a história da semântica dos quantificadores a partir de 

Aristotéles, que observou por meio de silogismos o chamado caráter relacional de 

quantificadores determinantes. De acordo com Heim & Kratzer (1998), “silogismos são 

basicamente uma teoria de padrões de inferência entre sentenças quantificadas”20 . Os 

                                                            
20 ”The syllogistics is basically a theory of inference patterns among quantified sentences.” (Heim & 

Kratzer, 1998; p.147)  
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silogismos são constituídos de três proposições cujas duas primeiras são as premissas e 

a última é uma conclusão, que pode ser deduzida pelas premissas. Neste sistema, uma 

sentença quantificada tem a forma QXY onde X e Y são predicados de um lugar e Q é 

um quantificador determinante (todo, algum, nenhum, nem todo). Todo termo (variável) 

que aparece no silogismo deve ocorrer em pelo menos uma das premissas mas um dos 

termos da premissa não aparecerá na conclusão. As tabelas abaixo exemplificam as 

configurações possíveis para as variáveis de um silogismo: 

Q1ZY  Q1YZ  Q1ZY  Q1YZ 

Q2XZ  Q2XZ  Q2ZX  Q2ZX 

_____  _____  _____  _____ 

Q3XY  Q3XY  Q3XY  Q3XY 

 

Tabela (9): Configurações de silogismos Aristotélicos possíveis 

 

Logo, quatro possibilidades por quatro quantificadores (todo, algum, nenhum, 

nem todo) resulta em 256 silogismos (44), porém nem todos serão considerados válidos . 

Esse sistema introduziu o conceito relacional dos quantificadores como também um 

modelo teórico lógico para lidar com quantificadores determinantes, ambos aspectos 

ainda encontrados na maioria dos modelos modernos, como discutiremos na seção 2.2. 

Trocando as variáveis por termos de uma língua natural como o português, temos o 

exemplo (2): 

 

(2) Todos os humanos são mortais.  

Todos os brasileiros são humanos. 

______________________ 

Todos os brasileiros são mortais. 

 

Ainda sob o viés de uma perspectiva relacional dos quantificadores, pode-se 

afirmar que quantificadores denotam relações binárias entre conjuntos que podem ser 

esquematizadas por meio de Diagramas de Venn. Observe os diagramas do quadro (7) 

abaixo que demonstram as relações estabelecidas pelos quantificadores “todo”, 

“nenhum” e “algum” em que {a} corresponde a um conjunto indivíduos, como por 

exemplo, [cachorro], e {b} corresponde a um conjunto de eventos, por exemplo, [late]. 
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Todo= a⊂b 

 

Nenhum= a-b    

 

           Algum= a∩b 

 

 

 

Percebemos até aqui que quantificadores parecem se tratar de operadores cuja 

função é a de relacionar dois conjuntos de elementos distintos, no caso, indivíduos 

(cachorro) e propriedades (aqueles que latem). Isso fica evidente tanto ao observar os 

diagramas acima como também é notável nas estruturas de silogismos aristotélicos 

apresentadas anteriormente, no início desta seção. Teorias formais mais recentes 

mantêm o estatuto relacional dos quantificadores visto até aqui. Por exemplo, dentro 

dos estudos da Semântica Formal, Heim (1982) define que um quantificador, ao 

relacionar dois conjuntos de elementos, forma uma tríade na qual ocupa a posição de 

operador da estrutura quantificada, conforme apresentado em (3) abaixo. 

 

(3) a. Cada macaco comeu uma banana. 

 b. para Cadax  tal que [x é um macaco]  (∃y)  tal que y é uma banana e x comeu y 

     operador sentença restritiva escopo nuclear 

Leia-se: “Para cada x tal que x é um macaco existe um y tal que y é uma banana e x 

comeu y”.  

 

Podemos, ainda, representar graficamente a notação acima por meio de diagrama de 

caixas empregado por Kamp (1981). Chamaremos essas notações expositivas de 

Diagramas de Kamp. Ambas notações apresentam o mesmo valor de verdade, sendo 

esta última intuitivamente mais simples, já que não utiliza termos técnicos da área e 

a
 

b 

b a 

  b  a 

  

 

 

 

Quadro (7): Relações 

estabelecidas pelos 

quantificadores “todo”, “nenhum” 

e algum” esquematizadas por 

meio de Diagramas de Venn 
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pode ser compreendida a partir de uma perspectiva visual, conforme observado no 

quadro (8) abaixo.  

 

 

 

 

 

 

Quadro (8): Relação entre sentença restritiva e escopo nuclear estabelecida pelo operador distributivo 

representada graficamente por meio de Diagrama de Kamp 

 

 Portanto, do ponto de vista de análises formais, parece cabível instituir até aqui 

que quantificadores são operadores que executam a ação de relacionar dois 

subconjuntos pertencentes a classes distintas. No caso do exemplo (3), diagramado no 

quadro (8), o quantificador cada relaciona o envolvimento dos indivíduos que 

pertencem ao conjunto dos macacos em ações de “comer uma banana”. Porém, qual 

seria a classificação dos quantificadores do ponto de vista da sintaxe? Alçando nosso 

olhar para mais além dentro desta questão, quais seriam os avanços que o estudo dos 

quantificadores trouxe para as teorias sintáticas das línguas humanas? Nessa área da 

linguística, floresceram, principalmente, análises acerca das ambiguidades de escopo 

causadas, sobretudo, pela interação entre sintagmas nominais quantificados. 

 

(4)  Um mecânico consertou cada carro da empresa. 

 

 A sentença (4) acima pode gerar duas interpretações possíveis: (i) há um (único) 

mecânico que consertou cada carro da empresa; (ii) cada carro da empresa foi 

consertado por um mecânico (qualquer). Essas duas leituras para a sentença (4) são 

esquematizadas da seguinte forma: 

 

   mecânico(s)   carros da empresa 

 

(i)     c1 

m    c2 

Cada macaco comeu uma banana.

x 

macaco (x) 

y 

banana (y) 

x comeu y 
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     c3 

      

 mecânico(s)   carros da empresa 

      c1 

 (ii)  m1    c2 

  m2    c3 

 

 Sintaticamente, cada interpretação acima é representada por uma estrutura de LF 

(Forma Lógica) diferente que será gerada a partir do sítio de alçamento do sintagma 

nominal objeto. Logo, para a interpretação de sentenças com NPs quantificados em 

posição de objeto se faz necessário uma estrutura sintática abstrata que servirá de input 

para a interpretação semântica de sentenças com este tipo de componente estrutural 

(Chierchia, 2008: capítulo 7). Cada estrutura sintática correspondente às leituras 

anteriormente mencionadas pode ser conferida abaixo, de forma resumida, em (5)21. 

 

(5)  a. interpretação (i) 

 

b. interpretação (ii) 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                            
21 As representações arbóreas foram feitas a partir do site http://yohasebe.com/rsyntaxtree/  

http://yohasebe.com/rsyntaxtree/
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O recurso de alçamento do NP quantificado em posição de objeto não apenas dá 

conta da ambiguidade de escopo de sentenças duplamente quantificadas como também 

resolve derivações semânticas com NPs quantificados em posição de objeto, como 

veremos na subseção a seguir. O fato de que um mesmo mecanismo teórico favorece 

tanto a computação de estruturas sintáticas ambíguas como a derivação semântica 

dessas estruturas parece indicar que há uma forte relação entre a sintaxe e a semântica 

dentro de perspectivas formais, como as que estamos lidando neste trabalho. De acordo 

com Bach (1989: capítulo 8), essa relação (entre sintaxe e semântica) pode ser 

compreendida como rígida – em que há uma relação funcional entre categorias 

sintáticas e tipos semânticos e, também, entre regras sintáticas e regras semânticas, 

como sugerido por Montague (1973) – ou flexível – em que a relação entre categorias 

sintáticas e tipos semânticos é mais maleável, mas de forma alguma desprezada, como 

pode ser conferida em Partee (1987).  Esse “afrouxamento” sugerido por Partee 

consegue dar conta de variações sistemáticas e previsíveis como, por exemplo, em 

relação aos significados dos sintagmas nominais em que um sintagma como “um 

professor” que pode funcionar tanto como individuo (6a) como quanto predicado (6b) 

de um enunciado. Vejamos as sentenças (6) abaixo: 

 

(6)  a. Um professor elaborou este curso. 

 b. João é um professor da UFRJ.  

 

 Veremos nas subseções seguintes que a tensão entre a rigidez e a maleabilidade 

entre categorias gramaticais e tipos semânticos influenciou as análises referentes aos 

quantificadores nominais que, por sua vez, impactaram no desenvolvimento das teorias 

formais da linguagem, sobretudo no que concerne ao estudo dos sintagmas nominais. 

Na subseções a seguir deste capítulo, discutiremos como o estudo de sintagmas 

nominais (Noun Phrase - NP) quantificados modificou profundamente o tratamento 

dado aos NPs em geral dentro da teoria semântica, tendo seus pressupostos repercutido 

em teorias sintáticas e, mais recentemente, em estudos da área da psicolinguística 

experimental, como aqueles discutidos no capítulo 4 subsequente. Ainda neste capítulo, 

trataremos das propriedades semânticas relativas aos quantificadores, retomaremos 

questões concernentes ao escopo dos quantificadores e, por fim, trataremos das 

especificidades referentes aos quantificadores distributivos, que serão fundamentais 
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para o entendimento dos dados obtidos pela investigação experimental do quantificador 

distributivo sohoji-sohoji, que será apresentada no capítulo 5 deste trabalho. 

 

3.2 FERRAMENTAS TEÓRICAS DA SEMÂNTICA FORMAL 

 

Nas últimas décadas, a Semântica Formal trouxe a tona o estudo dos quantificadores 

por meio de elaboradas análises baseadas, sobretudo, no uso de operadores lógicos e na 

teoria dos conjuntos.   Dentro dos estudos semânticos, faz-se mister construir uma teoria 

que consiga descrever de maneira precisa, por meio de linguagem técnica 

convencionada, o fenômeno linguístico averiguado eliminando, dessa forma, possíveis 

ambiguidades advindas da metalinguagem. Para tal, a teoria toma emprestado da 

matemática e da lógica um conjunto de ferramentas operacionais a fim de tentar 

descrever as línguas naturais de maneira precisa e formal. Essas ferramentas objetivam 

dar conta de fenômenos linguísticos de qualquer língua natural existente, sendo, 

portanto, inscrita como uma teoria universalista da linguagem.  

A semântica empregada nesta seção segue o sistema formal apresentado em Heim & 

Kratzer (1998) cujas propriedades básicas são: (i) ser extensional; (ii) retornar valores 

de verdade; (iii) ser composicional; (iv) ser dirigida por tipos; (v) tratar as expressões 

das línguas naturais da mesma forma que  línguas formais, sendo, assim, possíveis de 

serem interpretadas diretamente por uma teoria lógico-formal (Montague, 1970) sem a 

necessidade de uma ‘tradução’ intermediada para uma linguaguem formal, conforme 

visto nos trabalhos de Fregue (1981) e Russell (1905). 

Assim, a semântica formal é uma teoria cuja derivação de sentenças é dirigida por 

tipos semânticos. Cada item da estrutura sintática pode ser classificado de acordo com 

sua natureza tipológica. Para uma descrição inicial, vamos estabelecer que os tipos 

básicos sejam o tipo e, que se refere a indivíduos, e o tipo t, que se refere a valores de 

verdade. Logo, “João” é do tipo e e uma sentença como “João fuma” é do tipo t já que 

ela pode resultar em um valor de verdade falso ou verdadeiro {0,1}. Continuando este 

raciocínio, podemos desmembrar toda a estrutura sintática e configurar um tipo para 

cada item lexical de uma sentença. Esses tipos devem ser computáveis seguindo a 

estrutura sintática de modo que obtenhamos um valor de verdade t ao final da estrutura, 

no nódulo sentencial. Observe a estrutura (7) abaixo. 
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(7) 

 

 

 

Podemos notar em (7), acima, que a combinação de tipos nos permite elaborar uma 

estrutura computável de resultado t. Na estrutura acima, temos como componentes 

estruturais um indivíduo do tipo e e um predicado do tipo <et> combinados por 

Aplicação Funcional. Ferreira (2004)22 traduz esta operação da seguinte forma: 

 

(8)   Aplicação Funcional (AF) 

Seja α um nó ramificado, cujos constituintes imediatos são β e ɣ. Se [[β]] 

é uma função e [[ɣ]] pertence ao domínio de [[β]], então [[α]] = [[β]] 

([[ɣ]]).  

  

 Abaixo, podemos conferir um exemplo de Aplicação Funcional para a derivação 

de “João fuma”. 

 

(9)  Aplicação Funcional  

[[VP]] = [[fuma]] = f(x) = 1 sse x fuma. 

[[NP]] = [[N]] = [[João]] = João 

[[S]] = [[fuma]] (João) 

[[S]] =1 sse João fuma 

 

A aplicação funcional é uma operação que requer definir uma função anônima e o 

argumento que será aplicado a esta função, f(x). Para realizarmos esta operação, 

recorreremos ao cálculo lambda. A utilização do cálculo-λ para a teoria semântica é 

fundamental não apenas por mapear argumentos ligados à função (variáveis ligadas) 

como também pela possibilidade de mapear funções cujo argumento é uma outra função 

(funções recursivas). Portanto, uma função, ao receber um determinado argumento, 

                                                            
22 Utilizaremos aqui as traduções de Ferreira (2004) para os conceitos de Aplicação Funcional e 

Modificação de Pedricados, definidos em Heim & Kratzer (1998). 



69 
 

retorna um valor (pode ser um indivíduo, um valor de verdade ou uma outra função). 

Para especificar uma função, precisamos informar o tipo de objetos que ela aceita como 

argumento (domínio), o tipo de objetos que ela retorna como valores (contradomínio), e 

a descrição da transformação efetuada (Ferreira, 2004). Por exemplo, a função (λxe. x 

fuma) indica que o domínio de x deve ser o conjunto dos indivíduos, ou seja, 

argumentos do tipo e. Em alguns trabalhos, por razões de simplificação, o domínio pode 

não ser explicitado em algumas notações, caso esteja implícito qual tipo de argumento 

será aplicado àquela função, mas cabe salientar que toda função apresenta um domínio e 

que ele é o responsável pelo mapeamento correto do argumento aplicável a uma 

determinada função- λ, como pode ser conferido no exemplo (10) abaixo. 

 

(10) - léxico 

[[NP]] = [[N]] = [[João]] = João 

  [[VP]] = [[V]] = [[chiclete]] = λxe. x fuma 

- cálculo  

> [[S]] = [[VP]] ([[NP]]) = λxe. x fuma  (João) 

> [[S]] = 1 sse João fuma 

 

Outra operação importante da Semântica Formal é a Modificação de Predicados. 

Quando dois constituintes irmãos apresentam o mesmo tipo semântico sua combinação 

não pode ser dada por meio de Aplicação Funcional (que deve ser a operação preferível 

sempre quando possível), visto que nenhum item poderá servir como argumento para o 

outro. Nesse caso, precisaremos de um novo princípio composicional que chamaremos 

aqui, seguindo Ferreira (2004), de Modificação de Predicados, no exemplo (11) a seguir 

temos a definição desta operação.  

 

 (11)  Modificação de Predicados (MP) 

Seja α um nó ramificado, cujos constituintes imediatos são β e ɣ, tal que 

[[β]] e [[ɣ]] pertençam a D<et>.  Neste caso,  [[α]] = λxe . [[β]] (x) = 1 e 

[[ɣ]] (x) = 1. 

 

A Modificação de Predicados consegue dar conta de sintagmas adjetivais como 

podemos observar em (12) abaixo. A combinação do nome [[arroz]] e do adjetivo 

[[branco]] não pode ser dada por meio de Aplicação Funcional ao tratarmos ambos os 
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itens como um predicado de um lugar, ou seja, uma função que mapeia um elemento a 

um valor de verdade, tipo <e,t>, diferente de nomes próprios e descrições definidas que 

são do tipo e. Para tal, precisamos lançar mão da Modificação de Predicados a fim de 

ligar uma mesma variável a dois predicados de um lugar durante o cálculo lambda, 

conforme exemplificado em (12) abaixo. 

 

 

(12) Léxico 

 

[[DP2]] = [[D2]] = [[João]] = João 

[[V]] = [[comeu]] = λy. λx. x comeu y 

[[NP2]] = [[N2]] = [[arroz]] = λz. z é arroz 

[[NP3]] = [[N3]] = [[branco]] = λm. m é branco 

[[D]] = [[o]] = λf <e,t> :∃!x saliente no contexto : f (x) = 1. ιy: f (y) = 123 

 Estrutura 

 

 

 

 

 

Cálculo 

[[NP3]] = λy. [[NP2]] (y) =1 e 

[[NP3]] (y) = 1 Modificação de Predicados 

[[NP4]] = λy.(( λz. z é arroz (y)) =1 e (λm. m é branco (y))=1) 

[[NP4]] = λy. y é arroz e y é branco 

[[DP1]] = λf <e,t> :∃!x∈De : f (x) = 1. ιy: f (y) = 1 ([[NP4]]) 

[[DP1]] =  ιy: y é arroz e y é branco 

[[VP]] = [[V]] ([[DP1]])  

[[VP]] =  λy. λx. x comeu y ([[ιy: y é arroz e y é branco]]) 

[[VP]] = λx.x comeu ιy: y é arroz e y é branco 

                                                            
23 O artigo definido exige uma função do tipo <e,t> e também indica uma condição sobre o domínio de 

extensão da função requerida, no caso, a existência de um único x saliente no contexto. Deste modo, não 

basta apenas ser uma função de domínio <e,t> para ser tomada como argumento de [[o]], mas também a 

função requerida precisa retornar um valor de verdade 1 para um único indivíduo saliente no contexto. A 

função de [[o]], então, retorna um único y de modo que a função de y seja igual a 1.  Explicação adaptada 

de Ferreira (2011) e de minhas anotações de aula lecionadas por Lima, Kratzer e Salanova. 



71 
 

[[S]] = [[VP]] ([[NP1]]) 

[[S]] = 1 sse João comeu ιy: y é arroz e y é branco 

 

A tipologia dos itens lexicais e as operações de Aplicação Funcional e de 

Modificação de predicados são alguns dos materiais essenciais para uma computação 

semântica. Além dessas ferramentas, há também de um conjunto de operadores lógicos 

que podem ser utilizados para que possamos computar outros elementos sentenciais 

como negação, conjunção e quantificação que podem ser conferidos na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela (10): Alguns operadores utilizados pela Semântica Formal 

 

 Apesar dos materiais apresentados até aqui serem a base das derivações 

semânticas, pode ainda não estar claro como que com tão poucas ferramentas 

poderemos calcular sentenças e sintagmas mais complexos como: sentenças recursivas, 

referência pronominal, evidenciais e quantificadores. Há muitos trabalhos relevantes na 

literatura sobre os desdobramentos da semântica formal nessas áreas de estudo 

objetivando dar conta dos diferentes fenômenos das línguas naturais humanas, para 

algumas delas foram desenvolvidas outras operações, por exemplo, tipologia de evento 

em Kratzer (1996) e novos modelos, por exemplo, semântica intencional, em Lewis 

(1972) apud Heim & Kratzer (1998). Entretanto, tratarei aqui apenas das propriedades e 

desdobramentos relativos aos quantificadores, tema central de estudo deste trabalho. 

Veremos a seguir que a semântica dos quantificadores modificou profundamente a 

análise de NPs em geral, mesmo nomes próprios como “João” não serão tratados mais 

como indivíduos e sim um conjunto de propriedades. Essa nova forma de tratar NPs 

quantificados pode a princípio parecer muito distante da derivação sintática, tal como 

estamos habituados, mas essa resolução terá como contraparte a resolução de problemas 

operador valor semântico 

− negação 

⋃ união de conjuntos; disjunção 

⋂ intersecção de conjuntos; conjunção 

∃ quantificação existencial 

∀ quantificação universal 

→ se ... então; condicional 

↔ 
se e apenas se (sse); bicondicional 
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sintáticos como ambiguidade de escopo, tão comuns em sentenças duplamente 

quantificadas, como mencionado no final da subseção anterior. Em suma, nesta seção, 

procurei definir algumas ferramentas teóricas básicas para o entendimento de como 

funcionam as derivações relativas à Semântica Formal (tipologia e operações 

computacionais) e os princípios fundamentais do cálculo lambda. Na subseção seguinte, 

apresentarei algumas características e propriedades semânticas discutidas na literatura 

relevante aos quantificadores. Discutiremos o tipo semântico dos quantificadores e sua 

influência para a teoria dos sintagmas nominais (ou sintagmas determinantes, ou 

sintagmas quantificados) e exploraremos propriedades de monotonicidade, força e 

distributividade relativa aos quantificadores.  

 

3.3 PROPRIEDADES SEMÂNTICAS DOS QUANTIFICADORES 

 

Duas questões são intrigantes para este trabalho e nos ajudarão a refletir os 

resultados dos experimentos da seção 5. A primeira é se haveria distinção entre 

sintagmas nominais (NPs), sintagmas determinantes (DPs) e sintagmas nominais 

quantificados (QPs). A segunda busca compreender se a distinção categorial dos 

quantificadores proposta por Partee (quantificadores-D vs quantificadores-A) se 

refletiria na semântica destes elementos ou se esta distinção seria puramente sintática. 

Ambas estão relacionadas à interface sintática/semântica da linguagem. Refletir sobre 

essas questões nos auxiliam a pensar se haveria paralelismo entre processamento 

sintático e processamento semântico durante a compreensão de sentenças, por 

excemplo. Vimos na seção anterior que a derivação semântica parece seguir a estrutura 

arbórea da derivação sintática. Nesta subseção, apresentarei algumas propriedades dos 

operadores quantificacionais (tipologia, monotonicidade, força e distributividade) que 

podem nos auxiliar a refletir sobre essas duas questões no decorrer deste trabalho. 

 

3.3.1 TIPOLOGIA 

Ao tratar das ferramentas teóricas básicas dos estudos formais da semântica, 

apresentamos apenas sintagmas nominais compostos de nomes próprios, como “João” 

que definimos anteriormente se tratar de indivíduos do tipo e, e nomes comuns 

desprovidos de material funcional, como “arroz” que apresentamos sem maiores 

explicações como um predicado do tipo <e,t>. Em se tratando de um trabalho sobre o 
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processamento de um quantificador distributivo, por que apresentar apenas exemplos 

que não contêm qualquer determinante ou quantificador nominal? Esta é uma pergunta 

que o leitor pode ter feito a si mesmo na seção anterior. O desenvolvimento das teorias 

quantificacionais foram fundamentais para a evolução das teorias semânticas (e 

sintáticas) sobre o sintagma nominal como um todo e há uma vasta literatura sobre o 

tema. Nesta subseção, resenharei as principais transformações teóricas no que tange o 

estudo dos sintagmas nominais dentro da semântica formal influenciadas pelas análises 

dos quantificadores. O desenvolvimento teórico aqui apresentado pode ser estudado de 

forma mais aprofundada nos livros de e Bach (1989) , Heim & Kratzer (1998) e 

Chierchia (2008)24. 

Primeiramente, assumimos na seção anterior que nomes próprios são do tipo e. Ou 

seja, que suas denotações pertencem ao domínio dos indivíduos (De). Isso parece 

funcionar bem para uma variedade de sintagmas determinantes25 (DPs), como aqueles 

que contêm nomes próprios (13), descrições definidas (14), e pronomes (15).  

 

(13) [St [DPe João] [VP<e,t> fuma.]] 

(14) [St [DPe O homem] [VP<e,t> fuma.]] 

(15) [St [DPe Ele] [VP<e,t> fuma.]] 

 

Entretanto, há muitos outros tipos de DPs como, por exemplo, aqueles que são 

quantificados/indeterminados e não denotam indivíduos ou denotam conjunto(s) de 

indivíduos. Por exemplo, se pensarmos no DP “nenhum homem” intuitivamente 

chegaremos à conclusão que esta expressão não denota nenhum indivíduo, é como um 

conjunto vazio {}. Por outro lado, o DP “apenas João” é um pouco mais ardil. Podemos 

pensar que “apenas João” e “João” possuem o mesmo referente, o indivíduo João. O que 

não é o caso. Observe as sentenças (16) e (17) abaixo. 

 

(16) Apenas João saiu. 

(17) João saiu. 

 

                                                            
24 Também convém mencionar a apostila não publicada do professor Marcelo Ferreira (USP), ótimo 

manual em língua portuguesa de introdução ao estudo da semântica extensional. 
25 Havíamos rotulado o nome próprio João como SN. Contudo, nesta seção, retomaremos este exemplo 

rotulando-o como DP, por razões explicativas, a fim de compará-lo com o DP “o homem” de modo a 

instituir que  um DP remeterá a uma denotação de De. 
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Se (16) e (17) fossem idênticas, deveriam ter o mesmo valor de verdade. Entretanto, 

se pensarmos em um cenário onde “João e Pedro saíram”, apenas a sentença (17) seria 

verdadeira enquanto que a sentença (16) seria falsa. Exatamente o oposto da nossa 

intuição anterior. Então, parece que até aqui construímos alguns argumentos que 

sustentam a hipótese de que nem todo DP denota um indivíduo e, mesmo que a 

princípio, um DP pareça denotar um indivíduo, há algumas restrições em jogo que nos 

fazem refletir se todo DP é apenas um elemento de De ou se há outras operações 

envolvidas para sua interpretabilidade.  Assim, DPs quantificados parecem exigir um 

outro tipo semântico dentro da semântica composicional apresentada aqui, aquela vista 

brevemente na subseção 3.1.1. Qual seria, então, este o tipo semântico dos DPs 

quantificados?  Observe os exemplos (18) abaixo: 

 

(18) 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentei anteriormente duas ferramentas teóricas para o cálculo de derivações 

semânticas, a Aplicação Funcional e Modificação de Predicados. Como brevemente 

mencionado, para reduzir a semântica composicional, é necessário utilizar a Aplicação 

Funcional sempre que possível. Assim, como já apresentamos o tipo semântico de VPs 

como “fuma” e “ x desapareceu” apresenta a mesma estrutura, então também é do tipo  

<e,t>. Também sabemos que uma sentença deverá resultar em um valor de verdade t. 

Logo, para fazer o cálculo de sentenças com DPs quantificados, como em (18), o 

mesmo deverá ser uma função que toma o VP como argumento e devolve um valor de 

verdade como resultado desta computação, resultando então em um nó do tipo 

<<e,t>,t>. Neste ponto, apesar do nosso argumento de que a derivação semântica é 

guiada pela estrutura sintática, devemos concordar que esse é um modo de pensar a 

composição de forma um pouco diferente daquela que estamos habituados na sintaxe. 

Não será o VP que tomará o DP quantificado como argumento e sim o contrário. Ou 

seja, ao invés de pensar que palavras como “nada”, “tudo” e “algo” denotam indivíduos 
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ou conjunto de indivíduos estamos construindo uma teoria em que palavras desse tipo 

dizem alguma coisa sobre a denotação do predicado “desapareceu”, (Heim & Kratzer, 

1998:141). Em uma tradução livre de Heim & Kratzer, “DPs quantificados, então, 

denotam funções cujos argumentos são funções características de conjuntos, cujos 

valores são valores de verdade”26. Funções que tomam outra função como argumento, 

como é o caso dos DPs quantificados, são chamadas de funções de segunda ordem (ou 

funções recursivas). Abaixo, podemos conferir em (19) a diferença entre a abordagem 

dada aos DPs quantificados e a anteriormente apresentada para nomes próprios a fim de 

introduzir a noção de tipologia e derivação semântica. 

 

(19) 

 

 

 

 

 

 

Agora que estabelecemos a denotação de DPs quantificados podemos encontrar a 

denotação de quantificadores determinantes partindo da mesma lógica que utilizamos 

para definir o tipo semântico dos DPs quantificados. Observe a estrutura (20) abaixo. 

Vimos na seção anterior que o tipo semântico de N é <e,t>  e de VP também é <e,t> e 

acima demonstramos que um DP quantificado é do tipo <<e,t>,t> . Logo, para 

combinarmos D e N via Aplicação Funcional e chegarmos ao tipo de DP como 

resultado precisaremos introduzir um “novo” tipo semântico, neste caso <<e,t>,<e,t>,t>. 

Bom, parece que intuitivamente construímos até aqui uma semântica de tipos realmente 

composicional. Dados os tipos básicos e e t podemos compor diferentes tipos 

semânticos durante o processo composicional.  

 

(20) 

 

 

 

                                                            
26 “Quantificational DPs, then, denote functions whose arguments are characteristic functions of sets, and 

whose values are truth-values.“ (Heim & Kratzer 1998:141). 
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Vale ressaltar aqui que estamos apresentando apenas os tipos básicos que estão 

diretamente relacionados aos estudos dos quantificadores dentro da perspectiva da 

semântica extensional, o que parece ser suficiente para a discussão deste trabalho. 

Porém, estes recursos podem não ser suficientes para outros contextos e denotações que 

requererão ferramentas da chamada semântica intencional. Sentenças complexas, como 

aquelas com modais e evidenciais, por exemplo, requererão alguns pequenos ajustes no 

que foi visto até aqui a fim de derivar o valor de verdade de suas estruturas. 

Vimos acima que o tipo semântico de DPs quantificados é diferente daquele que 

tínhamos visto para nomes próprios na subseção 3.1.1. Contudo, ter dois tipos 

semânticos para estruturas semelhantes não parece ser um bom princípio de economia 

teórica. Ainda mais porque, ao fazer um teste clássico de permutação de constuintes, 

podemos comutar um nome próprio como “João” com um pronome quantificador como 

“ninguém” sem prejuízo para a estrutura sintática. Vejamos as sentença sentenças (21) 

abaixo: 

 

(21a) [S [DP [João] [VP fuma.]] 

(21b) [S [DP [Ninguém] [VP fuma.]] 

(21c) [S [DP [D Um] [N homem]] [VP fuma.]] 

(21d) [S [DP [D Todo] [N homem]] [VP fuma.]] 

 

 Se do ponto de vista sintático parece cabível unificar nomes próprios, descrições 

(in)definidas, quantificadores generalizados e nomes quantificados como membros de 

uma mesma categoria pertencente ao sintagma determinante (DP), quais seriam as 

justificativas apropriadas para a unificação destas expressões como denotação de um 

mesmo tipo semântico? Primeiramente, devemos retomar nosso primeiro pressuposto: a 

composicionalidade semântica é guiada pela estrutura sintática. Assim, se 

sintaticamente essas expressões são intercambiáveis, isso já é um forte motivo para que 

apresentem um mesmo tipo semântico. Além disso, para toda sentença (21) podemos 

tratar o VP “fuma” como uma propriedade que é membro do conjunto de propriedades 

do DP. Observe (21a-d) abaixo. 

 

(21a') A propriedade de fumar é um membro do conjunto de propriedades que João tem. 

(21b’) A propriedade de fumar é um membro do conjunto de propriedades que ninguém 

tem. 



77 
 

(21c’) A propriedade de fumar é um membro do conjunto de propriedades que algum 

homem tem. 

(21d’) A propriedade de fumar é um membro do conjunto de propriedades que todo 

homem tem. 

 

 Portanto, em virtude das razões acima apresentadas, parece não haver 

impedimento para a unificação de nomes próprios, descrições (in)definidas, 

quantificadores generalizados e nomes quantificados dentro de uma mesma categoria 

sintática que apresenta uma mesma tipologia semântica.  Assim, podemos concluir que 

a análise dos quantificadores generalizados e dos DPs quantificados gerou uma nova 

perspectiva para a análise dos DPs em geral dentro da teoria semântica refletindo, 

inclusive nos estudos sintáticos de  ambiguidade de escopo que serão apresentados na 

seção a seguir. 

 

3.3.2 MONOTONICIDADE 

 

A monotonicidade é uma propriedade que divide os quantificadores em quatro 

grupos de acordo com a inferência e a prosódia da sentença. Para o teste de 

monotonicidade, geralmente utilizam-se sentenças condicionais a fim de observar se os 

quantificadores permitem generalizações de conjuntos para subconjuntos ou se fazem o 

inverso, generalizam de subconjuntos para conjuntos. Por exemplo, na tabela abaixo, 

observa-se que os quantificadores monótonos à esquerda de inferência crescente, como 

é o caso de “muitas”, permite a generalização de um sintagma nominal restritivo, ex. 

“crianças com olhos azuis”, para um SN genérico, ex. “crianças” (i.e. generalizam de 

um subconjunto para um conjunto). Por outro lado, quando se trata de inferência 

decrescente, com monotonicidade à esquerda, restringe-se de um SN genérico, ex. 

“crianças”, para um SN restritivo, ex. “crianças com olhos azuis” (i.e. restringem de um 

conjunto para um subconjunto). Quantificadores monótonos à direita generalizam ou 

restringem a partir de um evento restritivo ou genérico, a depender do tipo de inferência, 

assim como visto no caso de monotonicidade à esquerda. Exemplos de cada situação 

mencionada neste parágrafo podem ser conferidos na tabela abaixo. 
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 monotonicidade à esquerda – 

(modificador nominal) 

monotonicidade à direita – 

(modificador verbal) 

crescente Se muitas crianças com olhos azuis 

sorriram, então muitas crianças 

sorriram. 

*Se cada criança sorriu na hora do 

lanche, então cada criança sorriu. 

decrescente Se cada criança sorriu , então cada 

criança com olhos azuis sorriram. 

Se nenhuma criança sorriu, então 

nenhuma criança sorriu na hora do 

lanche. 
Tabela (11): Exemplos de quantificadores monótonos crescentes e decrescentes 

 

 Há, ainda, quantificadores não monótonos que não obedecem nem a inferência 

crescente nem a decrescente, como é o caso de “exatamente a metade”.  

 

 monotonicidade à esquerda – 

(modificador nominal) 

monotonicidade à direita 

(modificador verbal) 

crescente *Se exatamente  metade das 

crianças com olhos azuis sorriram, 

então exatamente a metade das 

crianças sorriram. 

*Se exatamente metade das 

crianças sorriram na hora do 

lanche, então exatamente metade 

das crianças sorriram. 

decrescente *Se exatamente metade das 

crianças sorriram , então 

exatamente metade das crianças 

com olhos azuis sorriram. 

*Se exatamente metade das 

crianças sorriram, então 

exatamente metade das crianças 

sorriram na hora do lanche. 
Tabela (12): Exemplo de quantificador que não monótonos 

 

 A monotonicidade foi estudada de modo a observar os diferentes padrões de 

inferência que quantificadores podem exercer em uma sentença, buscando uma 

classificação tipológica para o comportamento destes elementos. No que tange aos 

estudos experimentais, a monotonicidade tem sido associada ao mapeamento de escalas 

mentais ativadas por quantificadores. Assim, a depender de sua monotonicidade, os 

quantificadores colocariam em foco um determinado grupo o que facilitaria/dificultaria 

a correferência pronominal em uma sentença posterior como descrito em Sanford et al. 

(1994). Para este estudo, os autores realizaram um experimento de leitura 

automonitorada e mediram os tempos de reação dos participantes ao lerem sentenças 

das seguintes condições:  

 

(22) Contexto: Local MPs were invited to take part in a public inquiry about 

proposals to build a new nuclear power station.  
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a. A few of the MPs attended the meeting. Their presence helped the meeting to 

run more smoothly.   

b. A few of the MPs attended the meeting. #Their absence helped the meeting to 

run more smoothly.  

c. Few of the MPs attended the meeting. #?Their presence helped the meeting to 

run more smoothly.  

d. Few of the MPs attended the meeting. Their absence helped the meeting to 

run more smoothly. 

 

Confirmando a intuição dos autores, (b) e (c) obtiveram tempos elevados durante 

a leitura da segunda sentença. Isto ocorre porque “a few” colocaria em foco o conjunto 

de referência, ou seja, os MPs que compareceram ao encontro enquanto que “few” 

colocaria em foco o conjunto complementar, os MPs que não compareceram ao 

encontro. Sanford et al. (1994), sugerem que quantificadores que colocam em foco o 

conjunto complementar são aqueles de monotonicidade à direita de inferência 

decrescente. 

 

3.3.3 FORÇA 

 

Milsark (1977) observou que há quantificadores que podem ocorrer em uma 

sentença existencial, chamados de quantificadores “fracos” e quantificadores que não 

podem ocorrer em uma sentença existencial, chamados de quantificadores “fortes”. 

Observe a sentença (23) abaixo: 

 

(23) There are ______  men that are crazy about green old-timers. 

“Existem ______homens que são loucos por temporizadores verdes antigos.” 

 

 Quantificadores como “some”, “many”, “several”, “few”, “four” são 

classificados como quantificadores fracos, pois podem ocorrer em sentenças existenciais 

como em (23). Enquanto que quantificadores como “most”, “all” e “every” são 

classificados como quantificadores fortes, pois não podem ocorrer em sentenças 

existenciais como (23). Em português, o quantificador distributivo “cada” parece ser 

permitido ocorrer em sentenças existenciais, dado contextos muito específicos, cuja 
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intenção é a de intensificar um enunciado, exigindo, inclusive, prosódia característica 

sem a qual a sentença não possui interpretabilidade. Observe: 

 

 (23’) ?Existe cada homem que é louco por relógios.  

 

Entretanto, esta distribuição não é assim tão simples como este teste de 

sentenças existenciais parece intuir. O próprio Milsark (1977), Diesing (1992), e 

Barwise & Cooper (1981) argumentam que a natureza fraco/forte dos quantificadores 

não é sua característica intrínseca, uma vez que quantificadores fracos podem ser 

ambíguos entre fraco e forte, como veremos abaixo. Quantificadores fracos são 

geralmente referidos como indefinidos, uma vez que sua interpretação fraca remete a 

um indivíduo ou a um conjunto de indivíduos novo no discurso. Quantificadores fortes 

são pressuposicionais já que pressupõem a existência de um conjunto de indivíduos, 

geralmente já disponível no discurso, para os quais operam.  

Barwise and Cooper (1981) e Keenan (2002) retomam a distinção “fraco/forte” a 

partir de uma análise baseada na teoria dos conjuntos. Como visto na seção anterior 

sobre a tipologia dos quantificadores, antes do DP tomar o VP como seu argumento, o 

quantificador/determinante se combina com o nome que acompanha. Entretanto, os 

quantificadores diferem na maneira em como se relacionam com o nominal interno ao 

DP: (i) co-intersectiva – relativa aos quantificadores fortes; (ii) intersectiva – relativa 

aos quantificadores fracos.  Vejamos os exemplos abaixo: 

 

(24) Todo pássaro está voando. 

(25) Algum pássaro está voando. 

 

Para determinar o valor de verdade de uma sentença com quantificador forte 

como em (24), precisamos checar se o conjunto de pássaros que não estão voando está 

vazio. Isto significa o conjunto do conjunto de pássaros menos a interseção do conjunto 

de pássaros e dos voadores, ou seja, depende da relação A - A ∩ B (i.e. o conjunto dos 

pássaros que não voam). Se o conjunto de pássaros que não voam estiver vazio a 

sentença é verdadeira. Caso contrário, será falsa. Por outro lado, para avaliar o valor de 

verdade de uma sentença com um quantificador fraco, tal qual (25), temos que 

considerar se o conjunto de pássaros que estão voando (i.e. a interseção do conjunto de 
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pássaros e a de voadores) está vazia ou não, caso esteja vazio a sentença é falsa, do 

contrário a sentença é verdadeira, depende, portanto, da relação A ∩ B. 

 

Todo (A,B) = 1 sse A - A ∩ B = Ø  Algum (A,B) = 1 sse A ∩ B ≠ Ø 

 

 

 

 

 

Quadro (9): Relação de intersecção entre conjuntos operada pelos quantificadores “todo” e “algum” 

 

 

 Como podemos notar nos diagramas do quadro (9) acima, parece que para os 

quantificadores fracos basta a verificação da interseção entre o conjunto dos nomes e 

dos predicados, a informação dada pela própria sentença. Enquanto que para a 

interpretação dos quantificadores fortes é necessária a verificação de um subconjunto 

cuja informação não é nada pelos predicados da sentença, o que parece corroborar com 

a proposta anteriormente mencionada sobre o caráter pressuposional dos quantificadores 

de qualidade forte.  

A distinção fraco/forte dos quantificadores nominais tem sido amplamente 

averiguada em estudos experimentais sobre aquisição de linguagem (Roeper & de 

Villiers 1993, Philip 1995, Crain, Thornton, Boster, Conway, Lillo-Martim & Woodams 

1996, Geurts 2003, Hollebrandse & Smits 2006, Roeper, Strauss & Pearson 2005). Isto 

porque muitos destes estudos reportam que crianças interpretam quantificadores fortes 

da mesma maneira que quantificadores fracos.  Tais pesquisas parecem sugerir que é 

mais complexo lidar com o domínio das pressuposições quando não há pistas claras da 

pressuposição pretendida já que, como visto acima, o mapeamento de quantificadores 

fortes é mais complexo que o mapeamento de quantificadores fracos, cuja interpretação 

é dada pela própria sentença.   

No capítulo 5, apresentaremos um experimento piloto aplicado em adultos que 

buscou testar a qualidade fraco/forte do quantificador numeral reduplicado distributivo 

sohoji-sohoji da língua Karajá. Como veremos adiante, parece que sohoji-sohoji pode 

apresentar pistas sintáticas que auxiliam falantes adultos a interpretar diferentes cenários 

(fracos e fortes) mesmo quando uma interpretação distributiva é requerida pelo 

A B 

A ∩ 

A B 

A ∩ A ∩ 
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contexto, o que parece diferir do quantificador distributivo “every”. já amplamente 

averiguado pela literatura linguística, que parece sempre funcionar como um 

quantificador forte . 

Além disso, ainda pensando em estudos psicolinguísticos, a Hipótese de 

Mapeamento (Mapping Hypothesis) prevê que DPs cujo núcleo é um quantificador forte 

tal qual “every” mapeiam dentro da sentença restritiva em razão de sua natureza 

pressuposicional, enquanto que DPs cujo núcleo é um quantificador fraco mapeiam 

dentro do escopo nuclear, tal qual vimos na seção 3.1 com base em Kamp (1981) e 

Heim (1982).  Assim, numa sentença como “todo passarinho está em um tronco” 

espera-se que o quantificador “todo” mapeie dentro do conjunto dos passarinhos para, 

então, levar ∀ passarinho para um tronco. Havendo um elemento x tal que x seja 

passarinho e x não está em um tronco a sentença seria, portanto, falsa. Por outro lado, 

havendo um elemento y que seja tronco e exista um y que não tem um passarinho nele a 

sentença permaneceria correta. Como veremos no capítulo 5, em nosso experimento de 

eletroencefalografia, buscamos testar cenários que violam a leitura forte de sohoji-

sohoji a fim de observar se a diferenciação de eventos e a exaustividade de indivíduos 

seria sensível à nossa medida on-line a partir da comparação entre imagens previamente 

controladas de acordo com design experimental específico  e sentenças distributivas em 

Karajá. 

 

3.3.4 DISTRIBUTIVIDADE 

 

A distributividade é uma operação que ocorre, principalmente, quando o núcleo do 

sintagma determinante é ocupado por um quantificador distributivo e combinado com 

um predicado. O predicado é, então, entendido como aplicado a cada membro 

individual do conjunto quantificado. Logo, a operação de um quantificador distributivo 

é mapear subeventos a cada átomo de indivíduos disponível no discurso. Obviamente, 

esta é uma definição muito simplória que não dá conta de uma série de mapeamentos 

distributivos que envolvem, por exemplo, ambiguidade de escopo em sentenças 

duplamente quantificadas. Entretanto, parece ser uma definição clara e simples o 

suficiente para explicar a relação entre DPs que contém quantificadores distributivos e 

eventos aos quais são aplicados, como em “cada macaco comeu banana”. Nesta 

sentença, “cada” pinça os indivíduos membros do conjunto restritor {x:x é macaco} 

sendo o predicado [[comeu banana]] aplicado a cada indivíduo membro de {x:x é 
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macaco}. Além disso, um quantificador distributivo acaba por pluralizar o evento da 

sentença em que ocorrem já que numa estrutura distributiva é exigido ao menos dois 

subeventos do conjunto de eventos disponíveis, ou seja, exige que a relação R entre 

indivíduos e eventos seja maior que 1. Logo, para a sentença acima, o significado pode 

ser interpretado da seguinte forma: existe um evento e e para cada indivíduo m membro 

de {x:x é macaco} existe um subevento e’ que é parte de e tal que em e’ m “comeu 

banana”. 

Quantificadores distributivos como “cada” do português, por exemplo, distribuem 

sobre entidades individuais. Portanto, ao serem aplicados a sintagmas nominais não 

contáveis, como aqueles ocupados por nomes massivos do tipo substância, geram 

sentenças agramaticais, como ilustrado em (26a) abaixo, já que não seria possível 

individualizar suas partes, salvo sob processo de coerção ou quando uma unidade de 

medida é adjungida ao nome em questão. Em Karajá, o distributivo sohoji-sohoji parece 

exibir o mesmo padrão de comportamento, já esperado para um quantificador desta 

natureza, dado a gramaticalidade de (26b) e a agramaticalidade de (26c) abaixo, 

conforme pode ser conferido em maiores detalhes no primeiro experimento descrito no 

capítulo 5 adiante. 

 

(26a) *Ele traz cada água.  

 

(26b) Tii hãdoroo sohoji-sohoji-my rewyreri. 

  3P murici um-um-PosP leva 

  “Ele leva murici de um em um” 

 

(26c) *Tii bèè sohoji-sohoji-my rewyreri. 

  3P água um-um-PosP       leva   

  “Ele leva água de uma em uma” 

 

Quantificadores distributivos também forçam uma leitura distributiva do evento 

(subeventos) da sentença em que está inserido. Portanto, quando combinados a 

predicados coletivos geram sentenças agramaticais (Dowty 1987). Por exemplo, a 

sentença (27) abaixo, exige que o predicado “estar acumulado no canto da sala” seja 
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aplicado a um conjunto de indivíduos {x:x livros}, com em (27a) e (27b), e não a 

membros individuais deste conjunto, dada a agramaticalidade de  (27c) e (27d). 

 

(27a) Os livros estão acumulados no canto da sala. 

(27b) Todos os livros estão acumulados no canto da sala. 

(27c) *Um livro está acumulado no canto da sala. 

(27d) *Cada livro está acumulado no canto da sala. 

 

E, como esperado em predicados tipicamente distributivos, quantificadores 

distributivos podem ser aplicados normalmente, como em (28) abaixo. Da mesma 

forma, caso um quantificador distributivo não seja aplicado à uma sentença cujo 

predicado seja distributivo, ainda assim um predicado desta natureza forçaria uma 

leitura do tipo distributiva, mesmo não contendo um  DP composto por um núcleo 

quantificado por um elemento distributivo em sua estrutura, como verificado em (29 e 

30) abaixo. 

 

(28) Cada menina dormiu. 

(29) Todas as meninas dormiram. 

(30) As meninas dormiram. 

 

Assim, de acordo com os dados acima, parece que uma leitura distributiva deve 

operar não apenas sobre indivíduos > 1, mas também sobre subeventos >1, tendo, 

portanto, como condição a diferenciação de indivíduos e subeventos – embora seja 

complicado em certos predicados delimitar subeventos. A não diferenciação de 

subeventos resulta em uma leitura coletiva. Entretanto, não existem apenas leituras 

coletivas e leituras distributivas padrão. De acordo com Tunstall (1998), por exemplo, 

as estruturas de evento distributivo-coletivas formam uma escala contínua em que 

leituras parcialmente-coletivas e parcialmente-distributivas estão no centro da escala e 

as leituras coletivas e completamente distributivas estão nas extremidades. Kratzer 

(2003, 2008) trata as leituras intermediárias desta escala como cumulativas27. Como 

Krifka (1992) e Kratzer (2003, 2008) postulam a cumulatividade universal dos itens 

lexicais, ou seja, dos predicados simples, a leitura cumulativa então estaria disponível 

                                                            
27 Sanchez-Mendes (2013), a partir de Kratzer (2003:12), define: “Um predicado é cumulativo se, sempre 

que ele se aplicar a dois indivíduos em sua denotação, ele se aplica também a sua soma.”. 
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sem maior custo de processamento, por ser uma propriedade inerente aos itens lexicais. 

Entretanto, quando utilizado um operador distributivo a leitura distributiva seria a 

preferencial. Ademais, a cumulatividade inerente aos itens lexicais também explicaria o 

fato de que uma série de experimentos apresenta em seus resultados evidências de um 

maior custo de processamento de predicados quantificados, uma vez que a presença de 

elementos quantificadores adicionaria uma camada extra na derivação dificultando, 

assim, o processamento destes itens que seriam cumulativos por padrão. Os 

experimentos resenhados no capítulo 4, e o experimento de ERP discutido no capítulo 5 

desta tese parecem apontar nesta direção. 

Observe abaixo os diagramas listados em (31) de Tunstall (1998:97) que descrevem 

cada item dessa escala. No capítulo 4, resenhamos o experimento 2 de Tunstall (1998) 

que averigua a diferença semântica entre “each” e “every”. De acordo com os resultados 

encontrados pela autora, a principal diferença diz respeito a condição de diferenciação 

que é e mais forte para “each” (todo subevento deverá ser distinto) do que para “every” 

(ao menos dois eventos deverão ser distintos). 

 

(31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assim, para uma sentença do tipo (32) abaixo, vamos imaginar o seguinte 

cenário: há cinco pastas de documento em cima de uma mesa tal que Maria levantou 

todas essas pastas. A sentença (32) nesse cenário permite uma série de leituras de 

acordo com a escala acima exibida.  A leitura (31a) – coletiva – prevê que Maria 

coletiva parcialmente-coletiva 

parcialmente-distributiva completamente distributiva 
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levantou todas as cinco pastas de uma única vez, ou seja, houve apenas um evento de 

levantar as pastas. A leitura (31b) – parcialmente-coletiva – sugere que as pastas foram 

levantadas em pequenos grupos, por exemplo, Maria levantou três pastas e em seguida 

levantou mais duas pastas gerando dois subeventos do evento de “levantar pastas”, 

como explícito no gráfico acima. A leitura (31c) – parcialmente-distributiva – exige 

que haja subeventos aplicados a membros individuais, mas permite concomitamente 

subeventos coletivos, como, por exemplo, Maria levantou três pastas uma de cada vez e, 

depois, duas pastas ao mesmo tempo, ou seja, quatro subeventos do evento de “levantar 

pastas”. Por fim, a leitura (31d) – completamente distributiva – exige que cada pasta 

seja levantada individualmente gerando, portanto, cinco subeventos de “levantar pasta”.  

 

(32) Maria levantou todas as pastas. 

 

No capítulo 5, tentamos estabelecer uma escala de distributividade semelhante à 

aqui apresentada. Buscamos demonstrar a aceitabilidade (ou não) de cenários (i) 

completamente distributivos, (ii) parcialmente distributivos, (iii) coletivos, (iv) não-

exaustivos, (v) com extra-indivíduo e (vi) de unicidade quando o participante fosse 

exposto à uma sentença operada pelo distributivo numeral sohoji-sohoji. Os nossos 

resultados off-line e on-line corroboram a existência de uma gradiência de 

processamento, quando uma leitura distributiva é forçada pela sentença, na qual 

cenários completamente distributivos e de unicidade estão nas extremidades da escala. 

Veremos adiante que, embora os resultados de testes comportamentais tenham elicitado 

aceitabilidade para os diferentes cenários apresentados, as medidas de tempo (ms) e 

latência (μV) parecem fornecer dados significativos para a nossa hipótese de que 

embora diferentes leituras possam ser possíveis para o quantificador sohoji-sohoji, a 

leitura distributiva clássica é a primeiramente ativada por sentenças distributivas em 

Karajá cujo operador seja sohoji-sohoji.  

Na próxima subseção, apresentaremos um breve panorama sobre o estudo tipológico 

e translinguístico dos quantificadores numerais distributivos tendo por base, sobretudo, 

os trabalhos do linguista David Gil, referência na área. 
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3.4  NUMERAIS DISTRIBUTIVOS 

 

 

Para falantes de línguas neolatinas pode parecer uma novidade, mas quantificadores 

distributivos formados a partir de morfologia numeral é um fenômeno bastante comum 

nas línguas humanas. De acordo com o mapa do site WALS28, das 251 línguas 

consideradas apenas 62 não apresentam numerais distributivos adnominais, como o 

inglês e o português, por exemplo. Todas as outras 193 línguas mapeadas utilizam 

numerais distributivos por meio de diferentes estratégias, como: reduplicação (como no 

caso do Karajá), prefixação, sufixação, combinados a palavra antecedente, combinados 

a palavra seguinte ou mesmo pela combinação de diferentes estratégias, ver Gil (2013). 

Destas estratégias, a reduplicação parece ser a mais recorrente entre as línguas 

observadas, pois representa o maior grupo do inventário, 85 línguas. Cabe ressaltar, 

ainda, que este mapa abrange pouquíssimas línguas indígenas brasileiras, como pode ser 

observado abaixo na figura (1) abaixo. Inclusive, a língua Karajá, objeto de estudo deste 

trabalho, não faz parte do grupo de línguas observado. 

 

 

 

Figura (1): Mapa dos numerais distributivos do WALS online 

 

 

 

                                                            
28 World map of languages structures online, acessado em 27 de outubro de 2014. 
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Tabela (13): Legenda do mapa dos numerais distributivos do WALS online 

 

 De acordo com Gil (1982), há duas variedades de numerais distributivos: 

adnominal e adverbial, se assemelhando com a distinção proposta por Partee et al. 

(1987) para os quantificadores anteriormente mencionada. Para estabelecer esta 

diferenciação Gil parte de um estudo translinguístico com 15 línguas naturais de 

diferentes troncos e famílias linguísticas. Assim, Gil estabelece alguns critérios para a 

classificação de numerais distributivos adnominais e numerais distributivos adverbiais 

que resenharemos abaixo. 

Numerais Distributivos Adnominais ocorrem, majoritariamente, no mesmo 

ambiente que numerais comuns. Isto é, modificam os nomes que acompanham. Nem 

todas as línguas possuem numerais distributivos adnominais. Inglês ou português, por 

exemplo, não apresentam nenhum elemento desta natureza.  Portanto, para traduzir 

quantificadores numerais distributivos adnominais para uma língua desprovida desses 

elementos é preciso transformá-los em expressões adverbiais geralmente formadas a 

partir de duas estruturas: (i) numeral + estrutura adverbial; (ii) numeral + afixo verbal. 

 

 

 

 

 

 

 Valor 

 

Representação 

 

 
sem numerais distributivos 62 

 
marcado por reduplicação 85 

 
marcado por prefixação 23 

 
marcado por sufixação 32 

 
marcado pela palavra precedente 21 

 
marcado pela palavra seguinte 5 

 
marcado pela combinação de diferentes 

estratégias 

23 

Total: 251 
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Tipologia Língua Numerais 

comuns 

Distributivo 

Adnominal 

Distributivo 

Adverbial 

Glosa 

(A) Não apresenta 

numeral distributivo 

adnominal. 

Inglês 

Hebrew 

Burushaski 

Indonesian 

three 

s̆los̆a 

hin 

tiga 

- 

- 

- 

- 

three by three 

s̆los̆a s̆los̆a 

hin hin 

bertigatiga 

três 

três 

um 

três 

(B) Numerais distributivos 

adnominais e adverbiais 

não são relacionados. 

Tagalog tatlo tigtatlo tatlu-tatlo três 

(C) Numerais distributivos 

adnominais e adverbiais 

são idênticos. 

Latim 

Pangasinan 

Hausa 

Yoruba 

três 

talo 

bíyú 

mé̥rin 

terni 

santatatlo 

bíyú bíyú 

mé̥rinmé̥rin 

terni 

santatatlo 

bíyú bíyú 

mé̥rinmé̥rin 

três 

três 

dois 

quatro 

(D) Numerais adnominais 

e adverbiais derivam da 

mesma raiz. 

Georgian 

Bikoi 

sami 

saro 

sam-sami 

tigsarosaro 

sam-samat 

sarosaroon 

 

três 

um 

(E) O numeral distributivo 

adverbial deriva do 

numeral distributivo 

adnominal. 

Cebuano 

Mundari 

Turco 

Fox 

upat 

upunia 

üç 

nesw 

tagupat 

upupunia 

üçer 

nänesw 

tinagupat 

upupuniate 

üçer üçer 

näneswic 

quatro 

quatro 

três 

três 

Tabela (14): Classificação morfológica dos numerais distributivos em GIL (1988: 20) 

 

Numerais Distributivos Adverbiais parecem ser comuns à todas as línguas do 

mundo, seguindo o padrão dos quantificadores adverbiais de uma forma geral. Como 

podemos observar no quadro acima, construções com numerais distributivos adverbiais 

em línguas que apresentam numerais distributivos adnominais resultam em muito 

semelhantes morfologicamente. Gil conclui que numerais distributivos são, de uma 

forma geral, funções morfossintáticas derivadas dos numerais comuns correspondentes. 

Além disso, nota-se que muitas línguas do quadro acima derivam o numeral distributivo 

adverbial de sua contraparte adnominal. Entretanto, o inverso não é identificado por este 

inventário agrupado pelo pesquisador.  

A língua indígena brasileira Karajá também exibe um numeral distributivo muito 

produtivo que é formado a partir da reduplicação do numeral um (sohoij), como visto no 

capítulo 2. Porém, de acordo com o quadro acima, em que tipologia seria cabível o 

alocamento de sohoji-sohoji com base no que discutimos até aqui? Dado que todas as 

línguas permitem que numerais distributivos funcionem como um advérbio, e o fato de 

não ter sido encontrado nenhum outro operador distributivo nesta língua, podemos 
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analisar se o Karajá é uma língua do tipo (A), que permite ao numeral reduplicado 

funcionar apenas como advérbio, ou se é uma língua do tipo (C), em que o numeral 

reduplicado adverbial e adnominal são morfologicamente idênticos. Algumas 

evidências apontam que podemos classificar o Karajá como uma língua do tipo (C). 

 

Evidência 1: numerais distributivos e nomes formal uma unidade entonacional 

 

 

Figura (2): análise entoacional preliminar no PRAAT 

 

(33)  [ritxoo  sohoji-sohoji-my] byrè-tyreki  ryireri 

 BONECA UM-UM-POSP  ESTEIRA-POSP  COP 

 ‘As bonecas estão na esteira de um em um’ 

 ‘Cada boneca está na esteira’ 

 

Observe que na janela de análise e anotação do PRAAT, figura (2), o numeral 

reduplicado sohoji-sohoji e o nome ritxoo ocorrem como uma única unidade 

entoacional, cujo pitch máximo ocorre na última sílaba do sintagma, como é o padrão. 

Nota-se, ainda, as pausas emitidas pelo consultor, sempre em região de fronteira de 

constituinte sintático. 

 

Evidência 2: numerais distributivos aparecem na mesma posição que numerais 

 

(34)  a. Hawyy  [rma   inatxi]  r-i-to-ra 

 MULHER PEQUI  DOIS  3P-VT-COMER-PST.REC 

 ‘A mulher comeu dois pequis’ 
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b. Hawyy  [rma   sohoji-sohoji-my]  r-i-to-ra  

MULHER PEQUI  UM-UM   3P-VT-COMER-PST.REC 

‘A mulher comeu cada pequi’ 

‘A mulher comeu pequi de um por um’ 

 

 Tanto o numeral inatxi como o numeral resuplicado sohoji-sohoji podem ocorrer 

em posição posnominal em Karajá, como observado acima.  

 

Evidência 3: deslocamento de constituinte 

 

 (35)  Deseã   sohoji-sohoji-my  kaiboho  belyykre 

  DESENHO UM-UM-POSP  2P.PL  CONTAR.HISTÓRIA 

  ‘Conte uma história para cada desenho’ 

 

 Como vimos no capítulo 2 a ordem básica dos constituintes em Karajá é SOV. 

Entretanto, no exemplo (35) acima o argumento interno foi deslocado para a posição 

inicial da sentença levando consigo o sintagma preposicionado contendo o  numeral 

reduplicado sohoji-sohoji, indicado que estes elementos poderiam designar um único 

constituinte sentencial. 

  
Evidência 4: Fragmento de sentença 

 

Contexto: o indivíduo A estava explicando para o indivíduo B que gastou muito 

para colocar o telhado na casa. O Indivíduo A diz que foi X reais cada telha. Então, o 

indivíduo B faz cara de espanto e pergunta novamente se foi realmente X reais por cada 

telha mesmo, pedindo uma confirmação. Logo, o indivíduo A responde: 

 

(36) - Kohe, telha sohoji-sohoji-my! 

Sim, telha um-um!/ Sim, cada telha! 

 

O exemplo (36) acima, coletado por mim na aldeia Hãwalò a partir de fala 

natural, e demostra que sohoji-sohoji pode aparecer acompanhado de um nome em 

respostas de perguntas. 

 Portanto, os dados (33-36) fornecem algumas pistas, ainda que não conclusivas, 

de que o numeral reduplicado em Karajá poderia apresentar uma sintaxe adnominal. 
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Logo, poderíamos classificar o Karajá como uma língua do tipo (C), pois, seja para 

expressar distributividade adverbial, seja para expressar distributividade adnominal, o 

processo de formação morfológico do numeral distributivo parece ser o mesmo, a 

reduplicação numeral. Gil (1982) também pontua que línguas do tipo (C) utilizam uma 

mesma estratégia morfológica para expressar distributividade sobre nomes e eventos 

resultando, assim, em sentenças igualmente ambíguas. Este parece ser o caso do Karajá, 

uma vez que sentenças com sohoji-sohoji parecem licenciar duas interpretações. Por 

exemplo, a sentença (37) apresenta uma interpretação na qual o distributivo atua sobre o 

conjunto de participantes {λx: x é menino} - interpretação (1), e outra na qual o 

distributivo atua sobre o conjunto de eventos {λx: x faz gol} – interpretação (2), 

observe: 

 

(37) weryry sohoji-sohoji r-i-rote-ny-ra29 

 menino um-um 3A-VT-gol-VBL-PST 

‘Cada menino fez gol’ – interpretação (1) participante distributivo 

‘Menino fez gol de um em um’ – interpretação (2) evento distributivo 

 

Semelhante processo ocorre com os numerais distributivos em Karitiana (língua 

indígena da família Arikém) que geram diferentes possibilidades de interpretação para 

uma mesma sentença, conforme exemplificado abaixo em (38). Entretanto, Muller 

(2012) argumenta que as diferentes interpretações licenciadas pelo distribuidor não 

indica que se trate de um operador ambíguo, dada a natureza sintática/semântica do 

numeral distributivo nesta língua. Muller assume que numerais distributivos em 

Karitiana são operadores distributivos que operam sobre eventos, ou seja, são advérbios. 

Para a autora, as duas possibilidades interpretativas são resultado da possibilidade de 

diferentes modos de individuação dos subeventos na denotação do predicado verbal. 

 

(38)  Õwã   nakakot sypomp.sypomp opokakosypi 

  menino quebrou dois.dois  ovo 

‘Cada menino quebrou dois ovos’ – interpretação (1) 

’Os meninos quebraram dois ovos de cada vez’ – interpretação (2) 

Muller (2012:235) 

                                                            
29 Sentença e interpretações elicitadas junto com o consultor Leandro Lariwana Karajá. 
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Dentro dos estudos formais, quantificadores distributivos têm sido relacionados à 

semântica exaustiva do operador universal ∀ , como descrito em Gil (1995) e em 

Tunstall (1998). Gil argumenta que em muitas línguas naturais o distributivo é um 

operador de semântica portmanteaux que combina a força quantificacional de um 

quantificador universal com uma denotação distributiva, ver Gil (1995:322). No caso de 

línguas como o português e o inglês, por exemplo, os distributivos cada e each, além de 

denotarem distributividade, são também quantificadores universais tendo como 

contraparte não distributiva todo e all respectivamente. Tunstall argumenta, baseada em 

resultados experimentais, que o operador universal é mais forte em um quantificador 

que faz diferenciação entre subeventos, como each, ver última linha da denotação (39a) 

abaixo, do que em um quantificador como every, ver última linha de (39b) abaixo, que 

traz dentro de sua denotação semântica o operador existencial (embora every possa ser 

utilizado para realçar exaustividade em contextos específicos).  

 

(39a) Denotação de “each” 

por Tunstall (1998)  

 

(39b) Denotação de “every” 

por Tunstall (1998)  

 

Para a denotação de numerais distributivos, Cable (2014) propõe que a distribuição 

numeral sempre permita dois cenários, a saber, participante-distributivo e evento-

distributivo, semelhante ao que observamos em Karajá no exemplo (37) acima.  

 

“Entre outros fatos, eu apresentarei aqui que o local de posição 

sintática do numeral distributivo não tem efeito sobre o tipo de 

cenário distributivo que a sentença descreve. Isto é, não importa 

se o numeral distributivo é adverbial ou adnominal, a sentença 

poderá ser verdadeira tanto para cenários participante-

distributivo quanto para cenários evento-distributivos.”30 

                                                            
30 “Amongst other facts, I show here that the syntactic attachment site of the distributive numeral has no 

effect upon the kind of distributive scenario the sentence describes. That is, no matter whether the 

distributive numeral is adverbial or adnominal, the sentence may be true in either participant- distributive 
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Cable (2014) propõe, baseado em um teste de descrição de cenários, que haja duas 

denotações semânticas, uma para o distributivo-adverbial (39a), outra para o distributivo 

adnominal (39b) em Tinglit (família Na-Dene - Canadá). Entretanto, o autor argumenta 

que ambas denotações podem gerar tanto uma leitura distributiva sobre eventos quanto 

sobre indivíduos. 

(39) a. 

 

        b.  

 

 

Em relação ao Karajá, apresentarei algumas evidências oriundas de testes off-line 

que indicam ser o quantificador sohoji-sohoji um elemento que não atribui 

necessariamente uma leitura universal sobre indivíduos quando em posição acusativa 

(adverbial), pois parece que apenas a distributividade evidenciada pelas relações (R) 

entre o conjunto de indivíduos e o conjunto de eventos estaria em jogo durante o 

processamento do quantificador distributivo na mente de um falante nativo. Entretanto, 

em testes on-line, que forçam uma sintaxe adnominal, a não-exaustividade dos 

indivíduos parece gerar maior complexidade de processamento, com base em resultados 

oriundos da técnica de extração de ERPs. Veremos detalhadamente esses testes e seus 

respectivos resultados e discussões adiante no capítulo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
or event-distributive scenarios” p.8 

 

 27 

any unified analysis of adverbial and adnominal distributive numerals would per force need to 

appeal to specialized composition rules, undermining its presumed elegance.
18

 

 For these reasons, I will assume that there is a distinct distributive suffix -gáaADV in 

Tlingit with the semantics below.
19

 

 

(55) Semantics for Adverbial Distributive Numerals 
 

[[ -gáaADV ]] =  

 

[ lnn : [ lP<e, et> : [ lxe: [ lee : P(x)(e) &  

          <e , x>   =   s<e’, y> . y < x & |y| = n & e’ < e &  Participant(e’,y) ] … ] 

 

The explicit examples below will help to clarify the content of this lexical entry. For the moment, 

however, we can break down the meaning in (55) as follows. The adverb-creating -gáa suffix 

takes as argument an integer ‘n’ and a relation ‘P’ between entities and events, and then returns a 

relation between entities and events, which holds of an entity ‘x’ and an event ‘e’ iff (i) the 

relation ‘P’ holds between ‘x’ and ‘e’, and (ii) the pair <e,x> is the sum of those pairs <e’,y> 

such that (a) y is a proper part of x, and (b) y is a plurality of cardinality of n, (c) e’ is a proper 

part of e, and (d) y is a participant in e’.  

 To get a better handle on this denotation, let us consider the sentence in (56a) below. 

Given generalization (25), the distributive numeral dáxgaa in (56a) is adverbial. Moreover, 

following Beck & von Stechow’s (2007) analysis of the English adverb ‘one by one’, I will 

assume that the structure in (56b) is a possible LF for (56a). Under this LF structure, the DP yú 
keitl ‘those dogs’ undergoes movement, creating the lambda operator ‘1’ (Heim & Kratzer 

1998). This movement of the direct object is followed by a ‘tucking-in’ movement of the 

distributive numeral, between the direct object and the lambda that its movement creates. I refer 

the reader to Beck & von Stechow 2007 for more discussion of this LF syntax. Given this LF, 

however, our semantics in (55) yields the truth-conditions in (56c). 

 

(56) The Compositional Semantics of Adverbial Distributive Numerals 
  

 a. Tlingit Sentence: 

Ax  sháa      yátx’i      dáxgaa        has aawashúch yú keitl (BB) 

  my  female  children  two.DIST   3plS.3O.bathed those dog  
 

 

 

                                                
18

 The reader should note that, as shown below, the proposed ambiguity in -gáa will not be used to derive the ability 

for distributive numerals to describe both participant- and event-distributive scenarios. Consequently, for the reasons 

outlined above, any account that attempts to derive the facts in (3)-(4) by appealing to ambiguity must actually posit 

a four-way ambiguity, between (i) adverbial vs. adnominal distributive numeral and (ii) entity vs. event distribution. 

Again, as shown below, the proposed account avoids positing the ambiguity in (ii), but must still retain the 

ambiguity in (i). 
19

 I would like to note that this semantics is both inspired by and based upon the semantics for pluractional adverbs 

(e.g. ‘one by one’) developed by Beck & von Stechow (2007), as well as the treatment of the German adverb jeweils 

by Kratzer (2008).  

 30 

(59) Semantics for Adnominal Distributive Numerals 
 

[[ -gáaADN ]] =  

 

[ lnn : [ lQ<et> : [ lP<e, et> : [ lee: $x. Q(x) & P(x)(e) & 

        <e , x>   =   s<e’, y> . y < x & |y| = n & e’ < e &  Participant(e’,y)  ] … ] 

 

Again, the proposed semantics is rather complex, but can be broken down as follows. The 

adnominal -gáa takes as argument an integer ‘n’ and an <et> predicate ‘Q’, supplied by the 

modified NP. It then takes as argument a relation ‘P’ between entities and events, and returns a 

predicate of events. This predicate of events holds of an event ‘e’ iff (i) there is an ‘x’ such that 

Q(x) holds, and the relation ‘P’ holds between ‘x’ and ‘e’, and (ii) the pair <e,x> is the sum of 

those pairs <e’,y> such that (a) y is a proper part of x, and (b) y is a plurality of cardinality of n, 

(c) e’ is a proper part of e, and (d) y is a participant in e’.  

 As before, we can clarify the content of this proposal through an illustrative example. 

Consider sentence (60a) below. Given generalization (26), this sentence contains an adnominal 

distributive numeral. I will assume that this sentence receives the simple, ‘surface-faithful’ LF 

structure in (60b), where the NP marked by the distributive numeral remains in situ within the 

vP. With this LF, the semantics in (59) predicts the truth-conditions in (60c).  

 

(60) The Compositional Semantics of Adnominal Distributive Numerals 
  

 a. Tlingit Sentence: 

  Ax káa yátx’i  nás’gigáa xáat has aawasháat.  (C) 

  my male children three.DIST fish 3plS.3O.caught 

 

 b. LF Structure: 

  [S  $e  [vP   ax káa yátx’i  [vP v  [VP [ nás’gigáa xáat ]  has aawasháat ] ] ] ] ]  

 

 c. Predicted Truth-Conditions: 

$e . $x . *fish(x) & *caught(e) & *Agent(e) = sy.*my.son(y) & *Theme(e) = x &  

<e , x>   =   s<e’, z> . z < x & |z| = 3 & e’ < e &  Participant(e’,z) 

 

 There are some fish x such that my sons (cumulatively) caught x, and 
   x is the proper sum of triplets of things that took part in the catching 
 

As before, we can read the truth-conditions in (60c) informally as follows: there is a (plural) 

event e of catching, whose agent is my sons and whose theme is a bunch of fish x, and the pair 

consisting of e and x is the sum of those pairs <e’,z> such that z is a triplet of fish, e’ is a part of 

e, and z participates in e’. Mulling this over a bit, we find that this is equivalent to the claim that 

my sons cumulatively caught a bunch of fish, and the fish they caught can be broken down into 

triplets, each of which is the theme of some sub-event of the larger catching event.  

 Importantly, these predicted truth-conditions will again hold in both participant-

distributive and event-distributive scenarios. Consider first the participant-distributive scenario in 

(36a), repeated below. 
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4. PSICOLINGUÍSTICA E NEUROLINGUÍSTICA EXPERIMENTAIS 

 

“Sentence comprehension depends on successful access to a multifaceted 

semantic memory system (Kutas & Federmeier, 2000) that encompasses 

properties such as sort (Xu, 2007), action (Folli & Harley, 2006), and number 

knowledge (Gelman & Butterworth, 2005). These three categories of 

knowledge correspond roughly to linguistic categories of nouns, verbs and 

quantifiers. It is therefore of great interest to the field of cognitive 

neuroscience to distinguish the neural mechanisms that underlie the access to 

different aspects of semantic memory during sentence comprehension 

(Kuperberg, 2007; Kutas & Federmeier, 2000; Piñango, 2006).” 

   (Jiang, Tan, Zhou. 2008) 

A psicolinguística tem como objeto de interesse o desenvolvimento e o 

processamento da linguagem humana. Essa disciplina utiliza diferentes técnicas que 

buscam observar a realidade psicológica das estruturas linguísticas a partir de métodos 

que possam investigar o fenômeno observado de maneira microscópica. Para isso, 

geralmente, são elaborados experimentos controlados que tentam isolar determinadas 

variáveis de modo a maximizar os efeitos produzidos pela estrutura/fenômeno que se 

deseje averiguar. Grande parte dos experimentos da área são analisados a partir de 

resultados oriundos de uma tarefa comportamental (aperto de botão, julgamento de 

gramaticalidade, entre tantas tarefas possíveis) de aferição temporal (o tempo que se 

leva para executar a tarefa). Esses resultados geralmente são expostos e computados 

através de diferentes softwares para, posteriormente, serem analisados por meio de 

análises estatísticas, a depender do desenho do experimento e da natureza dos dados 

obtidos, o que confere grande objetividade às análises realizadas. 

Além da psicolinguística experimental atualmente ser fortemente influenciada pelos 

modelos teóricos formais da linguística, como aqueles vistos no capítulo 3, também 

apresenta pressupostos teóricos próprios relativos ao processo de análise e compreensão 

de sentenças. Por exemplo, a teoria do labirinto (Garden-Path Theory) proposta a partir 

de Fodor e Frazier (1978) prevê que o processamento de sentenças é regido é regido por 

diferentes princípios que utilizam métricas de minimalidade e de localidade na 

computação serial e incrementacional das frases. Por exemplo, o Princípio de Aposição 

Mínima postula que a aposição de constituintes sintáticos deve optar como default pela 

construção  de estruturas com menor complexidade estrutural  (aquela com menos nós 
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sintáticos). Portanto, em sentenças ambíguas, a Teoria do Labirinto prevê que algumas 

análises que os falantes vão fazendo on-line precisem ser revistas. Por exemplo, a 

sentença “Filha suspeita de morte da mãe foge” tem como leitura preferencial aquela de 

menor complexidade estrutural, no caso, a de que a filha suspeita que a mãe morreu. 

Entretanto,  quando chegamos no VP “foge” precisamos reanalisar a sentença de modo 

que o verbo “suspeita” seja interpretado como particípio de uma estrutura em que a filha 

é a suspeita da morte da própria mãe (MAIA, 2015). Outros princípios discutidos na 

área são o de Aposição Local (Late Closure), Cadeia Mínima (Minimal Chain),  

Antecedente Ativo (Active Filler).  Nas resenhas da seção 4.1 deste capítulo 

apresentamos alguns experimentos realizados por Tunstall (1998), Frazier et al (1999) e 

Warren (2003) que fornecem dados para hipóteses formais e/ou de processamento 

relacionadas à quantificação linguística, como, por exemplo, a Hipótese de Satisfação 

do Quantificador (SQH) discutida por Tunstall. 

A Psicolinguística é uma disciplina transversal que apresenta diversos campos de 

interesse.  Scliar-Cabral (1991) apresenta alguns campos de interesse da 

psicolinguística, são eles: relações entre pensamento e linguagem; aquisição da 

linguagem; neurofisiologia da linguagem; fatores inatos, maturacionais e experienciais; 

processamento dos sinais linguísticos; processamento textual (ou sentencial); memória 

semântica; distúrbios de aquisição e processamento da linguagem. Em Maia (2015), 

apresentam-se as múltiplas angulações que os estudos psicolinguísticos podem assumir, 

revisando-se estudos seminais nas áreas da aquisição, compreensão, produção, perda da 

linguagem, além de estudos sobre alfabetização, leitura, processamento de segunda 

língua, Neurociência Cognitiva e Neurociência da Linguagem. Os experimentos que 

compõem os estudos averiguados neste trabalho se interessam, sobretudo, no 

processamento sintático e semântico sentencial em indivíduos adultos a partir de dados 

obtidos por tarefas comportamentais e de dados neurofisiológicos obtidos a partir do 

acoplamento de aparelho de eletroencefalograma durante a tarefa de compreensão de 

sentenças distributivas em Karajá. 

A grande área da Psicolinguística emerge como uma ciência que busca observar o 

processamento da linguagem de maneira virtual, como uma cognição humana baseada 

na mente, um dos focos da Neurociência seria de certa forma “materializar” essa relação 

observando os processos neurobiológicos subjacentes à essa cognição radicados no 

correlato material da mente humana, o cérebro. Para isso, os profissionais da 

Neurociência trabalham de maneira interdisciplinar com profissionais de áreas como 
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medicina, biologia e engenharia elétrica, por exemplo. Um dos maiores desafios para a 

averiguação da área no Brasil é os altos custos dos equipamentos necessários para 

aferições altamente precisas em relação à topografia cerebral (Topografia por Emissão 

de Pósitrons – PET; Imagem por Ressonância Magnética Funciona - fMRI) e para 

aferições altamente precisas em relação à resolução temporal (Eletroencefalografia – 

EEG; Magneto-encefalografia - MEG). Assim, em função das metodologias particulares 

da área parece que a neurociência não se compõe apenas como uma subárea da 

psicolinguística, mas sim como uma ciência própria que dialoga  de forma muito 

próxima não apenas com a psicolinguística mas também com outras diferentes áreas 

científicas. 

Logo, um experimento que utilize a técnica de EEG, como é o caso do experimento 

neurolinguístico realizado para averiguação do distributivo sohoji-sohoji – como 

mencionado na introdução e que será descrito no capítulo 5, consegue aferir com 

precisão a latência (tempo) e amplitude (tamanho) das ondas cerebrais medidas em 

microvolts elicitadas a partir do teste executado pelos participantes. Embora a técnica de 

EEG não seja tão precisa em relação à localidade da resposta neural no cérebro, como o 

PET e fMRI, podemos também a partir desta técnica estabelecer hipóteses em relação à 

região de maior ativação cerebral (região anterior/posterior/central/frontal/temporal) e 

em relação ao hemisfério (esquerdo/direito) onde podemos encontrar maior atividade 

elétrica. Essas medidas (latência x amplitude x topografia) têm oferecido suporte para a 

discussão de diferentes componentes associados a determinadas tarefas linguísticas 

fornecendo hipóteses interessantes sobre o processamento sintático, semântico e 

quantificacional, como veremos na seção 4.2 deste capítulo. O primeiro componente 

linguístico descoberto foi o N400 que, basicamente, é um potencial de polaridade 

negativa em torno de 400 ms geralmente ativado no hemisfério esquerdo associado 

principalmente ao processamento semântico sentencial (Kutas & Hillyard, 1980) e ao 

processamento de acesso lexical de palavras (França et al, 2008). Recentemente, outros 

componentes relacionados ao processamento linguístico têm sido descobertos e 

averiguados. Na seção 4.2, discutiremos alguns desses novos componentes que têm sido 

relacionados ao processamento da quantificação de sentenças a partir da resenha dos 

trabalhos Kaan et al (2007), Jiang et al (2009) e Chiarelli et al (2011).  

Além das áreas de intersecção relativas à área da psicolinguística e da  

neurolinguística experimental estabelecidas acima, ressaltamos também o trabalho 

pioneiro deste projeto de pesquisa em estabelecer uma nova perspectiva de pesquisa em 
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relação à descrição e análise das línguas indígenas brasileiras levando para um novo 

patamar o trabalho iniciado em Oliveira (2010) em relação a trabalhos de cunho 

experimental com a língua Karajá em que utilizamos uma metodologia off-line de 

pesquisa pertinente à psicolinguística conhecida como ativação linguística (priming). 

Tal empreitada só foi possível graças a trabalhos de descrição e análise prévios da 

língua Karajá realizados inicialmente por Fortune, Maia e Ribeiro, resumidos no 

capítulo 2 desta tese31. Esses trabalhos permitiram que estudos de caráter experimental 

pudessem ser vislumbrados, o que seria impossível para uma língua que não 

apresentasse ao menos uma descrição básica. Além disso, o experimento de Neurciência 

da linguagem descrito no capítulo 5 é resultado de uma união de esforços dos 

laboratórios LAPEX e ACESIN, pioneiros nas áreas de psicolinguística e Neurociência 

da Linguagem no Brasil, sem os quais seria igualmente impossível a aferição dos 

fenômenos neurobiológicos relacionados à distributividade em Karajá aqui averiguados.  

 

4.1 ESTUDOS EXPERIMENTAIS COM QUANTIFICADORES 

 

Diferentes técnicas experimentais têm sido utilizadas em uma série de pesquisas 

para averiguar a sintaxe e a semântica dos quantificadores nos últimos anos. Os 

resultados obtidos por estes trabalhos têm apontado novos rumos para o 

desenvolvimento de teorias quantificacionais, uma vez que fornecem dados empíricos 

criteriosos sobre como se dá o processamento dos quantificadores em adultos e crianças, 

em diferentes línguas naturais. Inclusive, por sentenças quantificadas poderem 

apresentar, em muitos casos, algum tipo de ambiguidade, possibilitando mais de uma 

interpretação para a mesma sentença, se faz imprescindível o desenvolvimento de testes 

com design fatorial e aferição on-line que viabilize uma maior precisão para o estudo do 

fenômeno averiguado, uma vez que já é sabido que o mecanismo de processamento de 

frases humano (parser) não espera até o fim de uma sentença para iniciar sua análise e 

interpretação, (Marslen-Wilson, 1973). Ao contrário do postulado por modelos do tipo 

delay, para os quais não se tem obtido evidências convincentes, o parser parece, de fato, 

                                                            
31 Além de estudos descritivos e formais, Maia (2010) apresenta estudos de leitura automonitorada, 

investigando construções incoativas em Karajá e em português. Maia, Oliveira & Santos (2015) 

apresentam resultados de experimentos de julgamento imediato de gramaticalidade estudando aspectos da 

estrutura argumental de verbos, comparativamente entre Karajá, Xavante e português.  Maia (a aparecer) 

apresenta resultados de rastreamento ocular de construções com Sintagmas Preposicionais encaixados e 

justapostos em Karajá e português.  
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criar hipóteses sobre a estrutura das sentenças de instante a instante nos fornecendo, 

portanto, um modelo de processamento incrementacional serial e modular (Frazier, 

1987).  

Vimos na seção anterior que a literatura concernente à semântica formal tanto 

quanto aos distributivos quanto em relação aos quantificadores em geral têm produzido 

trabalhos importantes como os de Gil (1982, 1995), Partee (1987), Heim (1982), Bach 

(1989), Chierchia (1998, 2010), Link (1983) e Cable (2014) entre muitos outros que 

poderiam ser citados aqui. Por outro lado, dentro da área da psicolinguística os trabalhos 

são mais recentes, em razão do próprio desenvolvimento de metodologias e hipóteses da 

área. Podemos citar aqui os trabalhos de Fodor (1982), Tunstall (1998), Frazier, Patch e 

Rayner (1999), Warren (2003) e Patson e Warren (2010). Além desses, faz-se mister 

mencionar trabalhos de aquisição na área como os descritos em Crain and Thornton 

(1998) e os de Roeper, Strauss e Pearson (2005). Nesta seção focaremos em alguns 

destes trabalhos experimentais com indivíduos adultos que suscitam hipóteses 

instigantes acerca da complexidade de processamento de quantificadores frente a outros 

elementos núcleos de um DP e acerca das informações semânticas que um distributivo 

pode conter em sua denotação. 

A maioria dos trabalhos com quantificadores em psicolinguística investiga 

problemas de escopo, como aqueles brevemente descritos na seção anterior. Nesta 

presente seção, resenharei abaixo seis experimentos realizados por Tunstall (1998), 

Frazier, Patch, Rayner (1999) e Warren (2003), respectivamente. Tunstall observou, 

através de experimentos de leitura automonitorada, o comportamento dos 

quantificadores distributivos “each” e “every” para compreender a diferença semântica 

entre ambos e a preferência de escopo que cada um desses operadores produzem 

durante o processamento de sentenças. A autora conclui que a propriedade de 

diferenciação de eventos será fundamental para a distinção entre os distributivos do 

inglês e que esta propriedade interfere, inclusive, nas preferências de escopo de cada um 

desses quantificadores. O trabalho de Frazier, Patch e Rayner busca averiguar efeitos de 

complexidade de processamento da distributividade e coletividade em sentenças com 

NPs coordenados, observando, também, se a posição sintática dos operadores “each” e 

“together” afetaria o processamento desses elementos. Os autores concluem que, 

havendo ausência de evidências para uma leitura distributiva, a leitura coletiva parece 

ser esperada como padrão, eliminando, assim, a hipótese de vagueza para essas 

estruturas e assumindo, então a proposta de ambiguidade, que deverá ser resolvida 
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assim que o elemento desambiguador for inserido. Portanto, em sentenças em que os 

operadores apareciam após o predicado, a distributividade se mostrou mais difícil de 

processar do que a coletividade, já que essa última parece ser esperada como leitura 

padrão. Seguindo essa linha de averiguação, acerca da complexidade de processamento 

de NPs quantificados, Warren (2003) realizou dois experimentos que parecem 

comprovar que certos elementos quantificadores de característica determinante, como o 

distributivo “every”, por exemplo, exige maior complexidade de  processamento do que 

outros elementos como o determinante “the” ou o quantificador “many”. A autora 

argumenta ainda que a complexidade é mais facilmente observada em estruturas 

sintaticamente complexas, como é o caso das sentenças encaixadas. 

 

4.1.1 TUNSTALL (1998) 

 

Tunstall buscou desenvolver uma teoria do processamento de sentenças duplamente 

quantificadas como “A squirrel picked up every nut” (a/every). Nesse trabalho, a autora 

busca compreender como o processador atua de modo a tentar resolver a ambiguidade 

de escopo presente em sentenças deste tipo, como vimos brevemente na seção 3. 

Primeiramente, Tunstall investigou o problema de como fatores estruturais afetam a 

preferência de escopo dos quantificadores. A autora argumenta que o processador 

assume uma postura econômica no sentido de atribuição de escopo. O escopo relativo 

preferido de dois sintagmas quantificados é computado a partir da estrutura da Forma 

Lógica (LF), a LF construída a partir de uma operação gramatical requerida pela 

estrutura superficial. Além disso, afirma que quando “every” tem escopo sobre “a”, o 

processador não se compromete em processar quantas entidades o sintagma “a” 

representa. 

Em seguida, a autora apresenta uma análise das diferenças semânticas entre “each” 

e “every” com respeito à distributividade de evento, numa prévia para posteriormente 

considerar o comportamento de escopo destes quantificadores. Nesta parte do trabalho, 

é demonstrado que uma sentença que contém “each” pode apenas ser verdadeira para 

um evento que tenha uma estrutura do tipo totalmente distributiva, como discutimos 

aqui na seção 3. Numa estrutura deste tipo, cada objeto individual do conjunto restritor 

do sintagma quantificado é associado ao seu próprio subevento, e todos os subeventos 

são diferenciados em alguma dimensão relevante (tempo/espaço). Esta parte do trabalho 
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de Tunstall é deveras relevante para o presente trabalho, uma vez que permite uma 

reflexão sobre escalas de distributividade a depender do operador distributivo que 

quantifica o sintagma de uma sentença. A autora também pontua a pertinência dos tipos 

de eventos para a (a)gramaticalidade de sentenças com sintagmas encabeçados por 

operadores distributivos e para interpretações compulsoriamente distributivas, mesmo 

que não haja um operador distributivo envolvido na sentença. 

Por fim, Tunstall aplica a análise semântica de each e every para a questão de como 

quantificadores individuais, como é o caso dos distributivos, afetam preferências de 

escopo. Dentro da literatura relevante ao tema, each tem sido classificado com um 

quantificador que apresenta forte preferência para escopo amplo (wide scope), em 

contraste com  every classificado como um quantificador cuja resolução preferencial é a 

de escopo restrito (narrow scope). A autora argumenta que esta observação surge de 

casos em que each pega um escopo amplo a fim de cumprir sua condição de requerer 

distributividade total do evento e diferenciação de subeventos. Entretanto, o 

comportamento de escopo de each e every se mostrou bastante similar do ponto de vista 

do processamento de sentenças.  Ambos preferencialmente tendo escopo amplo apenas 

quando computado fora da estrutura LF requerida. Assim, Tunstall põe à prova a 

hipótese de que o comportamento de escopo de um quantificador é dirigido pela(s) 

condição/ões que são parte de seu próprio significado interno (aquele inerente à 

denotação palavra). 

 No Experimento 1, Tunstall utiliza a metodologia de leitura automonitorada ou 

autocadenciada (self paced reading) de palavra por palavra,  na qual os participantes 

tinham como tarefa julgar se as sentenças lidas faziam sentido ou não. Os materiais do 

experimento eram constituídos por Vinte sentenças experimentais, acrescidas de 85 

sentenças distratoras das quais 22 apresentavam falta de sentido em algum ponto da 

sentença, resultando em um total de 105 sentenças apresentadas aos participantes do 

experimento.  Cada item experimental continha uma sentença dativa quantificada 

seguida por uma continuação da sentença que pretendia ser consistente com apenas uma 

leitura possível, como em (1) abaixo: 

 

(1)  a/b  Kelly showed a photo to every critic last month. 

  “Kelly mostrou uma foto para cada crítico mês passado” 

  a. The photo was of a run-down building. forward scope: a>every 

   “A foto era de um edifício degradado.” 
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  b. The photos were of a run-down building.  inverse scope: every > a 

   “As fotos eram de um edifício degradado.” 

  

A autora relaciona algumas predições às preferências de escopo de sentenças dativas 

de acordo com as seguintes hipóteses de processamento:  

 

(i) o Princípio da Interpretação de Escopo (Principle of Scope Interpretation - 

PSI) prediz que o escopo para frente (forward scoping) deve ser preferido 

uma vez que o objeto direto (photo) c-comanda o objeto indireto (critic), 

favorecendo, dessa maneira a continuação singular/plural das sentenças. 

Logo, a sentença (a) deveria ser lida mais rapidamente do que (b); 

 

(ii) em contrapartida, PSI combinado com a Hipótese de Objetos Diretos 

Existenciais prediz uma preferencia para escopo amplo de “every”. Logo, a 

continuação plural deveria ser sempre lida mais rapidamente; 

 

(iii) mais recentemente, de acordo com a abordagem baseada em restrições de  

K&MacD ambas continuações deveriam ser igualmente boas, já que os 

Princípios de Escopo estariam em conflito;  

 

(iv) O Princípio de Hierarquia temática prediz escopo inverso. 

 

As três primeiras palavras da segunda sentença (DP sujeito, seguido de verbo 

auxiliar) foram consideradas como segmento crítico e tiveram seus tempos de leitura 

avaliados estatisticamente. Uma ANOVA de dois fatores produziu um efeito principal 

de ordem do quantificador, além de um efeito marginal de número em uma análise por 

participantes. A interação quantificador-número foi significativa. As comparações das 

médias indicaram que, como esperado por PSI, o efeito de número nas condições “a-

every” foram confiáveis e não houve diferença entre a condição “every-a”. Por fim, a 

autora argumenta que os resultados apresentados não suportam completamente nem o 

Princípio de Interpretação de Escopo (PSI) nem a combinação de princípios proposta 

por Kurtman & MacDonald’s (1993), pois apenas uma predição de cada abordagem foi 

confirmada. E, também, os resultados obtidos parecem não apoiar a combinação de PSI 
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com a Hipótese de Objetos Diretos Existenciais. Esta teoria prediz uma preferência para 

o escopo amplo de every e tempos de leitura mais rápidos em continuação plural para 

ambas ordens de quantificadores. Tunstall então presume que a semântica de every 

poderia atuar de modo a interferir nas preferências de processamento de escopo 

previstas para esse quantificador. Para testar essa hipótese a autora projeta um novo 

experimento off-line de preenchimento de formulário que busca elicitar em que contexto 

a utilização de every seria preferencial. A resenha e discussão desses experimentos 

podem ser conferidas abaixo. 

No experimento 2, Tunstall argumenta que each é sujeito a Condição de 

Diferenciação, cada elemento individual do conjunto que each quantifica deve ser 

associado com um subevento em que cada subevento deve ser distinto do outro. Este 

requerimento direciona a atenção para os indivíduos do conjunto restritor. Por outro 

lado, every enfatiza o conjunto restritor como um todo, ou ao menos não destaca os 

indivíduos de forma separada. Para testar esta predição, a autora realizou um estudo de 

questionário. 

O teste consistia em ler pequenos parágrafos que descreviam um conjunto de 

objetos ou pessoas, alvo do quantificador distributivo. Cada item era composto de duas 

condições: (i) a pessoa ou o objeto referenciado no texto apresentava sempre o mesmo 

referente (Condição Igual); (ii) mais de uma pessoa ou objeto eram referenciados no 

texto (Condição Diferente). Cada participante era exposto a apenas uma condição por 

item. A tarefa consistia em escolher entre each ou every para a sentença final do trecho 

lido. 

Uma anova de um fator (one-factor ANOVA) produziu efeito significativo entre as 

condições (Igual/Diferente). Participantes escolheram each mais frequentemente na 

Condição Diferente do que na Condição Igual, apoiando a hipótese de que a Condição 

de Diferenciação faz parte do significado de each. Nesse teste ficou claro, confirmando 

a hipótese da autora, que os indivíduos que fazem parte de conjunto quantificado são de 

interesse para o processamento de sentenças devendo, portanto, ser considerados em 

separado. Neste caso, a utilização de each é, não apenas necessária, como a preferida. 

Os experimentos projetados para observar o processamento de sohoji-sohoji descritos 

no capítulo 5 a seguir parecem sugerir que, durante a compreensão de sentenças, a 

condição de diferenciação também se mostrou necessária para o processamento do 

quantificador distributivo sohoji-sohoji, uma vez que os cenários apresentados que 

exigiam mapeamento de indivíduos extra, não operados pela distribuição, pareceram 



104 
 

dificultar tanto o processamento neurobiológico como a aceitabilidade de sentenças 

distributivas. 

No experimento 3, Os materiais foram apresentados por meio de questionário 

escrito, com as sentenças experimentais escritas em um lado da página e as paráfrases 

do outro lado. Dezoito conjuntos de sentenças com a forma (2) foram construídos. Um 

conjunto de sentenças exemplo e suas paráfrases correspondentes podem ser conferidos 

em (3) e (4) respectivamente. A primeira metade das sentenças experimentais foram 

listadas em conjunto com a paráfrase de escopo para frente (a) e a segunda metade em 

conjunto com a paráfrase de escopo inverso (b).  

 

(2)  a. N1 V each/every N2 (Pred) 

 

(3)  a. A boy sliced each carrot. sem predicado  each  

       b. A boy sliced every carrot.    every  

 “Um menino fatiou cada cenoura.”  

  

 c. A boy sliced each carrot thin. predicado resultativo  each 

 d. A boy sliced every carrot thin.    every 

 “Um menino fatiou cada cenoura em pedaços finos.” 

  

 e. A boy sliced each carrot raw. predicado descritivo  each 

 f. A boy sliced every carrot raw.    every 

 “Um menino fatiou cada cenoura crua.” 

  

(4) a. Todas as cenouras foram fatiadas pelo mesmo menino { Ø / em pedaços finos 

/ quando elas estavam cruas }. [ Escopo pra frente: a > every, each ] 

 

 b. Cada cenoura foi fatiada por um possível diferente menino { Ø / em pedaços 

finos / quando elas estavam cruas }. [ Escopo inverso: every, each > a ] 

 

Seguindo a Hipótese de Satisfação do Quantificador32 (QSH - Quantifier 

Satisfaction Hypothesis), a autora argumenta que o escopo inverso deve ser atribuído 

                                                            
32 Hipótese de Satisfação do Quantificador: Se necessário, o processador pode mover um QP em LF para 

uma posição acima ou abaixo de sua posição LF requerida a fim de satisfazer as condições do 

quantificador núcleo de QP.  “Quantifer Satisfaction Hyphotesis: If necessary, the processor may move a 

QP at LF to a position above or below its required LF position in order to satisfy the conditions of the 

quantifier which heads the QP.” (p. 168) 
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mais frequentemente na condição (a), quando o quantificador é each e não há um 

predicado secundário, do que em qualquer outra condição, uma vez que a Condição de 

Diferenciação não é satisfeita em (a). Nenhum efeito de predicado é previsto para every 

porque sua Condição de Distributividade de Evento é cumprida por um escopo pra 

frente (forward scope) havendo predicado secundário ou não na sentença testada. 

Uma anova 2x2 (quantificador x presença de predicado secundário) foi calculada. 

Foi registrado um efeito principal significativo para presença de predicado secundário, 

já que a ausência de predicado produziu maior escopo inverso (each, every > a) do que 

a presença de predicado. Tal resultado foi numericamente, mas não significativamente, 

maior para each. Nenhum outro efeito apresentou significância. Além disso, uma outra 

anova 2x2 com as mesmas condições foi calculada separadamente para a primeira 

metade e a segunda metade dos itens. A análise da primeira metade dos itens produziu 

um efeito principal para o tipo de predicado e tipo de quantificador separadamente. 

Também foi registrado um efeito significativo da presença do predicado para o 

quantificador era each mas não para o quantificador every. Também foi calculada uma 

anova de um fator cujo efeito mostrou que itens de estrutura “quantificador each/ sem 

predicado” eram significativamente diferentes de todas as outras condições testadas. 

Para a segunda metade dos itens, houve efeito principal para a presença de predicado. Já 

a interação entre o efeito do quantificador e a presença de predicado não foi confiável. 

Os contrastes entre médias revelaram efeitos significativos de presença de predicado 

tanto para each quanto para every. 

Em suma, o presente estudo apresentou fortes evidências para a proposta de que o 

escopo de each difere apenas sob circunstâncias especiais. A Condição de Diferenciação 

de each parece direcionar esse distributivo para tomar amplo escopo inverso (inverse 

wide scope) quando o mesmo não é facilmente satisfeito pelo escopo para frente 

(forward scope) padrão. Mesmo nesses casos, o escopo inverso é adotado em uma 

proporção surpreendentemente baixa. Quando a Condição de Diferenciação é cumprida, 

each e every exibem preferências de escopo semelhantes, como previsto pela QSH 

(Quantifier Satisfaction Hypothesis). Além disso, o Experimento 3 oferece suporte 

adicional para  PSI (Principle of Scope Interpretation), já discutido no experimento 1, 

uma vez que o escopo preferido para os itens alvo foi predominantemente sujeito > 

objeto. 
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4.1.2 FRAZIER, PATCH, RAYNER (1999) 

 

 

Nesse estudo, a hipótese de Comprometimento Semântico Mínimo (Minimal 

Semantic Commitment – MSC, (Frazier e Rayner, 1990)) foi utilizada como ponto de 

partida para abordar a questão de quando tratar representações mentais vagas contra 

representações determinadas e ambíguas. Dada representações ambíguas, a hipótese de 

Comprometimento Semântico Mínimo (MSC) prediz que o processador irá 

comprometer-se com uma interpretação (hipótese da ambiguidade gramatical). Por 

outro lado, tendo em conta uma representação única e não especificada, a hipótese MSC 

prevê que o processador irá aguardar a desambiguação das informações antes de se 

comprometer totalmente com uma interpretação (hipótese da vagueza). Em um 

experimento desenhado para avaliar estas hipóteses tendo em vista à representação de 

distributividade, foram registrados como participantes leem frases contendo predicados 

distributivos ou coletivos, que poderiam ser (i) localmente ambíguos cuja eliminação da 

ambiguidade ocorreria apenas ao final do predicado, ou (2) que foram ou 

desambiguizados por um advérbio precedente.  

Um experimento de rastreamento ocular foi desenhado a partir de dezesseis 

sentenças experimentais mais 107 sentenças distratoras. Cada sentença experimental 

apresentava quatro versões, conferir exemplos (5) abaixo. A natureza do predicado era 

clara logo após o DP sujeito em sentenças não ambíguas , como em (c) e (d), ou ao fim 

do predicado em sentenças localmente ambíguas, como em (a) e (b). Em todos os casos, 

foram utilizadas as palavras “each” para expressar distributividade e “together” para 

expressar coletividade. As barras nos exemplos abaixo representam a região de corte 

para tratamento estatísticos dos referentes seguimentos. 

(5a) Jane and Martha/weighed 220 pounds each/after their low-protein/diet.  - ambiguous, distributive 

Jane e Martha pesavam 220 libras cada após uma dieta de pouca proteína.  - ambíguo, distributivo 

 

(5b) Jane and Martha/weighed 220 pounds together/after their low-protein/diet. - ambiguous, collective; 

Jane e Martha pesavam 220 libras juntas após uma dieta de pouca proteína. - ambíguo, coletivo 

 

(5c) Jane and Martha/ each weighed 220 pounds /after their low-protein/diet.- unambiguous, distributive; 

Jane e Martha cada pesavam 220 libras após uma dieta de pouca proteína.- não-ambíguo, distributivo 
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(5d) Jane and Martha/together weighed 220 pounds/after their low-protein/diet.- unambiguous, 

collective. 

Jane e Martha juntas pesavam 220 libras após uma dieta de pouca proteína  - não-ambíguo, coletivo 

 

Os dados sugerem que a condição distributiva ambígua (a) foi substancialmente 

mais difícil do que as outras sentenças, refutando assim as previsões para a hipótese da 

vagueza, que não admite interação entre ambiguidade e tipo de predicado (distributivo 

ou coletivo), pois tanto para a distributiva ambígua, como para a distributiva não 

ambígua, de acordo com esta hipótese, o processador deveria postular um operador 

distributivo assim que “each” fosse encontrado, dificultado o processamento tanto em 

sentenças distributivas ambíguas como em sentenças distributivas não ambíguas. Por 

outro lado, os resultados sugerem que um comprometimento semântico é feito apenas 

em casos localmente indeterminados, como evidenciado pela interação significativa 

entre ambiguidade e distributividade revelada tanto nos tempos de primeira leitura, 

como nos tempos de leitura totais, e nas sacadas regressivas. Se a dificuldade de 

processar distributivos simplesmente refletisse a dificuldade de postular um operador 

distributivo, logo, nenhuma interação entre localidade/ambiguidade deveria ser 

esperada. Portanto, os autores defendem que a distinção distributiva/coletiva deve ser 

tratada como uma questão de ambiguidade e não como de vagueza. Na ausência de 

evidência para uma leitura distributiva, o processador parece se comprometer com uma 

leitura coletiva, no caso de NPs coordenados como os testados por este experimento. 

Logo, os dados obtidos pelos autores sugerem que postular um operador distributivo em 

posição final de predicado não é apenas uma questão de especificar adicionalmente uma 

representação não especificada e sim de auxiliar o parseador linguístico a processar 

uma estrutura ambígua. A dificuldade em processar o distributivo vista aqui também 

pode ser entendida como uma característica de complexidade semântica do próprio 

quantificador. Como veremos nos experimentos de Warren e nos trabalhos de ERPs a 

seguir, o processamento de quantificadores determinantes parece exigir mais do 

processador linguístico que precisará lidar, por exemplo, com informações de contagem, 

distribuição, diferenciação (como observado por Tunstall) e exaustividade.  
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4.1.3 WARRREN (2003) 

 

Neste paper, a autora testa hipóteses de processamento, a partir de uma perspectiva 

de teoria semântica, olhando para o processamento on-line de NPs quantificados. São 

apresentados dois experimentos de leitura automonitorada que investigaram diferenças 

no processamento on-line de NPs quantificados e NPs referenciais. O Experimento 1 

(leitura automonitorada) comparou dois tipos de NPs quantificados: o primeiro com um 

restritor semanticamente leve (ou seja, “everyone”, “everybody”, “no one”, e “many 

people”) e (ii) com um restritor de conteúdo semanticamente pleno (ou seja, “every 

nurse”, “no sailor”, “many doctors”) em duas posições sintáticas, isto é, como sujeito 

de uma oração principal ou como sujeito de uma oração relativa. Experimento 2 

comparou NPs contrastando três determinantes diferentes (“every”, “no” e “the”) em 

dois ambientes sintáticos, como sujeito  de uma oração relativa ou como sujeito de uma 

oração complementar, e em dois contextos distintos, com ou sem conjunto antecedente 

presente em um contexto prévio, que poderia ser interpretado como um antecedente do 

conjunto restritor. O objetivo deste segundo experimento foi observar diferenças de 

complexidade de processamento entre NPs quantificados e NPs referenciais. Tipos de 

contexto e de oração foram, portanto, as duas variáveis manipuladas para este 

experimento que resultou nas condições descritas em (6) abaixo. 

 

Contexto com a presença de conjunto antecedente  

(6a) There was a little coffee shop next to the offices of the Boston Globe.  On Monday, a group of reporters 

gathered there for lunch.  

Existe um pequeno café perto dos escritórios do Boston Globe. Na segunda-feira, um grupo de repórteres 

se reuniram lá para o almoço. 

 

Contexto sem a presença de conjunto antecedente  

(6b) There was a little coffee shop next to the offices of the Boston Globe. On Monday, people who worked 

nearby gathered there for lunch.  

Existe um pequeno café perto dos escritórios do Boston Globe. Na segunda-feira, um grupo de pessoas 

que trabalham nas proximidades se reuniram lá para o almoço. 

 

Oração relativa 

(6c.d.e.) A waiter who {no reporter, every reporter, the reporters} liked very much dropped a tray of drinks. 

Um garçom que {nenhum repórter, cada repórter, os repórteres} gostou muito derrubou uma bandeja de 

bebidas. 
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Oração complementar 

(6f.g.h.) A waiter knew that {no reporter, every reporter, the reporters} liked potato salad so he brought out a 

big bowl of chips/it.  

Um garçom sabia que {nenhum repórter, cada repórter, os repórteres} gostava de salada de batata então 

ele trouxe uma grande tigela de batata chips / disto. 

 

Os resultados mostraram que todos os três tipos de NP foram lidos mais 

rapidamente quando existiu um conjunto antecedente no contexto (experimento 2) e que 

NPs quantificados causaram maior complexidade de processamento do que NPs 

referenciais (experimento 1). Os resultados deste estudo apoiam as seguintes hipóteses: 

(i) NPs quantificados requerem mais processamento do que NPs referenciais quando o 

conteúdo semântico é similar e (ii) NPs quantificados com restritores semanticamente 

leves (everyone, many people) são processados diferentemente de outros NPs 

quantificados (every nurse). Em sentenças encaixadas, o experimento 1 registrou 

diferença significativa entre NPs leves (embed/light) e NPs de conteúdo pleno 

(embed/content). Por outro lado, a manipulação das sentenças para o experimento 3 

afetou os tempos de leitura em todas as regiões alvo, indicando que o tipo de sentença e 

o contexto precedente influenciam no processamento de NPs quantificados/referenciais. 

No que diz respeito ao tipo de quantificador, a análise que mais interessa para esta tese, 

esses também obtiveram efeitos significativos nos tempos de leitura. O NP determinante 

the foi lido mais rapidamente do que o NP distributivo every que, por sua vez, foi lido 

mais rapidamente que o item de polaridade negativa no, sujeito da encaixada. 

De uma forma geral, os resultados de Warren (2003) parecem demonstrar que NPs 

quantificados apresentam maior dificuldade de processamento do que NPs referenciais e 

que a posição sintática em que eles aparecem pode igualmente afetar seu processamento 

sendo mais frutífero observar este tipo de elementos em estruturas mais complexas 

(como sentenças encaixadas). Além disso, esses experimentos fornecem evidências para 

predições feitas a partir de hipóteses baseadas em teorias semânticas, como aquelas que 

predizem que quantificadores trazem maior complexidade para a estrutura de NPs, e 

também de uma sentença como um todo, ao projetar relações distributivas, 

pressuposicionais e de força quantificacional, por exemplo. Acreditamos que a 

complexidade de processamento de NPs quantificados registrado por Warren possa ter 

dificultado a percepção de diferenças entre as médias de condições que apresentavam 

uma distinção mais sutil em relação à condição padrão averiguada, como é o caso da 
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condição não exaustiva conforme discutiremos adiante. Além disso, o alto índice de 

aceitabilidade de cenários não esperados como compatíveis também pode ter sido efeito 

da complexidade quantificacional dos cenários e sentenças apresentadas durante o 

experimento. 

 

4.2 POTENCIAIS BIOELÉTRICOS RELACIONADOS A EVENTOS  

 

A extração de ERPs (Event-Related Brain Potentials) é um instrumento de avaliação 

cognitiva eletromagnético cuja aplicação se estende às pesquisas linguísticas no campo 

da neurociência da linguagem desde os anos 1980, tendo sido desenvolvido a partir do 

eletroencefalograma (EEG) inventado pelo psiquiatra alemão Hans Berguer e utilizado 

em humanos desde 192933. A técnica de ERP é considerada muito apurada pois registra 

com uma precisão de milissegundos respostas do sistema nervoso central à estimulação 

motora ou sensorial sendo, assim, considerado uma técnica de medição on-line. O EEG 

fornece uma amostragem temporal contínua da atividade elétrica do cérebro. Tal 

amostragem pode estar relacionada a diferentes tipos de fenômenos linguísticos e é 

monitorada, com auxílio de software específico para este fim, por um aparelho de EEG 

acoplado a um computador que expõe os participantes do experimento a uma 

determinada tarefa linguística pré-estabelecida pelo pesquisador linguista. Após a 

aquisição dos sinais elétricos produzidos no córtex e monitorados pelo EEG, se faz 

necessário o tratamento (aplicação de filtros) dos mesmos para que possa ser possível 

analisar os dados obtidos (GESUALDI e FRANÇA, 2011).  A filtragem é, portanto, 

uma parte essencial e indissociável da pesquisa de ERP. 

 

Os ERPs são compostos por uma sequência de ondas 

caracterizadas por sua latência, amplitude e polaridade. O ERP 

geralmente apresenta valor instantâneo de 10 a 1000 vezes 

                                                            
33 Assim como os métodos utilizados na psicolinguística experimental, descritos no início deste 

capítulo, a técnica de ERP é igualmente não-invasiva permitindo, dessa forma, sua utilização em diversas 

pesquisas sobre cognição e linguagem em diferentes grupos humanos, de diferentes faixas etárias, com ou 

sem patologias e sem prejuízo ou desgaste para o participante do experimento. Para realizar a técnica, 

basta servir-se dos equipamentos e softwares necessários para a aferição, tratamento e estatísticas dos 

componentes que se deseje averiguar.  
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menor do que o EEG de fundo e por isso não pode ser 

visualizado. Para que possa haver a visualização é necessário 

realizar média de várias épocas34. Este procedimento se justifica 

por assumir-se o EEG espontâneo como um ruído branco 

gaussiano de média zero e os ERPs como as únicas respostas 

que são realmente sincronizadas com o estímulo. Deste modo, o 

efeito da promediação é aumentar a relação sinal/ruído (SNR), 

assim permitindo a visualização do efeito específico do 

estímulo, no caso, linguístico.  

 (MARQUES, 2011, p.30) 

 

Assim, a promediação é um tratamento matemático dos dados utilizado para 

consolidar a média de um mesmo trecho, em torno de um determinado momento 

acoplado no tempo, para todos os estímulos averiguados. Esse tratamento tem o intuito 

de excluir ruídos aleatórios concorrentes ao sinal relacionado ao evento estudado, como, 

por exemplo, aqueles oriundos de movimentos musculares, piscar de olhos, 

interferência elétrica causada por algum equipamento na sala de testagem etc. Sendo o 

ruído aleatório, a média obtida após a  promediação tenderia a zero. Portanto, ao final 

desta operação de “limpeza” emergiria apenas o sinal relacionado ao evento linguístico 

averiguado. Ou seja, uma grande média (ou média abrangente) das janelas de evento 

vinculadas ao tempo de exibição dos estímulos elaborados para esta investigação 

(LAGE, 2005).  

                                                            
34 Épocas ou eventos são janelas de trabalho no contínuo temporal do EEG demarcadas para estudo.  
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Figura (3): Visão geral da promediação e captação dos dados de EEG (Luck, 2014) 

 

Na figura (3) acima, podemos conferir uma visão geral do processo de coleta e 

limpeza do sinal de EEG retirado de Luck (2014:7). A parte (A) da figura, demonstra o 

participante sendo exposto aos dados apresentados em uma tela de computador com os 

eletrodos já acoplados registrando os sinais de EEg (embora apenas o eletrodo Pz, o 

eletrodo de referência e o terra estejam representados na figura). O mapeamento dos 

eletrodos no escalpo pode ser conferido em (B). Neste caso, foram utilizados vinte 

eletrodos mais o eletrodo terra (ground) distribuídos de acordo com o sistema 

internacional 10/20 (Sociedade Encefalográfica Americana). Os eventos gerados pela 

programação do experimento são enviados a partir dos estímulos apresentados no 

computador para digitalização computadorizada, preservando-se o tempo de início, a 
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identidade de cada estímulo e sua resposta neurobiológica, conforme a parte (C) da 

figura que mostra um período de nove segundos registrado pelo eletrodo Pz. Os sinais 

obtidos são filtrados, ampliados, e então convertidos de um sinal analógico contínuo 

para um conjunto discreto de amostra digital, como explicitado em (D). Cada retângulo 

de (C) mostra uma janela de evento codificada, no caso X ou O, indicando o estímulo 

que foi apresentado e começando 100ms antes do início de cada estímulo. Cada época é 

extraída e então alinhada em relação ao início do estímulo que será tratado como 0 ms, 

como demonstrado em (E). Por fim, são processadas médias em separado para cada 

conjunto de estímulo, no caso médias de O e de X, conforme (F) acima. 

 Assim, o resultado das linhas onduladas promediadas de ERPs, demonstradas 

em (F) acima, consistem em uma sequência de ondas que variam de acordo com sua 

voltagem (positiva/negativa), latência (tempo, verificado horizontalmente) e amplitude 

(tamanho da onda). Logo, os picos das ondas de ERPs são registrados a partir dessas 

três medidas (voltagem/latência/amplitude) para análise posterior. Os picos das ondas 

geralmente são nomeados de acordo com as medidas de voltagem e latência e chamados 

de componentes. Por exemplo, em (F) acima temos representados os componentes P1, 

P2, P3 e N1, N2 que indicam a positividade ou negatividade da onda (P = positivo, N = 

negativo) dentro de um determinado período de tempo (1=100ms, 2= 200ms, 3=300ms). 

Entretanto, outros fatores podem ser aplicados para a identificação de componentes de 

ERPs, fatores esses intrínsecos aos próprios componentes. Luck (2014) define:  

 

Conceitualmente, um componente de ERP é um sinal neural 

gravado a partir do escalpo, gerado em um módulo neuro-

anatômico específico quando uma operação computacional é 

realizada. Por essa definição, um (mesmo) componente pode 

ocorrer em diferentes tempos sob diferentes condições, desde 

que surja de um mesmo módulo e represente a mesma operação 

computacional35 

 

                                                            
35 “Conceptually, an ERP component is a scalp-recorded neural signal that is generated in a specific 

neuroanatomical module when a specific computational operation is performed. By this definition, a 

component may occur at different times under different conditions, as long as it arises from the same 

module and represents the same computational operation.” p.66 
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Existem muitos componentes potenciais que têm amplo destaque na literatura 

relevante ao tema por ser recorrentemente associado a uma determinada cognição. Por 

exemplo, o componente N170 tem sido relacionado ao processamento de faces. Os 

estudos de neurociência da linguagem também apresentam componentes relacionados 

ao processamento linguístico. Nestas áreas, os componentes mais discutidos são o N400 

e o P600 e seus subcomponentes, como veremos a seguir. 

O componente N400 foi descoberto por Marta Kutas no final da década de 70. Kutas 

elaborou um experimento buscando elicitar o componente P3 (já amplamente 

averiguado na época para reconhecimento de palavras) investigando o papel do contexto 

no reconhecimento de palavras em sentenças como “He shaved off his mustache and 

eyebrows.” (Ele barbeou o bigode e a sobrancelha dele). Os resultados demostraram um 

pequeno componente negativo ao invés de positivo como inicialmente esperado (Luck, 

2014). A fim de observar mais claramente esse efeito, Kutas aplicou um novo 

experimento com sentenças que continham uma palavra que em vez de ser não esperada 

pelo contexto era semanticamente anômala. Sentenças como “He shaved off his 

mustache and city” (Ele barbeou o bigode e a cidade dele) e “I take my coffee with 

cream and dog” (Eu tomei meu café com creme e cachorro). Nesse segundo 

experimento, o efeito de negatividade foi mais explicito uma vez que o mesmo elicitou 

picos de polaridade negativa bem altos em torno de 400ms no curso do tempo de 

apresentação da palavra (Kutas & Hillyard, 1980). Desde então, este tem sido o 

componente mais estudado na área da linguagem sendo relacionado principalmente ao 

conteúdo semântico das palavras per se e às teorias de acesso lexical já que parece 

fornecer pistas sobre o armazenamento de palavras (França et al, 2008). No Brasil, o 

estudo do componente N400 foi averiguado pioneiramente na tese de doutoramento da 

professora Aniela Improta França (França, 2002) intitulada “Concatenações linguísticas: 

um estudo de diferentes módulos cognitivos na aquisição e no córtex”. A tese foi 

desenvolvida  no laboratório CLIPSEN-UFRJ (Laboratório de Concatenações 

Linguísticas: Psicolinguística e Neurofisiologia) coordenado pela professora Miriam 

Lemle. A partir daí várias outras dissertações e teses foram desenvolvidas no  ACESIN 

(Laboratório de Acesso sintático), coordenado pela professora Aniela Improta França.   

Topograficamente, o N400 tende a apresentar maior ativação na região central e parietal 

esquerda do cérebro.  

Outro componente estudado pela neurociência da linguagem, o P600, foi mais 

recentemente elicitado por Osterhout & Holcomb (1992) e desde então tem sido 
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relacionado à anomalias e incongruências sintáticas podendo ser elicitado, por exemplo, 

em sentenças do tipo “*The broker persuaded to sell the stock” (O corretor convenceu a 

vender o estoque.), em contraste com sentenças bem formadas como “The broker hoped 

to sell the stock” (O corretor esperava vender o estoque.). Gouvea et al (2010) também 

encontraram evidências de alta amplitude no componente P600 para sentenças que 

geram análises temporariamente incorretas (conhecidas na área da psicolinguística 

como sentenças garden path). O P600 também já foi elicitado em anomalias não 

linguísticas em áreas como música (Patel et al, 1998) e matemática (Martín-Loeches et 

al, 2006). Na área da linguagem, além de violações sentenciais, o componente de P600 

parece refletir também violações sintagmáticas como, por exemplo, violações de 

concordância de número, tempo, gênero e caso conforme mencionado por Gouvea et al. 

(2010) e investigado por Gomes (2014), Gomes e França (2015) e Gomes e França 

(2013). Topograficamente, o componente P600 geralmente apresenta maior ativação na 

área posterior na região esquerda do cérebro.  

Além dos clássicos componentes N400 e P600, atualmente muitos pesquisadores 

têm averiguado seus subcomponentes negativos e positivos que parecem fornecer pistas 

interessantes sobre o processamento de estruturas linguísticas específicas como, por 

exemplo, indexação pronominal, processamento de palavras funcionais e quantificação, 

essa última de extrema importância para a discussão apresentada no final do capítulo 5. 

ELAN (Early Anterior Negativity) componente de negatividade anterior elicitado no 

hemisfério esquerdo em torno de 280ms relacionado ao processamento de palavras 

funcionais (Friederici, 1995), LAN (Left Anterior Negativity), LPC (Late Positivity 

Component) positividade tardia entre 900 e 1500ms (Jianga et al, 2009) relacionada a 

irregularidades morfológicas (França, 2015) e a introdução de um novo referente no 

discurso (como elicitado por Kaan et al descrito na resenha da seção 4.2.1 abaixo), e 

negatividade e positividade continuada elicitadas por Jianga, Tana e Zhou (2009) como 

reflexo da complexidade de processamento do quantificador universal dou em chinês 

(conferir seção 4.2.2 abaixo).  

Abaixo, apresentaremos uma breve resenha comentada de três experimentos que 

elicitaram diferentes componentes a partir de sentenças quantificadas. As discussões 

suscitadas pelos resultados destes trabalhos parecem estar de acordo com os resultados 

exploratórios desta tese sobre o processamento neurobiológico do quantificador 

distributivo sohoji-sohoji da língua Karajá fornecendo assim, além do debate teórico de 

extrema relevância, pistas para a universalidade dos aspectos cognitivos da linguagem. 
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4.2.1 KAAN, DALLAS, BARKLEY (2007) 

 

O objetivo deste estudo foi observar os processos relacionados à interpretação de 

quantificadores nús que introduzem novos referentes e determinar quais componentes 

de ERP poderiam ser sensíveis a esses processos atentando para as janelas temporais. 

Para isto, os autores montaram um experimento com sentenças em que quantificadores 

numerais, como “dois”, seriam ambíguos uma vez que  poderiam recuperar um referente 

previamente mencionado ou, ainda, apresentar um novo elemento para o discurso, como 

pode ser conferido no em (7) abaixo. Esse tipo de ambiguidade têm sido estudado na 

literatura psicolinguística e pode ser conferido no trabalho de (Frazier et al., 2005). 

Tarefas comportamentais e estudos off-line mostraram que a leitura de subconjunto 

parece ser a preferencial e a menos custosa em termos de processamento. Entretanto, 

esses estudos não fornecem evidências contundentes sobre o curso temporal do 

processamento deste tipo de ambiguidade numeral. Por isso, o autor argumenta que uma 

investigação de ERP com esse tipo de estrutura é justificada. 

 

(7) Seis navios apareceram no horizonte. Quatro … 

 

 leituras possíveis 

a. subconjunto: “quatro dos seis navios que apareceram no horizonte …” 

 b. novo conjunto de navios: “quatro afundaram” 

 c. novo conjunto de diferentes entidades: “quatro pessoas os viram” 

 

 Os resultados desse estudo sugerem que a interpretação de quantificadores para  

o processamento de novos referentes no discurso apresentaram processos mais lentos do 

que aqueles geralmente encontrados para outras estruturas linguísticas. De acordo com 

o autor, o estabelecimento de um novo referente no discurso parece ter elicitado um 

componente positivo tardio (Late Positive Component - LPC) que poderia refletir o 

esforço de se estabelecer um novo referente discursivo mesmo que esse referente não 

seja completamente “novo”, já que o teste trabalhou com interpretações do tipo (b) em 

que o novo referente foi um conjunto diferente das mesmas entidades mencionadas 

anteriormente. Entretanto, outra interpretação que podemos pensar para esse efeito 

poderia estar relacionado a introdução de uma nova interpretação quantificacional (não 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaan%20E%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dallas%20AC%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barkley%20CM%5Bauth%5D
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correferente) que seria mais custosa para o processamento sentencial. Estudos 

posteriores demonstraram que o processamento quantificacional parece ser 

naturalmente mais complexo elicitando potenciais negativos e positivos tardios bem 

como um efeito de positividade/negatividade continuada, como veremos na resenha a 

seguir. Na próxima seção, apresentaremos uma breve resenha dos experimentos 

desenvolvidos por Jianga, Tana e Zhou (2009) que parecem apontar nesta direção. Os 

resultados de três experimentos desenvolvidos pelos autores elicitaram componentes 

cuja negatividade/positividade foi continuada no curso temporal, o que pode ser 

compreendido como um efeito da complexidade do processamento quantificacional. 

4.2.2 JIANG, TAN, ZHOU (2009) 

 

Neste trabalho os autores apresentam três experimentos que buscam observar o 

processamento cerebral tanto do ponto de vista sintático como do ponto de vista 

semântico do quantificador universal “dou” do chinês (all, every). Foram criadas 

violações para o quantificador universal  “dou” após um sintagma nominal singular 

objeto em uma sentença SOV (experimento 1 e 3) e após um sintagma nominal singular 

sujeito em uma sentença SVO (experimento 2). O experimento 1 e 3 observaram o 

julgamento de plausibilidade semântica e o experimento 2 a compreensão em tempo real 

das sentenças seguidas por um teste de reconhecimento de sentença ao final do 

experimento. Experimento 1 elicitou uma positividade continuada de 400 a 1100 ms 

após o início do quantificador e uma negatividade continuada de 300 a 800 ms após o 

início do seguimento seguinte, o verbo. No experimento 2, a distância entre o 

quantificador “dou” e o verbo variou pela presença ou ausência de um advérbio nas 

sentenças experimentais. Novamente, uma positividade continuada foi observada na 

inadequação do quantificador. Além disso, uma negatividade continuada foi observada 

na palavra imediatamente seguinte ao quantificador, independente se essa palavra foi 

um advérbio ou um verbo. O experimento 3 utilizou os mesmos estímulos que o 

experimento 1 mas com uma tarefa diferente. Para esse, foram elicitadas negatividade 

em diferentes intervalos de tempo após o início do quantificador. A positividade 

continuada é interpretada como sendo associada com um processo de integração que 

liga o quantificador universal com a entidade precedente, ou seja um elemento nominal. 

A negatividade continuada é atribuída ao processo de reinterpretação da sentença após 
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uma dificuldade inicial, o que parece, portanto, estar associada ao processamento 

relacional de indivíduos e eventos envolvidos durante a quantificação de enunciados.  

Esses testes apontam perspectivas interessantes no que diz respeito aos componentes 

associados aos quantificadores de línguas naturais. Tanto a positividade quanto a 

negatividade continuada parece sugerir um atraso dos potenciais negativos e positivos 

para o processamento quantificacional. Isso poderia estar relacionado à semântica 

relacional de elementos quantificadores como também ao processamento matemático 

requerido pela operação quantificacional. Além disso, esse trabalho demonstra que os 

potenciais relacionados a quantificação podem ser elicitados não apenas imediatamente 

após o início do quantificador como também no seguimento seguinte, em acordo com os 

potenciais elicitados por nosso experimento de ERP descrito no capítulo 5. Isso parece 

sugerir que elementos quantificadores evocam um algoritmo quantificacional cujo o 

processamento tende a se manter em aberto, provavelmente pela natureza relacional 

desses elementos que precisam estar associados aos indivíduos e eventos da sentença 

em que ocorre. Obviamente essas predições são exploratórias uma vez que esta é uma 

área seminal com pouquíssimos trabalhos publicados. Entretanto, os dados elicitados 

mostram o potencial relevante da área não apenas para a quantificação da linguagem 

como também para o processamento quantificacional de uma forma geral.  

Na subseção seguinte, abordaremos o trabalho de Chiarelli et Al (2011) que 

averiguou o processamento de nomes massivos e contáveis. Este trabalho demonstra 

que o componente de negatividade anterior à esquerda, geralmente associado ao 

processamento morfossintático, foi elicitado em nomes contáveis sugerindo que o efeito 

foi causado pela possibilidade de imagem mental e pela contagem individual desse tipo 

de nominal. Tais conclusões são pertinentes para este trabalho uma vez que a 

distributividade em Karajá também apresenta características semelhantes sendo, 

inclusive, permitida apenas a nomes contáveis na língua. 

 

4.2.3 CHIARELLI ET AL (2011)  

  

Neste estudo, os autores averiguaram se nomes contáveis e massivos são 

processados de maneira diferente no cérebro. Dois experimentos de ERPs foram 

utilizados a fim de explorar os níveis sintáticos e semânticos de tal distinção. Além de 

estudos prévios demonstrarem que nomes concretos e abstratos são processados de 
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maneira distinta, nomes massivos e contáveis tipicamente também diferem em 

concretude, por isso o efeito desta variável foi examinada de maneira fatorial em cada 

experimento realizado. Portanto, os estímulos apresentados eram: contável concreto, 

contável abstrato, massivo concreto e massivo abstrato.  

O primeiro experimento (tarefa de julgamento semântico concreto/abstrato) 

evidenciou a interação entre o efeito de concretude do componente de N400 e as 

condições massivo e contável, revelando um efeito substancial entre nomes massivos e 

contáveis no nível semântico, nomes contáveis concretos elicitaram maior negatividade 

que comparados com nomes abstratos concretos. Ou seja, a diferença entre massivos e 

contáveis foi significativa levando em conta o efeito de concretude. Para os autores, 

esse efeito pode ser explicado pela combinação de dois processos cognitivos distintos: o 

primeiro diz respeito a imagem mental que nomes concretos evocam  e o segundo diz 

respeito ao processo de quantificação em que a possibilidade de detectar uma estrutura 

para um dado sujeito pode ser derivada da distinção massivo/contável para categorias 

concretas (por exemplo, livro vs leite). Este conceito têm sido definido como 

“arbitrariedade estrutural” e se refere ao fato de que enquanto substâncias têm estruturas 

arbitrárias, objetos apresentam uma estrutura que não é arbitrária, e portanto, mais 

facilmente identificável. Como consequência nomes contáveis concretos são também 

quantificáveis em um nível numérico. Por outro lado, nomes massivos não apresentam 

esta propriedade, provavelmente por causa de sua estrutura arbitrária. Além disso, a 

representação de objetos pode ser construída através de uma quantificação discreta, 

enquanto que a representação de substâncias deve ser construída através de uma 

quantificação ao longo de um contínuo. Esta interpretação é também confirmada pelos 

dados de comportamento (índices de acerto e tempo de resposta) que mostra tempos de 

resposta mais lento e maior índice de erro para nomes contáveis abstratos comparado 

aos nomes contáveis concretos. Além disso, a interpretação dos dados topográficos 

mostram indicam uma maior ativação na área esquerda posterior (área conhecida na 

literatura por processar interpretação visual) para a representação de nomes contáveis 

concretos.  

O segundo experimento foi baseado em  julgamento de  violação sintática e mostrou 

uma distinção entre nomes massivos e contáveis no componente de negatividade 

anterior esquerdo (LAN – Left Anterior Negativity), nomes contáveis apresentaram 

maior negatividade, o que, como no primeiro experimento, parece ser resultado do 

processo quantificacional desses nomes. O componente de LAN tem sido estudado na 



120 
 

literatura como o primeiro processamento sintático de palavras em uma sentença. Tal 

distinção se baseia na característica gramatical de diferenciação em nível de léxico 

mental quando uma estrutura contextual é fornecida (por exemplo, nomes massivos e 

contáveis são distintos quanto a suas propriedades sintáticas). Esses resultados são 

opostos aqueles encontrados nos testes de comportamento nos quais nomes contáveis 

apresentaram tempos de respostas mais rápidos que nomes massivo. Por outro lado, na 

janela de latência entre 500 e 800 ms, o componente de P600 apresentou um efeito 

significativo do fator contável/massivo proeminente nas regiões central e posterior. 

Sentenças bem formadas contendo nomes contáveis elicitaram o maior pico positivo.  A 

distinção do componente de P600 confirma a importância da diferença sintática entre 

nomes massivos e contáveis. Os maiores picos negativos e positivos para nomes 

contáveis parecem estar em harmonia com estudos translinguísticos que apontam que 

nomes massivos são universais e estão presentes em todas as línguas naturais, 

apresentando, portando, processamento de valor default. 

Este estudo apresentou resultados que sugerem que o cérebro diferencia entre nomes 

contáveis e nomes massivos não apenas no nível sintático mas também no nível 

semântico e que nomes contáveis parecem apresentar maior complexidade de 

processamento já que podem ser processados imageticamente e quantificados 

individualmente. Esses resultados são de grande impacto para a discussão levantada por 

esta tese uma vez que a quantificação individual faz parte da denotação básica do 

quantificador sohoji-sohoji da língua Karajá. Este estudo apresenta hipóteses 

importantes sobre o processamento cerebral da quantificação e individualização lexical 

que, como veremos adiante no capítulo 5, parece estar de acordo com os resultados 

encontrados por nosso experimento de ERP sobre distributividade em Karajá. 
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5. CONJUNTO EXPERIMENTAL 

 

Nesta seção, descrevo o conjunto de experimentos que nos auxiliaram a averiguar 

aspectos do processamento do distributivo sohoji-sohoji da língua Karajá. Primeiro, 

apresentarei um questionário para averiguação da distinção contável/massivo que nos 

permitiu, além de estabelecer o Karajá como uma língua que distingue entre nomes 

massivos e contáveis, confirmar a hipótese de que a língua só licencia o distributivo 

sohoji-sohoji quando operando sobre os nomes contáveis da língua Karajá. O 

experimento seguinte investiga, através de uma tarefa de descrição de cenários, a 

hipótese de  utilização adverbial de sohoji-sohoji como recurso de acomodação de 

cenários que infringiriam a denotação adnominal do distributivo, de acordo com as 

propriedades discutidas no capítulo 3. Por fim, o experimento 4 averigua o 

processamento e aceitabilidade do distributivo sohoji-sohoji em diferentes cenários 

experimentais e parece sugerir que mesmo que um cenário não compatível (ou pensado 

como incompatível) seja aceito pelos participantes na medida off-line, a elicitação de 

fenômenos on-line inconscientes relacionados à neurofisiologia cerebral fornece pistas 

instigantes sobre a complexidade de processamento da distributividade que parece 

estabelecer uma gradiência de ativação neurobiológica para o quantificador distributivo 

sohoji-sohoji. 

 

5.1 DISTINÇÃO MASSIVO/CONTÁVEL 

 

Na linguística, a distinção entre nomes massivos e contáveis em línguas naturais tem 

motivado inúmeras pesquisas nos últimos vinte anos no âmbito da ciência da 

linguagem. Podemos dizer que as duas maiores questões que permeiam estes estudos 

são: (i) há em todas as línguas a distinção massivo/contável? (ii) as propriedades que 

distinguem massivo /contável entre as línguas humanas podem ser generalizadas? 

Chierchia (2010), na tentativa de responder estas perguntas, compreende as línguas 

humanas em três diferentes categorias tipológicas, de acordo com as propriedades 

morfossintáticas do sintagma nominal que estão em jogo para a distinção (ou não) de 

nomes massivos e contáveis meio a uma visão translinguística, a saber, (i) línguas com 

marcação de número (number-marking languages); (ii) línguas com classificadores 

(classifier languages); (iii) línguas de número neutro (number-neutral languages). 

Abaixo, explicitarei cada uma dessas categorias e, em seguida, discutirei dados do 



122 
 

Karajá, oriundos da aplicação de um questionário para  a averiguação de nomes 

nocionalmente massivos, buscando um paralelo entre os dados obtidos e a classificação 

proposta por Chierchia (2010).  

 

5.1.1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

A classificação triádica da tipologia de massivo/contável proposta por Chierchia 

(2010) parece ser um desdobramento do parâmetro de mapeamento nominal (The 

Nominal Mapping Parameter - NMP) desenvolvido por Chierchia (1998) no qual a 

classificação tipológica dos nominais das línguas naturais seria o resultado da marcação 

de traços +/- predicativo e +/-argumental, gerando também três sistemas distintos: [-

pred, +arg] tipo chinês mandarim – não há distinção entre massivos e contáveis, pois 

todo nome seria massivo nesta língua; [+pred, +arg] tipo alemão e eslavo – há distinção 

mass/cont e sintagmas nominais sem material funcional são permitidos; [+pred, -arg] 

tipo italiano e francês - há distinção massivo/contável e sintagmas nominais sem 

material funcional não são permitidos. Contudo, esta primeira generalização se mostrou 

insuficiente para dar conta de dados diversos. Como, por exemplo, do próprio chinês 

mandarim que, como averiguado posteriormente por Cheng e Sybesma (1999), parece, 

sim, fazer distinção entre massivos e contáveis uma vez que há classificadores 

especializados em nomes massivos – mass-classifiers e classificadores especializados 

em nomes contáveis – count-classifiers. Assim, Chierchia (2010) propõe uma nova 

tipologia baseada na morfossintaxe dos nominais, procurando agrupar novamente as 

línguas humanas em três grandes grupos: línguas com marcação de número, línguas 

com classificadores e línguas de número neutro. Para tal distinção, é observado 

primordialmente se há  morfemas pluralizadores e classificadores, além da distribuição 

dos quantificadores nominais quando acompanhados de nomes massivos e contáveis. 

 Em línguas com marcação de número, apenas nomes contáveis podem receber 

morfologia plural. Basicamente, esta é a classificação das línguas românicas, que 

também compartilham outras características em comum, tais como a distribuição dos 

quantificadores nominais especializados em nomes massivos ou contáveis e a 

necessidade de um intermediador (porcionador ou medida) explícito ou implícito para 

construções em que nomes massivos são acompanhados de numerais. Observe abaixo 

que apenas nomes contáveis (1a-d) podem receber morfologia plural, e se combinar 
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diretamente a quantificadores distributivos e a numerais, enquanto que nomes massivos, 

ao receber os mesmos tratamentos tornam a sentença agramatical (2 a-d). 

 

(1a) Eu levarei este peixe. (SG – CONT) 

(1b) Eu levarei estes peixes. (PL – CONT) 

(1c) Eu levarei cada peixe. (QUANT –  CONT) 

(1d) Eu levarei três peixes. (NUM –  CONT) 

 

(2a) Eu levarei esta água. (SG - MASS) 

(2b) ?? Eu levarei estas águas. (PL - MASS) 

(2c) ?? Eu levarei cada água. (QUANT-MASS)                   

(2d) ??Eu levarei três águas. (NUM-MASS) 

  

 As línguas com classificadores são caracterizadas por apresentarem argumentos 

despidos de material funcional (bare arguments), ausência de morfologia plural e a 

necessidade de um classificador que denote medida, porcionador ou qualquer outra 

noção que delimite a unidade referida tanto para nomes nocionalmente massivos como 

para os contáveis. De acordo com exemplos abaixo, retirados de Chierchia (1998), 

conclui-se que o chinês mandarim é uma língua que se enquadra nesta classificação 

tipológica.  Observe-se abaixo que tanto os nomes massivos (3a-b) quanto os nomes 

contáveis (3c-d) necessitam de um classificador para se combinar a numerais. 

 

(3a)  yí  lì  mǐ   (SG-MASS) 

um  CL  arroz 

‘um (grão de) arroz’ 

 

(3b) liǎng  lì  mǐ   (PL-MASS) 

dois  CL  arroz 

‘dois (grãos de) arroz’ 

 

(3c)  yí  zhāng   zhuōzi   (SG-CONT) 

um  CL   mesa 

‘uma (peça de) mesa’ 
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(3d)  liǎng  zhāng   zhuōzi   (PL-CONT) 

dois  CL   mesa 

‘duas (peças de) mesa’ 

 

 Por fim, línguas de número neutro constituem quase um tipo misto que divide 

características com os outros dois grupos acima descritos. Línguas deste grupo não 

apresentam material funcional que acompanhe o sintagma nominal (4a) nem morfologia 

plural (4b), da mesma forma que as línguas com classificadores. Por outro lado, nomes 

contáveis podem se combinar diretamente a numerais (4c-d) enquanto que nomes 

massivos não podem (4e), semelhante às línguas com marcação de número. Chierchia 

(2010) apresenta os dados abaixo da língua Dëne Suliné descrita por Wilhelm (2008) 

para exemplificar a tipologia deste terceiro grupo. 

 

(4a) tth'ay  thiɫtsi̜     si̜   (SG-CONT) 

 dish  perf-lSG-make SG Ο perf  assert  

 Ί made one dish'  

 

(4b) tth'ay  ghigha̜     si̜   (PL-CONT) 

 dish  perf-lSG-make PL Ο perf  assert  

 Ί made several dishes' 

 

(4c) so̥laghe dzoɫ      (NUM-CONT) 

 five ball 

 

(4d) so̥laghe k'asba       (NUM-CONT) 

 five chicken 

 

(4e)  *so̥laghe bër       (NUM-MASS) 

 five meat     

 

 Entretanto, estas três classificações parecem não ser suficientes para uma 

generalização das línguas humanas, sobretudo se olharmos para famílias linguísticas 

que não pertencem ao já tão discutido tronco indo-europeu. Lima (2014), por exemplo, 

discute em sua tese de doutorado dados da língua indígena Yudja (família Juruna, 

tronco Tupi) e demonstra, por meio de um conjunto de testes, que, nesta língua, nomes 
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massivos e contáveis, entre outras características, podem ser combinados aos numerais 

existentes na língua sem a intervenção de nenhum classificador ou porcionador  (cf. 

exemplos (5a) e (5b) abaixo), o que difere das línguas analisadas para a tipologia dos 

nominais proposta por Chierchia (2010), por exemplo. A autora argumenta, baseada em 

uma série de testes de julgamento de gramaticalidade aplicados em adultos e crianças 

nativos, que não existe distinção contável/massivo nesta língua, uma vez que todos os 

nomes em Yudja permitiriam denotação do tipo contável. 

 

(5a)  Txabïu  pïza   dju wï 

 três   canoas   trazer 

 ‘(Alguém) trouxe três canoas’ 

 # ‘Alguém trouxe canoa três vezes’ 

 

(5b)  Txabïu  apeta   dju wï 

 Três   sangue  bring 

 ‘(Alguém) trouxe três (quantidades de) sangue’ 

 # ‘Alguém trouxe (porções de) sangue três vezes’ 

 

 Como, em Yudja, não há nenhum elemento que apareça explicitamente na 

sintaxe aberta para diferenciar massivos e contáveis, Lima (2014) desenvolveu um 

questionário a fim de averiguar se a coerção36 seria responsável pela combinação 

irrestrita de numerais e nomes em Yudja. Seus resultados mostraram que não há coerção 

uma vez que, mesmo em contextos não-convencionais – nos quais não há um recipiente 

padrão disponível pelo contexto, não houve a necessidade de uma individuação clara de 

porções para que nomes nocionalmente massivos como ‘sangue’ e ‘água’ passassem a 

se comportar como contáveis, sustentando a hipótese da autora de que todos os nomes 

nesta língua apresentariam denotação contável. Para verificar a distinção entre nomes 

massivos e contáveis em Karajá, bem como possíveis processos de coerção 

relacionados, adaptei e apliquei este questionário desenvolvido por Lima. Na próxima 

                                                            
36 A coerção, de acordo com Corbett (2000), ocorre quando nomes massivos são impelidos a se comportar 

como contáveis e nomes contáveis como massivos por meio de algum processo que envolva a 

individualização ou massificação do elemento em questão. Por exemplo, a substância cerveja quando 

combinada a um numeral subentende um porcionador que porcione o líquido em unidades contáveis. Por 

isso, quando falamos “Me dá três cervejas, por favor” está implícito uma interpretação que indique ‘três 

garrafas/copos de cerveja’. Algumas substâncias como ‘sangue’ parecem necessitar de um contexto 

específico para coerção pois carecem de um porcionador padrão. Logo, falar “Me dá três sangues, por 

favor” faz sentido em um ambiente laboratorial onde ‘tubos de sangue’ seja um porcionador 

convencionado para esta substância. 
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seção, apresentarei os materiais, metodologia, consultores, participantes e uma breve 

discussão dos resultados obtidos. 

 

5.1.2 QUESTIONÁRIO PARA AVERIGUAÇÃO DA DISTINÇÃO 

MASSIVO/CONTÁVEL 

 

 Como já contava com um amplo corpus que demonstrava que a combinação de 

nomes nocionalmente contáveis e numerais era gramatical mesmo sem a necessidade de 

classificadores ou quaisquer outros elementos para intermediar esta relação em Karajá 

(cf. exemplo (6)), adaptei e apliquei o questionário de metodologia off-line elaborado 

por Lima (2014), para averiguar se itens lexicais cuja denotação poderia remeter a 

nomes nocionalmente massivos apresentariam comportamento semelhante ou diferente 

da dos nomes contáveis nesta língua. 

 

(6)   Sokrowe inataõ-my òrbi   riwyreri. 

  Sokrowe três-PosP macaco  levou 

  ‘Sokrowe levou três macacos’ 

 

5.1.3 PARTICIPANTES  

 

 

 Três consultores Karajá responderam a este questionário, a saber, Leandro 

Lariwana (43 anos), em julho de 2012, Elly Mairu (32 anos), em julho de 2014 e 

Xirihore Karajá (38 anos) em novembro de 2014. Leandro e Elly são formados no 

terceiro grau indígena, na área de ciência da linguagem e atuam como professores de 

língua Karajá das aldeias JK e Btõiry, respectivamente. Xirihore é barqueiro da aldeira 

Hãwalò. 

 

5.1.4 METODOLOGIA E MATERIAIS 

 

 O questionário buscou averiguar o comportamento de 20 itens lexicais:  nove 

substâncias líquidas – água, óleo, iweru [calogi - bebida tradicional a base de mandioca 

ou de milho], chuva, mel, leite, secreção nasal, saliva, sangue e onze substâncias não-

líquidas– carne, peixe, gordura de boi, madeira, farinha, feijão, algodão, arroz, sal, 
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açúcar, areia. Para cada um destes itens foram apresentados dois contextos: (i) contexto 

convencional – no qual uma porção claramente individualizada e um porcionador 

padrão eram oferecidos para a substância referida e (ii) contexto não-convencional – no 

qual uma porção claramente individualizada era oferecida, mas não um porcionador 

padrão para a dada substância. O contexto era oferecido por mim por meio da descrição 

de um cenário em língua portuguesa seguido de duas perguntas alvo: na primeira, havia 

um porcionador disponível para mediar a relação nome/numeral e, na segunda, era 

testado se em Karajá, ao contrário do português, a combinação direta de numerais e 

nomes nocionalmente massivos era (a)gramatical. Os participantes deveriam responder 

sempre em Karajá.  

 

Contexto convencional 

 

Sokrowè voltou para casa e trouxe três potes com sangue 

Pergunta alvo 1: Como diz “Sokrowe trouxe três potes com sangue”? 

 

Resposta:  Sokrowè inataõ-my halubu hỳna riwyreri. 

  SOKROWE TRÊS-POSP SANGUE CUIA TROUXE 

  “Sokrowe trouxe três cuias de sangue” 

 

Pergunta alvo 2: É correto dizer “Sokrowè inataõ-my halubu 

riwyreri”? 

Resposta: Kõre (não) 

Contexto não-convencional 

 

Teribre cortou o dedo dele e três gotas de sangue caíram no chão. Uma 

perto da escola, outra perto do rio e uma perto da sua casa. 

Pergunta alvo 1: Como diz “Três gotas de sangue caíram no chão”? 

 

Resposta:  Inatxi halubu bètuu suu-txi             resera. 

  DOIS SANGUE   GOTA      CHÃO-EM          CAIU 

  “Duas gotas de sangue caíram no chão” 

 

Pergunta alvo 2: É correto dizer “Inatxi halubu suu-txi resera”? 

Resposta: Kõre (não) 

Tabela (15): Exemplos de contexto convencional e não convencional adaptados de LIMA (2014) 

 

Como dito anteriormente, o objetivo deste questionário era averiguar se nomes 

nocionalmente massivos e numerais poderiam ser combinados livremente sem a 

necessidade de um porcionador para intermediar esta relação, assim como é verificado 
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em nomes contáveis desta língua. A seguir, apresentarei e discutirei os resultados 

obtidos com a aplicação deste questionário. 

 

5.1.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A combinação de nomes nocionalmente massivos com numerais (mass-num) sem a 

intermediação de um porcionador demonstrou ser agramatical em Karajá em quase 

todos os itens nos dois contextos testados (convencional e não convencional). 

Entretanto, dos vinte nomes averiguados quatro puderam ser diretamente combinados a 

numerais: saliva, secreção nasal, chuva e madeira. Abaixo, apresentarei exemplos de 

sentenças produzidas pelos falantes nos dois contextos testados para substâncias 

líquidas e para substâncias não-líquidas. Logo a seguir, discutirei porque ‘saliva’, 

‘secreção nasal’, ‘chuva’ e ‘madeira’ apresentaram comportamento distinto dos demais 

itens averiguados . Por fim, diante dos dados aqui explicitados, argumentarei a favor de 

classificar o Karajá como pertencente ao grupo de línguas de número neutro, segundo 

a classificação tipológica proposta por Chierchia (2010). 

Como podemos verificar nos exemplos (7-10) abaixo, as respostas dadas para o 

questionário aplicado, tanto para substâncias líquidas como para substâncias não-

líquidas, indicam haver sempre a necessidade de um porcionador (hỳna/buuti) ou 

porcionador (tuu/ betuu/ buutè) para mediar a relação mass-num. 

 

(7)  Substância líquida – item água  

Contexto convencional 

 

A mulher trouxe três (potes com) água para a escola. 

Pergunta alvo 1: Como diz “A mulher trouxe três potes com água”? 

 

Resposta:  Hawyy inatão bèè    hỳna riwyreri 

  MULHER TRÊS      ÁGUA CUIA TROUXE 

  “A mulher trouxe três cuias de água” 

 

Pergunta alvo 2: É correto dizer “Hawyy inatao bèè riwyreri”? 

Resposta: Kõre (não) 

 

Contexto não-convencional 

 

Alguém trouxe um pote com água e deixou cair uma gota perto da 

escola, outra perto do hospital e outra perto do rio. 

Pergunta alvo 1: Como diz “Três gotas de água caíram no chão”? 
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Resposta:  Be-tuu         inatão suu-txi             resera. 

  ÁGUA-POUCO TRÊS      CHÃO-EM          CAIU 

  “Duas gotas de água caíram no chão” 

 

Pergunta alvo 2: É correto dizer “bèè inatão suu-txi resera”? 

Resposta: Kõre (não) 

 

 

(8) Substância líquida – item óleo  

Contexto convencional 

 

Leandro trouxe três (potes com) óleo para São Félix. 

Pergunta alvo 1: Como diz “Leandro trouxe três potes com óleo”? 

 

Resposta:  Leandro inatão hãdỹỹ    hỳna riwyreri 

  LEANDRO TRÊS      ÓLEO        CUIA TROUXE 

  “Leandro trouxe três cuias de óleo” 

 

Pergunta alvo 2: É correto dizer “Leandro inatão hãdỹỹ riwyreri”? 

Resposta: Kõre (não) 

 

Contexto não-convencional 

 

Leandro estava andando com um pote cheio de óleo e, no caminho, 

duas gotas de óleo caíram uma perto da cozinha da escola e outra perto 

do fogo. 

Pergunta alvo 1: Como diz “Duas gotas de óleo caíram no chão”? 

 

Resposta:  Hadyy         betuu inatxi suu-txi             resera. 

  ÓLEO             GOTA    DOIS   TERRA-EM           CAIU 

  “Duas gotas de óleo caíram no chão” 

 

Pergunta alvo 2: É correto dizer “Hadyy inatxi suu-txi resera”? 

Resposta: Kõre (não) 

 

(9) Substância não-líquida – item sal 

Contexto convencional 

 

Alguém trouxe dois (potes com) sal para a casa da comunidade. 

Pergunta alvo 1: Como diz “Alguém trouxe dois potes com sal”? 

 

Resposta:  Iny-õ            inatxi juyra    hỳna riwyreri 

  GENTE-IND   DOIS   SAL        CUIA  TROUXE 

  “Alguém trouxe duas cuias com sal” 

 



130 
 

 

Pergunta alvo 2: É correto dizer “Iny-õ inatxi juyra riwyreri”? 

Resposta: Kõre (não) 

 

Contexto não-convencional 

 

Alguém estava andando com um pote cheio de sal e duas pequenas 

pitadas de sal caíram: uma perto da escola e outra perto do hospital. 

Pergunta alvo 1: Como diz “Duas pitadas de sal caíram no chão”? 

 

Resposta:  Iny-õ            inatxi juyra buutè ritxiwira. 

  GENTE-IND   DOIS      SAL   POUCO DERRUBOU        

  “Alguém derrubou duas pequenas porções de sal” 

 

Pergunta alvo 2: É correto dizer “Iny-õ inatxi juyra ritxiwira”? 

Resposta: Kõre (não) 

 

(10) Substância não-líquida – item gordura de boi 

Contexto convencional 

 

Alguém trouxe dois (potes com) gordura para a cozinha. 

Pergunta alvo 1: Como diz “Alguém trouxe dois potes com gordura”? 

 

Resposta:  Iny-õ            inatxi hỳna broreni wè          riwyreri 

  GENTE-IND   DOIS   CUIA    BOI        GORDURA TROUXE 

  “Alguém trouxe duas cuias com gordura de boi” 

 

Pergunta alvo 2: É correto dizer “Iny-õ inatxi broreni wè       

riwyreri”? 

Resposta: Kõre (não) 

 

Contexto não-convencional 

 

Alguém trouxe um pote com gordura e duas partes caíram no chão: uma 

perto da escola e outra perto do rio. 

Pergunta alvo 1: Como diz “Duas partes de gordura caíram”? 

 

Resposta:  Broreni wè             inatxi buuti resera suu-txi 

  BOI         GORDURA     DOIS   POTE  CAIU    CHÃO-EM 

  “Doi potes com gordura caíram no chão” 

 

Pergunta alvo 2: É correto dizer “Broreni wè inatxi resera suu-txi”? 

Resposta: Kõre (não) 
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 Contudo, os nomes ‘saliva’, ‘secreção nasal’, ‘chuva’ (céu) e ‘madeira’ puderam 

ser combinados diretamente aos numerais como pode ser verificado nos exemplos (11-

14) abaixo. 

 

(11) Substância líquida – item chuva (céu) 

 

Contexto: Existem três aldeias uma perto da outra: Hawalò, JK e Watau. Uma pessoa 

em JK olhou para a esquerda e disse que estava chovendo em Watau, depois olhou 

pra direita e disse que está chovendo em Hawalò. 

 

 [Biu inatxi] roara, Hawalò-txi ijõ Watau-txi. 

       CÉU DOIS CAIU: HAWALÒ-EM OUTO WATAU-EM. 

           ‘Duas chuvas caíram: uma em Hawalò e outra em Hawalò‘ 

 

(12) Substância líquida – item saliva 

 

Contexto: O cachorro deixou cair uma gota de saliva perto do hospital e outra perto da 

escola. Como diz duas gotas de saliva caíram no chão? 

 

 Ijorosa [inatxi irysybè] resera 

 CACHORRO DOIS SALIVA.DE.CACHORRO CAIU 

 ‘Duas salivas caíram’ 

 

(13) Substância líquida – item secreção nasal 

  

Contexto: Duas gotas de secreção nasal caíram no chão, uma perto da cozinha e outra 

perto da escola. Como diz duas porções de secreção nasal caíram no chão? 

 

 [Inatxi ihatỹbè]                resera. 

 DOIS SECREÇÃO.NASAL CAIU 

 ‘Duas secreções nasais caíram’ 

 

(14) Sustância não-líquida – item madeira 

 

Contexto: Alguém cortou dois troncos/pedaços de madeira, um perto do 23 e outro 
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perto da casa de Mahuederu. Como diz: alguém cortou dois pedaços de madeira? 

 

 Iny-õ [inatxi òwòru] riòrora 

 GENTE-IND DUAS MADEIRAS CORTOU 

 ‘Alguém cortou duas madeiras’ 

 

 Tais dados são um forte indício de que estes nomes sejam nocionalmente 

contáveis nesta língua diferindo, assim, do padrão encontrado nos outros dezesseis 

nomes testados pelo questionário. Contudo, cabe ressaltar que os itens ‘òwòru’ e 

(madeira) e ‘biu’ (chuva/céu) são polissêmicos. O primeiro pode denotar árvore, mata 

ou a substância madeira propriamente dita e o segundo pode denotar céu ou chuva 

quando acompanhado do verbo ‘roara’ (caiu), esta peculiaridade pode ter facilitado o 

licenciamento de uma denotação do tipo contável como a vista acima. 

 Portanto, os dados obtidos pela aplicação do questionário acima descrito, 

apontam haver distinção massivo/contável em Karajá, pois nomes massivos devem 

sempre vir acompanhados de um porcionador quando combinados a numerais sendo, 

inclusive, considerada agramatical a combinação direta massivo-numeral, (cf. exemplos 

(15a) e (15b) abaixo). Em contrapartida, nomes contáveis podem ser combinados a 

numerais sem a necessidade de nenhum elemento para intermediar esta relação. Testei 

também se o quantificador distributivo sohoji-sohoji, poderia ser diretamente 

combinado a nomes massivos, o que, de acordo com o  esperado, mostrou ser 

agramatical na língua, exemplo (15c) 

 

(15a)  Sokrowe inataõ-my halubu hỳna riwyreri. 

   SOKROWE TRÊS-POSP SANGUE  CONTEINER LEVOU 

  ‘Sokrowe levou três hỳna de sangue’ 

 

(15b)  *Sokrowe inataõ-my bèè   riwyreri. 

  SOKROWE TRÊS-POSP  ÁGUA  LEVOU 

  ‘Sokrowe levou três água’ 

 

(15c) *Sokrowe sohoji-sohoji-my  bèè   riwyreri. 

  SOKROWE UM-UM-POSP   ÁGUA  LEVOU 

  ‘Sokrowe levou cada água’ 

  ‘Sokrowe levou água de um por um’ 
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 Voltemos agora à tipologia proposta por Chierchia (2010), apresentada no início 

desta seção. De acordo com o autor, as línguas se dividem em três grandes grupos 

quando se trata do comportamento de nomes massivos e contáveis: (i) línguas com 

marcação de número, (ii) línguas com classificadores e (iii) línguas de número 

neutro. Como observado, o Karajá não apresenta classificadores que licenciem a 

combinação de nomes massivos e/ou contáveis com numerais, desclassificando, assim, 

a opção (ii). Restam-nos, portanto, as outras duas classificações, (i) e (iii). Vimos, no 

capítulo 2,  que há morfemas pluralizadores nominais em Karajá. Contudo, a morfologia 

plural parece não ser muito produtiva na língua, uma vez que em nenhuma das 

sentenças geradas pelos consultores no âmbito deste questionário foi utilizado um 

morfema pluralizador. Ao olhar outros dados, como  corpus em áudio e vídeo oriundo 

de trabalho de documentação e outros registros compilados em ocasiões de viagem de 

campo, verifica-se que morfemas pluralizadores nominais são pouco utilizados pelos 

falantes, que preferem geralmente coletivizadores como recurso para indicar pluralidade 

na língua. Assim, com base nas sentenças explicitadas aqui, parece-nos mais coerente 

classificar o Karajá como uma língua de número neutro, apesar de haver morfemas 

pluralizadores nesta língua para imprimir a pluralidade nominal. 

 

5.2  DESCRIÇÃO DE CENÁRIOS DISTRIBUTIVOS  

 

Como visto no capítulo 3, distributivos geralmente correspondem a quantificadores 

que carregam em si, além da informação distributiva, o operador universal (∀) em sua 

denotação. Para observar se sohoji-sohoji carregaria em sua semântica a força 

quantificacional do operador ∀, elicitei algumas sentenças a partir de imagens estímulo 

do subteste relativo aos quantificadores provenientes do manual de Roeper et al. (2000), 

o Dialect Sensitive Language Test ou DSLT. Este manual reúne uma série de imagens 

utilizadas pelos autores em testes de aquisição para averiguar diferentes aspectos da 

gramática do inglês. Como as imagens são bem simples e claras, podem ser utilizadas 

como materiais para testes em outras línguas, como o Karajá, por exemplo. A seguir 

explicitarei a metodologia, materiais e  resultados obtidos com esta testagem piloto. 

 

5.2.1 PARTICIPANTES 
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Três voluntários participaram deste teste: o barqueiro Xirihore (38 anos) e os 

professores de língua Karajá Leandro Lariwana (43 anos) e Elly Mairu Karajá. 

 

5.2.2 METODOLOGIA E MATERIAIS 

 

Foram apresentadas vinte imagens, uma por vez, e foi pedido ao consultor que as 

descrevessem na língua Karajá. Logo após, caso o distributivo não fosse utilizado, eu 

testava a possibilidade de utilizar sohoji-sohoji para descrever a figura elicitada. Por 

exemplo, vejamos a figura (4) abaixo, um dos itens do teste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (4): Item do teste piloto para observação qualitativa da produção e aceitabilidade do numeral 

distributivo sohoji-sohoji em indivíduos adultos 

 

  

  Após observar a imagem, o participante Leandro Lariwana descreveu a figura 

acima com a seguinte sentença (20): 

 

(20) Ijorosà  sohoji-sohoji  tii  r-i-my-ra 

CACHORRO  UM-UM  OSSO  3P-VT-RAIZ-PST,REC 

‘Cada cachorro comeu osso’ 

 

Os materiais eram compostos por quatro grupos de imagens, de acordo com as 

condições descritas na tabela (16) abaixo: 
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1 indivíduo por item + figura extra    

(cachorro-osso)    

(Tfig)  

1 indivíduo por item + item extra     

(menina-pirulito)      

(Titem) 

  

1 indivíduo por item + indivíduo 

extra 

(menina-barco)   

(Tind)  

Distratora (Dist)  

Tabela (16): Exemplos de contextos elicitados a partir do DSLT (ROEPER et al. 2000) 

 

  Assim, de acordo com a tabela acima, havia três grupos de imagens teste: (Tfig), 

(Titem) e (Tind), além do grupo contendo imagens distratoras. Para as condições (Tfig) 

e (Titem), a predição era a de que os consultores utilizassem o distributivo sohoji-sohoji 

para descrever as imagens, uma vez que a distribuição de indivíduos por item não era 

prejudicada pela figura ou item extra presente na imagem. Já para a condição (Tind) era 

esperado que os consultores rejeitassem o uso de sohoji-sohoji. pois o indivíduo extra 

presente na imagem inibiria uma denotação do tipo universal para o distributivo em 

Karajá.  

 

5.2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As condições (Tfig), (Titem) se comportaram como o esperado, pois mesmo quando 

o falante não utilizava o distributivo sohoji-sohoji em sua primeira sentença  para 

descrever o cenário, posteriormente, durante a checagem de gramaticalidade, era aceito 
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o uso de sohoji-sohoji. Já para a condição (Tind), cuja expectativa inicial era a de não 

permitir o a utilização de sohoji-sohoji, uma vez que o indivíduo extra infringiria a 

denotação do operador ∀, foi natural a utilização de sohoji-sohoji, inclusive na maioria 

dos itens foi a primeira sentença emitida pelo consultor. Tal cenário, que permite 

indivíduos disponíveis que não estão envolvidos no evento, seria agramatical para um 

distributivo adnominal como o cada do português, por exemplo.  

 

(21) 

 

b. Wairu mahadu sohoji-sohoji-my awaru tyrèki  r-ỹ-i-reri. 

VAQUEIRO CLT UM-UM-MY CAVALO SOBRE 3A-VT-RAIZ-PRS.CONT 

‘O grupo de vaqueiro fica sobre cavalo de um em um’ 

 

(22) 

 

weryry sohoji-sohoji bola-di r-e-hu-ra 

MENINO UM-UM BOLA-POSP 3A-VT-RAIZ-PST.REC 

‘Meninos arremessaram a bola de um em um’ 

 

(23) 

 

Hãbu mahãdu sohoji-sohoji ta xapeu-ò  r-i-uko-ra 

HOMEM GRUPO UM-UM 3P.ANF CHAPÉU-POSP  3A-VT-RAIZ-PST.REC 

‘O grupo dos homens está levantando chapéu de um em um’ 

 

 

A fim de observar se haveria diferença de processamento entre cenários 

distributivos padrão (um-um) e cenários distributivos não padrão (distributivos 

parciais), elaboramos um teste de EEG que averiguou como os participantes 

processavam sentenças com sohoji-sohoji após serem expostos a diferentes imagens 

experimentais. Esse teste registrou tanto resultados off-line oriundos da tarefa 

! 63!
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comportamental exigida, quanto resultados on-line capturados a partir da resposta 

neurobiológica elicitada por aparelho de EEG. Como veremos a seguir, para cenários 

com um indivíduo extra, a aceitabilidade de sohoji-sohoji apresentou maior 

complexidade de processamento tanto nos resultados oriundos da medida off-line, 

quanto nos resultados oriundos da medida on-line. 

 

5.3 PROCESSAMENTO E NEUROFISIOLOGIA DA LINGUAGEM 

 

Para averiguar as etapas de processamento do quantificador distributivo sohoji-

sohoji, montamos um design experimental que permitisse a captação de dados on-line e 

off-line a partir do pareamento de diferentes cenários controlados, que eram imagens 

apresentadas na tela do computador, com sentenças distributivas, gravadas em áudio, 

design conhecido como pareamento de imagens (picture-matching design). O 

experimento foi realizado em parceria com o laboratório ACESIN37 (Laboratório de 

Acesso Sintático coordenado por Aniela Improta França), referência na área de 

neurofisiologia da linguagem no Brasil. 

O objetivo deste experimento foi observar se uma imagem que apresentasse 

contexto distributivo padrão, conforme discutido no capítulo 3, apresentaria 

processamento semelhante a outros contextos quantitativos (distributivo parcial, 

coletivo, não exaustivo, extra-elemento e unicidade/singular) durante a compreensão de 

sentenças distributivas em Karajá. Isto porque, no experimento off-line descrito 

anteriormente, observou-se cenários não completamente distributivos (que infringiam a 

denotação universal sobre indivíduos e a diferenciação total entre eventos) poderiam ser 

aceitos como cenários possíveis em sentenças que apresentassem o quantificador 

distributivo sohoji-sohoji. Portanto, o presente experimento buscou averiguar se a 

aceitação de diferentes cenários quantitativos para sentenças com sohoji-sohoji seria 

resultado de um processo reflexivo envolvendo variáveis independentes como 

interpretação e acomodação, posteriores ao parseamento de sentenças, ou se a aceitação 

de diferentes cenários permitidos pelo quantificador sohoji-sohoji estaria relacionado às 

propriedades intrínsecas deste distributivo, sendo, portanto, observáveis em um nível 

mais reflexo da compreensão de sentenças, que chamaremos de processamento on-line. 

                                                            
37 Agradeço sobretudo a lab manager Juliana Novo Gomes que me auxiliou em todas as etapas de 

elaboração, execução e processamento deste projeto experimental.  
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Este experimento se insere também como uma evidência da importância de se 

incluir diferentes metodologias de pesquisa linguística durante o trabalho de campo 

etnográfico tradicional, visando uma melhor compreensão dos dados de uma língua que, 

na maioria dos casos, não é a L1 do pesquisador linguista. O pesquisador de línguas 

minoritárias é, na maioria dos casos, desprovido de intuição nativa dos processos da 

língua que pesquisa. Outro fator que se deve levar em consideração é que na maior parte 

do tempo é o próprio pesquisador o único, ou um dos únicos, que possui conhecimento 

formal mais aprofundado das estruturas da língua que pesquisa, em contraste com o 

trabalho de línguas majoritárias como o português, por exemplo, em que o trabalho do 

pesquisador será obviamente submetido a um número infinitamente maior de 

especialistas que compreendem não apenas a faceta teórica do fenômeno averiguado, 

como também as propriedades fonológicas, gramaticais, semânticas e pragmáticas da 

língua analisada. Por essas razões, acredito que a utilização de metodologias 

experimentais on-line e off-line, como as apresentadas neste capítulo e no capítulo 

anterior, possa contribuir significativamente para a análise de fenômenos linguísticos 

em línguas minoritárias, como é o caso das línguas indígenas brasileiras, agregando 

valor às pesquisas teórico/descritivas pré-existentes da área. 

 

5.3.1 PARTICIPANTES 

 

Ao todo, participaram deste experimento 22 sujeitos (16 homens e 6 mulheres), com 

visão corrigida ou normal, audição normal, destros (Oldfield, 1971) e falantes nativos 

da língua Karajá, habitantes das aldeias Btõiry ou Hãwalò. Todos os participantes 

afirmaram não ter ingerido bebida alcoólica ou qualquer outra droga lícita ou não lícita 

24 horas antes do experimento e ter concluído o ciclo básico do ensino fundamental. A 

média de idade entre os participantes foi de 26 anos.  

 

5.3.2 METODOLOGIA E MATERIAIS 

 

O experimento de EEG consistia na apresentação da seguinte sequência de eventos: 

uma imagem aparecia centralizada em um monitor CRT, seguida por quatro áudios 

correspondentes aos seguimentos um, dois, três e quatro de uma sentença em Karajá. 

Todas as sentenças experimentais apresentavam a estrutura sujeito-distributivo-locativo-

verbo respeitando o padrão de ordem vocabular da língua Karajá, como visto no 
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capítulo 2 deste trabalho. Após ouvir aos áudios, a tarefa dos voluntários era decidir se a 

imagem seria compatível, ou não, com a sentença ouvida. Este design é conhecido na 

literatura de psicolinguística por picture-matching ou pareamento de imagens.  

Para cada sentença experimental, foram produzidos seis cenários, a saber, (i) 

distributivo padrão, (ii) distributivo parcial, (iii) extra-elemento, (iv) não exaustivo, 

(v) coletivo e (vi) unicidade. O cenário (i) distributivo padrão apresentava o que vimos 

no capítulo 3 ser a distributividade clássica, ou seja, os elementos dos conjuntos de 

indivíduos e as subevetualidades do conjunto de eventualidades38 são distribuídos em 

relações de um por um, de forma tal que o número de relações entre os conjuntos seja 

maior que 2 e que haja diferenciação entre os subeventualidades.  O cenário (ii) 

distributivo parcial demonstrava falha de cardinalidade na operação de relacionar 

indivíduos e eventualidades, uma vez que a relação de um para um era violada em uma 

das subeventualidades apresentadas. Os cenários (iii) extra-elemento e (iv) não 

exaustivo eram complementares. No primeiro, havia um elemento do grupo de 

indivíduos que não participava da subeventualidade descrita, já no segundo, havia uma 

subventualidade que não estava relacionado a nenhum indivíduo em questão. Esses 

cenários testaram a propriedade de exaustão/universalidade de indivíduos e 

eventualidades, respectivamente. O cenário (v) coletivo era composto por apenas uma 

eventualidade para a qual todos os indivíduos eram aplicados, logo testava se 

propriedade de diferenciação entre subeventualidades era exigida por sohoji-sohoji no 

curso do processamento. Por fim, o cenário (vi) unicidade contava apenas com um 

átomo do grupo de indivíduos que, por sua vez, participava de uma única eventualidade, 

portanto, testava se um contexto singular era permitido durante o processamento do 

distributivo. Por exemplo, abaixo podemos conferir os seis cenários gerados para a 

sentença (25). As imagens foram produzidas por mim tendo como referência o banco de 

imagens produzidos por desenhistas Karajá no âmbito do projeto PRODOCLIN|Karajá. 

Cada imagem foi desenhada com lápis HB em folha A4 e digitalizada por meio de 

equipamento scanner em 300-bpi. A partir digitalizações, os cenários foram montados 

com o auxílio do software Keynote para Mac OS e exportados em formato JPG. 

 

 

                                                            
38 Em uma análise que emprega tanto predicados estativos como eventivos, o termo eventualidade 

(introduzido por Bach 1986) é frequentemente utilizado como uma categorial geral que compreende 

ambos predicados. ‘In analyses employing both states and events, the term eventuality (introduced by 

Bach 1986) is often used for the general category covering both’ (Lasersohn, 2006). 
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(25)  Krukru  sohoji-sohoji  òra-tyreki  r-y-i-reri. 

 PÁSSARO  UM-UM  TRONCO-POSP 3A-VT-RAIZ-PRS.CONT 

 ‘Cada pássaro está no tronco’ 

 

O experimento foi programado no software E-prime (Psychology Software Tools, 

Inc. – PST), plataforma específica para apresentação de estímulos linguísticos em 

experimentos de EEG. A partir de um código base projetado pela pesquisadora Juliana 

Novo Gomes, pós-doutoranda dos laboratórios ACESIN e LAPEX (UFRJ), foram 

elaboradas seis versões do experimento. De maneira que, nenhum participante viu as 

mesmas sentençaas experimentais, porém todos os participantes viram diferentes 

sentenças de todas as condições experimentais. As listas foram apresentadas tanto na 

ordem normal como inversa, para evitar efeitos de ordem de lista em cada versão. Além 

disso, os estímulos foram pseudo-randomizados dentro de cada lista de cada versão, 

seguindo as seguintes restrições: (1) estímulos experimentais foram separados por, pelo 

menos, um item distrator; (2) nenhuma sentença experimental foi seguida por outra da 

mesma condição.  

 A partir da criação das versões experimentais distribuídas entre sujeitos - design 

de quadrado latino, é possível garantir que um mesmo sujeito nunca veja as mesmas 

sentenças, mas seja exposto a sentenças de todas as condições.  

Ao todo, para este experimento, seis listas/versões foram programadas de acordo 

com a distribuição dos materiais experimentais em formato de quadrado latino, ver 

tabela (17) abaixo. Este protocolo experimental é importante para inibir que fatores 

extralinguísticos como memória, por exemplo, atue de modo a interferir no processo de 

compreensão de sentenças. A distribuição dos materiais entre os participantes também 

auxilia para que os dados obtidos sejam mais robustos, uma vez que a análise entre 

sujeitos dilui fatores subjetivos relativos aos indivíduos.  48 sentenças experimentais 

acrescidas de 48 distratoras gravadas em áudio no formato wave, que corresponde a um 

arquivo .wav, e 336 imagens gravadas em arquivo com extensão .jpg formam o 

conjunto total de materiais deste experimento e podem ser consultados nos anexos. Os 

áudios foram traduzidos do português para o Karajá em conjunto com os pesquisadores 

e professores Larinawa Karajá e por Elly Mairu, conferidos por Xirihore Karajá, e, 

posteriormente, gravados com a consultora Imaru Karajá, sendo todos esses indivíduos 

falantes nativos da língua Karajá. 
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Figura (5): Exemplos de cenários experimentais para as condições (i) distributiva, (ii) distributiva parcial, 

(iii) extra elemento, (iv) não exaustiva, (v) coletiva e (vi) unicidade 

 

 

Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6 

distributiva dist parcial coletiva não exaustiva ext elemento unicidade 

dist parcial coletiva não exaustiva ext elemento unicidade distributiva 

coletiva não exaustiva ext elemento unicidade distributiva dist parcial 

não exaustiva ext elemento unicidade distributiva dist parcial coletiva 

ext elemento unicidade distributiva dist parcial coletiva não exaustiva 

unicidade distributiva dist parcial coletiva não exaustiva ext elemento 

... ... ... ... ... ... 

distributiva dist parcial coletiva não exaustiva ext elemento unicidade 

dist parcial coletiva não exaustiva ext elemento unicidade distributiva 

Tabela (17): distribuição de quadrado latino do experimento de EEG 

 

Cada sentença era formada por quatro segmentos, respeitando-se o padrão de 

ordem vocabular da língua Karajá, conforme anteriormente mencionado, e descrito de 

forma mais detalhada no exemplo (26) abaixo: 

 

(i) (ii) 

(iv) 

(iii) 

(v) (vi) 
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(26)  Kruku  sohoji-sohoji  òra-tyreki  r-y-i-reri 

 passarinho um-um   tronco-em  está  

 sujeito  distributivo  locativo  verbo   

 seg1  seg2   seg3   seg4 

 

 Aos participantes, cabia a tarefa de observar a imagem e ouvir a sentença a que 

seria exposto por meio de monitor acoplado simultaneamente a um computador PC e a 

um aparelho de eletroencefalografia. Ao fim de cada par <imagem,som>, a tarefa era a 

de avaliar se os materiais eram compatíveis entre si ou não. Para isso, os participantes 

utilizaram um teclado em que havia duas teclas disponíveis destacadas pelas cores verde 

e vermelho. Caso o participante julgasse que a sentença ouvida era compatível com a 

imagem anteriormente vista, apertava a tecla verde. Se julgasse que a sentença era 

incompatível com a imagem vista, apertava a tecla vermelha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (6): sequência de telas apresentadas aos participantes durante experimento de EEG 

 

A apresentação do conjunto de estímulos começava com uma cruz de fixação no 

centro da tela por 500ms, seguida pela imagem/cenário experimental por 1500ms. Em 

seguida, os quatro segmentos em áudio eram apresentados. Os segmentos foram 

controlados de modo a apresentarem um tamanho médio de 1500ms cada. O tempo total 

entre os segmentos foi de aproximadamente 6000ms. Após ouvida a sentença, havia 

uma pausa de 250ms, seguida da tela de resposta, que tinha um time-out de 2000ms, ou 

seja, mesmo que o participante não apertasse nenhum dos botões de resposta, após dois 

+ 

imagem 

som  

? 

kõre               kohe 
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segundos um novo conjunto de dados seria apresentado. Ao final de cada sequência 

experimental, uma tela em branco de 1000ms era apresentada antes de passar para um 

novo conjunto de dados <imagem, sentença>. 

A fim de responder se havia ou não compatibilidade entre figura e sentença, os 

voluntários foram orientados a apertarem um dos dois botões disponíveis para resposta. 

Os botões de resposta foram balanceados entre os participantes (direita/esquerda) a fim 

de evitar efeito de lateralidade, ou seja a fim de evitar que aqueles que já associassem o 

certo com o lado direito se beneficiassem dessa associação e vice-versa. Os tempos de 

resposta foram registrados pelo software E-prime (Psychology Software Tools, Inc.). 

Os sinais de EEG foram gravados continuamente pelo software PyCorder (Brain 

Vision LLC) a partir de um sistema de 64 eletrodos acoplados em uma touca plástica 

(Brain Products GmbH ) em acordo com o sistema 10-20 estendido (Gomes, 2014), ver 

figura (6) abaixo. Os eletrodos foram alocados em acordo com o padrão internacional 

(International System Locations), incluindo cinco eletrodos ao longo da linha média 

(FPz, Fz, Cz, Pz e Oz) e dezesseis canais lateral/temporal, oito em cada hemisfério do 

cérebro (FP1/ FP2, F3/ F4, F7/ F8, C3/ C4, T3/ T4, T7/ T8, P3/ P4, e P7/ P8). Além 

disso, outros quarenta e três canais do sistema 10-20 estendido foram utilizados (AF3/ 

AF4, F1/ F2, F5/ F6, FC1/ FC2, FC3/ FC4, FC5/ FC6, FT7/ FT8, C1/ C2, C5/ C6, CP1/ 

CP2, CP3/ CP4, CP5/ CP6, TP7/ TP8, P1/ P2, P5/ P6, P7/ P8, PO3/ PO4, PO5/ PO6, 

PO7/ PO8, CB1/ CB2 e O1/ O2). 

Os eletrodos foram referenciados on-line pelo eletrodo terra, localizado na 

região frontal, e posteriormente re-referenciados pela média dos canais mastoides 

(TP9/TP10 - esquerdo/direito). As impedâncias foram mantidas abaixo de 10 kΩ. O 

EEG foi amplificado e digitalizado em uma frequência de 1000Hz. Depois de gravados, 

a frequência de amostragem dos dados foi mantida em 500Hz e foram utilizados os 

filtros de passa-baixa de 30Hz e de passa-alta de 0.1Hz., metodologia utilizada pelo 

laboratório ACESIN em acordo com os padrões internacionais de pesquisas na área 

(Tanner et. al, 2015) . Posteriormente, foram geradas médias – averages - de ERPs para 

cada sujeito por eletrodo em épocas abrangendo entre 200ms e 1200ms em relação ao 

onset do estímulo alvo. As épocas caracterizadas por piscadas ou movimento muscular 

excessivo foram automaticamente rejeitadas pelo Software Vision Analyzer (Brain 

Products GmbH), programa utilizado para filtragem e promediação dos dados gravados. 



144 
 

 

  

 

Figura (7): Imagens exemplo do acoplamento dos eletrodos 

 

Os componentes de interesse N400 e P600 foram inspecionados visualmente e 

tiveram seus picos registrados automaticamente pelo Vision Analyzer39. Para cada um 

dos canais foram capturados o pico de amplitude e a voltagem dos componentes de 

interesse em todos os segmentos e condições. O componente N400 foi inspecionado 

dentro de uma janela de 350-550ms (capturando ampla negatividade) e o componente 

P600 foi inspecionado dentro de uma janela de 550-800ms (capturando ampla 

positividade) após o onset do estímulo alvo. Grandes médias – Grand-averages - foram 

formadas pela promediação das médias dos ERPs de interesse de cada participante. 

As medidas dependentes, isto é, a amplitude e latência dos componentes N400 e 

P600 foram analisadas a partir de análise de variância (ANOVA) e testes paramétricos 

(Teste-T). As ANOVAS foram aplicadas entre os fatores Condição (distributiva, 

distributiva parcial, coletiva, extra-elemento, não exaustiva e unicidade), Lateralidade 

(hemisfério esquerdo, direito e linha média), Anterioridade (região frontal, central, 

parietal e occipital) e ROI (região de interesse). Os testes paramétricos foram realizados 

para averiguação de diferença significativa entre a condição distributiva padrão e as 

demais condições experimentais. Portanto, realizamos quatro análises distintas a partir 

dos dados de ERPs obtidos: 

 

i. ANOVA das amplitudes dos picos das ondas para o componente N400 

por condição, lateralidade,  anterioridade e ROI. Teste t contrastando as 

médias obtidas com as da condição padrão distributiva. 

 

                                                            
39 Software utilizado para filtragem e promediação dos dados gravados pelo EEG (Brain Vision LLC). 
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ii. ANOVA das latências dos picos das ondas para o componente N400 

por condição, lateralidade,  anterioridade e ROI. Teste-t contrastando 

as médias obtidas com as da condição padrão distributiva. 

 

iii. ANOVA das amplitudes dos picos das ondas para o componente P600 

por condição, lateralidade,  anterioridade e ROI. Teste-t contrastando 

as médias obtidas com as da condição padrão distributiva. 

 

iv. ANOVA das latências dos picos das ondas para o componente P600 

por condição, lateralidade,  anterioridade e ROI. Teste-t contrastando 

as médias obtidas com as da condição padrão distributiva. 

 

Esses dados e análises não são os únicos que podem ser extraídos do conjunto de 

ERPs gerados. Entretanto, as estatísticas baseadas nos componentes N400 e P600 são as 

medidas mais discutidas na literatura de neurociência da linguagem sendo, assim, o 

melhor ponto de partida para um experimento desta natureza. Contudo, o desafio 

adiante é olhar para outros componentes, como aqueles discutidos no capítulo 4, que 

podem relevar propriedades interessantes sobre o quantificador distributivo sohoji-

sohoji do Karajá.  Para as análises apresentadas a seguir, extraímos a amplitude e 

latência dos picos das ondas N400 e P600 em todas as condições dos segmentos 2 

(distributivo – sohoji-sohoji) e 3 (locativo - spillover) das sentenças experimentais a 

partir das grandes médias, promediação por condição de todos os sujeitos testados.  

A principal vantagem de se utilizar um sistema de 64 canais é a possibilidade de 

análise das regiões de interesse (ROI – Regions of Interest) baseada em um número 

maior de canais (eletrodos) aumentando, assim, a amostragem de dados e, portanto, o 

poder de análise do teste estatístico aplicado. Para a análise de variância das latências e 

amplitudes das ROI utilizamos um conjunto de doze grupos de eletrodos com seis 

canais cada, de acordo com a figura (8) abaixo. As ROIs foram definidas baseadas em 

proximidade anatômica. Ao longo da linha média, os canais foram agrupados de acordo 

com a região: Frontal (F1, F2, FC1, FC2, FCz e Fz); Central (C1, C2, CP1, CP2, CPz e 

C), Parietal (CP1, CP2, CPz, P1, P2, e Pz), e Occipital (O1, O2, Oz, PO3, PO4, e POz). 

No hemisfério esquerdo, os canais foram agrupados de acordo com a região: Frontal 

(F3, F5, F7, FC3, FC5 e FT7); Central (C3, C5, CP3, CP5, T7 e TP7), Parietal (CP3, 

CP5, P3, P5, P7 e TP7), e Occipital (P3, P5, P7, PO3 e PO7). E no hemisfério direito, os 
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canais foram agrupados de acordo com a região: Frontal (F4, F6, F8, FC4, FC6 e FT8); 

Central (C4, C6, CP4, CP6, T8 e TP8), Parietal (CP4, CP6, P4, P6, P8 e TP8), e 

Occipital (P4, P6, P8, PO4 e PO8). 

 

 

 

 

 

Figura (8): Regiões de interesse (ROI) baseadas em proximidade anatômica 

 

 

Em razão da natureza tão distinta dos dados obtidos por este experimento, as 

próximas duas seções apresentarão os resultados e discussão dos dados  

psicolinguísticos (tempos de resposta – off-line) e os dados de neurolinguística (latência 

e amplitude – on-line).  

 

5.3.3 PSICOLINGUÍSTICA 

 

A análise dos tempos de decisão dos participantes nos permitiu observar uma 

gradiência em relação à compatibilidade dos cenários apresentados, tendo como 

contraste o cenário distributivo padrão, tal como pode ser conferido no gráfico 1 abaixo. 

Este gráfico ilustra não apenas as médias dos tempos absolutos dos participantes 

durante a tarefa de decisão, como também explicita quais variáveis obtiveram p valor 

significativo (p < 0.05), ou seja, o resultado da análise valida a hipótese alternativa – de 

que parece haver diferença significativa entre as condições testadas, em contraste com a 

condição distributiva padrão (dis), quando aplicado o teste-t não pareado no programa 

R-studio. As condições extra elemento (T = -1.1129, df = 22, p-value = 0.2778) e não 
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exaustiva (T = -1.2608, df = 22, p-value = 0.2206) não apresentaram dados que 

descartem a hipótese nula – quando a diferença entre as amostras não é significativa. 

Enquanto que para as condições coletiva (T = -2.4799, df = 22, p-value = 0.02128), 

distributiva parcial (T = -2.3076, df = 22, p-value = 0.03081) e unicidade (T = -2.5694, 

df = 22, p-value = 0.01749) o resultado da análise estatística nos permite descartar a 

hipótese nula, já que a chance de que a diferença destes resultados seja fruto do acaso é 

menor do que cinco por cento40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico (1): Tempos de decisão geral 

 

Faz-se mister mencionar que o gráfico acima compreende apenas os tempos de 

decisão, não levando em consideração os índices de aceitabilidade das respostas. Essa 

primeira estatística geral poderia ter sido afetada pelas variáveis categóricas SIM/NÃO. 

Por isso, é necessário olhar para estas duas medidas isoladamente a fim de compreender 

melhor a gradiência acima apresentada. O índice de respostas NÃO foi extremamente 

baixo, todos os participantes tenderam a aceitar os seis cenários experimentais como 

compatíveis para a sentença distributiva. Vários fatores não controlados podem ter 

ocasionado este fenômeno, como por exemplo, pressão da tarefa teste, acomodação 

linguística e hipercorreção. Como seria impossível fazer uma análise estatística eficaz 

com os resultados obtidos a partir dos índices de resposta NÃO, separamos apenas as 

médias das respostas SIM para comparar, por meio de teste-t não pareado, se haveria 

                                                            
40 No âmbito dos estudos de psicolinguística, convencionou-se que uma diferença significativa 

estatisticamente ocorre quando a diferença entre duas amostras apresenta p-valor menor que 0.05. Isto é, 

quando a chance de que a diferença entre as amostras verificadas não tenha sido ao acaso seja menor que 

cinco por cento. 
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diferença significativa entre as condições experimentais em relação à condição 

distributiva padrão. 

Ao analisar as médias das respostas SIM, outro padrão foi revelado. Primeiro, 

mantivemos a significância ao compararmos a condição distributiva com a condição 

unicidade (T = -2.585, df = 21.182, p-value = 0.0172). A grande novidade na análise das 

respostas SIM, em isolado, foi a grande significância entre as condições distributiva 

padrão e não exaustiva (T = -4.1413, df = 38.648, p-value = 0.0001812), que não havia 

sido nem marginalmente capturado na análise geral anteriormente apresentada. Isso que 

parece sugerir que fazer a compatibilidade de um cenário em que uma subeventualidade 

não esteja relacionada a um indivíduo durante o procedimento de distribuição seria mais 

custoso do que o inicialmente averiguado e, portanto, poderiam as respostas NÃO ter 

diminuído tal diferença, como observado no gráfico (2) das médias de tempo geral. Não 

encontramos significância nas condições coletiva (T = -1.5693, df = 18.865, p-value = 

0.1332) e distributiva parcial (T = -0.99, df = 21.624, p-value = 0.3331) nesta segunda 

análise. Pode ter sido que o número de ocorrências, isolando-se a variável SIM, tenha 

sido muito baixa para captar essas diferenças, provavelmente mais sutis, exigindo, 

portanto, uma amostra de dados mais numerosa. Cabe salientar que a condição extra-

elemento apresentou efeito marginal (T = -1.8439, df = 38.927, p-value = 0.07283) se 

comparada à condição distributiva padrão, o que pode ter sido gerado pela ambiguidade 

gerada por sohoji-sohoji que permitiria uma leitura adverbial não exigindo o operador ∀ 

em sua denotação, como discutido  no teste descrito na seção anterior. Entretanto, os 

dados de eletroencefalografia discutidos na próxima seção trarão nova luz para a análise 

destes dados que até aqui não são conclusivos no que diz respeito a considerar se 

podemos descartar ou não a hipótese nula na condição extra-elemento. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico (2): boxplot dos contrastes significativos isolando as respostas SIM  
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 Um ponto muito interessante desses resultados é a importância dos dados 

cronométricos para nossa análise, pois os índices de aceitabilidade não mostraram ser 

um fator distintivo dentre os cenários apresentados. Sem a análise dos tempos de 

decisão em milissegundos não teríamos como capturar a distinção significativa entre 

condições experimentais, já que o índice de aceitabilidade se manteve alto para todas as 

condições. Portanto, o design experimental aqui realizado se fez necessário por três 

razões principais: (i) para a obtenção de dados mais robustos para as análises estatísticas 

realizadas, já que variáveis numéricas são mais ricas em dados e possibilidades de 

análise, do que variáveis categóricas; (ii) para obtenção de respostas menos reflexivas 

por parte dos participantes, visto que lhes foi instruído a tarefa de decidir pelo 

pareamento, ou não, e apertar o botão resposta o mais rápido possível, sem a 

necessidade de reflexão ou interpretação da sentença ouvida; (iii) para manter a atenção 

dos participantes enquanto o EEG capturava as respostas neurobiológicas cerebrais 

automáticas. Contudo, os resultados apresentados nesta seção não foram captados 

durante o curso do processamento das sentenças, ou seja, de maneira on-line. Para isso, 

foi fundamental o processamento com resolução de milissegundos dos dados obtidos 

pelo EEG a fim de observar o processamento das sentenças experimentais de momento 

a momento durante o curso temporal de compreensão e pareamento das sentenças. Os 

resultados das análise dos dados obtidos a partir dessa metodologia on-line serão 

apresentados na próxima subseção e apontarão novos caminhos e reflexões no que 

concerne  compreensão do processamento do distributivo sohoji-sohoji e  revelarão 

dados interessantes sobre como se dá a gradiência de aceitabilidade dos diferentes 

cenários aqui averiguados. 

 

5.3.4 NEUROLINGUÍSTICA 

 

Como mencionado anteriormente, para fins de análise estatística utilizamos o 

modelo ANOVA (within subjects) de três fatores cruzando as variáveis condição 

(distributiva padrão, distributiva parcial, coletiva, extra elemento, não exaustiva, 

unicidade), anterioridade (lóbulo frontal, central, parietal, occiptal) e lateralidade 

(hemisfério esquerdo, direito, mediano). Em seguida, realizamos uma nova análise de 

variância incluindo a condição ROI (frontal esquerda, frontal direita, frontal média, 

central esquerda, central direita, central média, parietal esquerda, parietal direita, 

parietal média, occipital esquerda, occipital direita, occipital média) como fator da 
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amostra. Abaixo apresento os resultados encontrados para as medidas de amplitude e 

latência dos dados de ERPs das Grandes Médias para os segmentos críticos 2 

(distributivo – sohoji-sohoji) e 3 (spillover - locativo), conforme demonstrado os dados 

extraídos pelo eletrodo CPZ da figura (9) abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (9): ERPs das grandes médias do eletrodo centro-parietal (CPZ) nos segmentos 1 e 2 para todas as 

condições averiguadas com voltagem positiva plotada para baixo. Legenda das condições:  preto – 

distributiva; verde – não exaustiva; azul – extra elemento; vermelho – distributivo parcial; marrom – 

coletiva; rosa – unicidade. 

 

Amplitude – média dos picos dos componentes em microvolts de segundo por condição 

 

Observando os resultados do componente N400 do segundo segmento (sohoji-

sohoji), houve efeito principal significativo para o fator condição (F(5,25) = 7.56 

p<0.000192) mas não houve efeito principal para os fatores anterioridade (F(3,15) = 

1.61 p<0.229774),  lateralidade (F(2,10) = 2.55 p<0.127173) e ROI (F(11,55) = 1.41 

p<0.195080) . O cruzamento entre condição e anterioridade (F(15,75) = 1.29 

p<0.229513), condição e lateralidade (F(10,50) = 0.411 p<0.935118), anterioridade e 

lateralidade (F(6,30) = 1.02 p<0.432395), condição,  lateralidade e anterioridade 

(F(30,150) = 0.584 p<0.957458) também não elicitou efeito significativo.  

Já na análise dos resultados do componente N400 do terceiro segmento 

(locativo), houve efeito principal para o fator condição (F(5,25) = 20.6 p<0.000001) 

mas não houve efeito principal para os fatores anterioridade (F(3,15) = 0.790 

p<0.517928),  lateralidade (F(2,10) = 1.78 p<0.217796) e ROI (F(11,55) = 1.03 

p<0.437029). O cruzamento entre condição e anterioridade (F(15,75) = 1.11 
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p<0.365311), condição e lateralidade (F(10,50) = 0.541 p<0.852827), anterioridade e 

lateralidade (F(6,30)=0.962 p<0.467512), condição, lateralidade e anterioridade 

(F(30,150) = 0.750 p<0.821222) também não elicitou efeito significativo. 

Por outro lado, as análises do componente P600 do segundo segmento (sohoji-

sohoji), não apresentaram efeito principal para o fator condição (F(5,25) = 1.74 

p<0.161825) nem efeito principal para os fatores anterioridade (F(3,15) = 2.32 

p<0.116455), lateralidade (F(2,10) = 1.13 p<0.361249) e ROI (F(11,55) = 1.17 

p<0.329370). O cruzamento entre condição e anterioridade (F(15,75) = 1.11 

p<0.365311), condição e lateralidade (F(15,75) = 1.36 p<0.191600), anterioridade e 

lateralidade (  F(10,50) = 0.518 p<0.869086), condição, lateralidade e anterioridade 

(F(6,30) = 0.785 p<0.588488) também não elicitou efeito significativo. 

Por fim, o terceiro segmento (locativo) do componente P600 elicitou efeito 

principal para o fator condição (F(5,25) = 14.7 p<0.000001) mas não para os fatores 

anterioridade (F(3,15) = 1.66 p<0.218058),  lateralidade (F(2,10) = 1.90 p<0.199958) e 

ROI (F(11,55) = 1.19 p<0.315995). O cruzamento entre condição e anterioridade 

apresentou significância estatística (F(15,75) = 1.84 p<0.044456), em contraste com os 

cruzamentos entre condição e lateralidade (F(10,50) = 0.963 p<0.486741), anterioridade 

e lateralidade (F(6,30) = 0.802 p<0.576056), condição, lateralidade e anterioridade 

(F(30,150) = 0.867 p<0.667391) que não elicitou efeito significativo. 

Assim, de acordo com as análises realizadas, apenas para o terceiro segmento do 

componente P600 o fator anterioridade se mostrou significativo para nossa amostra.  

Em contraste, para todas as outras análises acima mencionadas, o fator condição 

apresentou diferença estatisticamente significativa. Por isso, realizamos um teste t entre 

as condições dos segmento 2 e 3 para os componentes P600 e N400 a fim de verificar se 

haveria diferença significativa entre as médias obtidas pela condição distributiva padrão 

em comparação com as outras condições experimentais apresentadas aos participantes.  

O segundo segmento do componente N400 apresentou resultados significativos 

ao comparar a condição distributiva padrão com a condição coletiva ([Dis_2]vs[Col_2] 

T(122)=4.99  p< 0.0001) e com a condição extra elemento ([Dis_2]vs[Ext_2] 

T(122)=6.32  p< 0.0001). Para as outras condições não foi capturado p-valor 

significativo ([Dis_2]vs[Dip_2] T(122)=0.02  p< 0.9834;  [Dis_2]vs[Nex_2] 

T(122)=1.60  p< 0.1122; [Dis_2]vs[Uni_2] T(122)=1.36  p< 0.1769). O terceiro 

segmento deste componente manteve a p-valor significativo entre a condição 

distributiva padrão e a condição extra-elemento ([Dis_3]vs[Ext_3] T(122)=3.43  p< 
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0.0008) e capturou também significância estatística para a condição unicidade 

([Dis_3]vs[Uni_3] T(122)=6.03  p< 0.0001), além de efeito marginal na condição não 

exaustiva ([Dis_3]vs[Nex_3] T(122)=0.55  p< 0.5857). Nas outras condições do terceiro 

segmento, não houve efeito significativo elicitado ([Dis_3]vs[Dip_3] T(122)=0.12 p< 

0.9048; [Dis_3]vs[Col_3] T(122)=0.91  p< 0.3663). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico (3): médias de amplitude do componente N400 

 

Conforme esperado, o segundo segmento (distributivo) do componente P600 

não apresentou diferença significativa entre a condição distributiva e as outras 

condições experimentais (Dis_2vs Dip_2] T(122)=0.55 p< 0.5843; [Dis_2]vs[Col_2] 

T(122)=1.30 p<0.1955; [Dis_2]vs[Ext_2] T(122)=0.36  p< 0.7158; [Dis_2]vs[Nex_2] 

T(122)=0.65  p< 0.5151; [Dis_2]vs[Uni_2] T(122)=0.19  p< 0.8499). Já para o terceiro 

segmento (locativo) deste mesmo componente encontramos diferença significativa entre  

as condições distributiva parcial ([Dis_3]vs[Dip_3] T(122)=2.41  p< 0.0175) e 

unicidade ([Dis_3]vs[Uni_3] T(122)=5.72  p< 0.0001) ao compararmos com a condição 

distributiva padrão. Encontramos ainda efeito marginal para a condição não exaustiva 

([Dis_3]vs[Nex_3] T(122)=1.84  p< 0.0676). Para as outras condições não foram 

encontrados efeitos significativos ([Dis_3]vs[Col_3] T(122)=0.68  p< 0.4982;  

[Dis_3]vs[Ext_3] T(122)=0.18  p< 0.8613). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico (4): médias das amplitudes do componente P600 
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Pelas análises entre as condições, foi capturado o efeito principal de 

anterioridade encontrado na análise de variância do terceiro segmento (locativo) do 

componente P600 foi capturado pelas análises entre condições levando-se em 

consideração as regiões frontal, central, parietal e occipital. Na região frontal, 

encontramos diferenças estatísticas entre todas as condições ([Dis_Frontal] vs 

[Dip_Frontal] T(17)=5.38  p< 0.0001; [Dis_Frontal] vs [Col_Frontal] T(17)=3.40 

p<0.0034; [Dis_Frontal] vs [Ext_Frontal] T(17)=2.39  p< 0.0288; [Dis_Frontal] vs 

[Nex_Frontal] T(17)=2.51  p< 0.0226; [Dis_Frontal]vs[Uni_Frontal] T(17)=12.22  

p< 0.0001). Na região central encontramos p-valor significativo para as mesmas 

condições mencionadas anteriormente, no caso, distributiva parcial 

([Dis_Central]vs[Col_Central] T(17)=1.70  p< 0.1079) e unicidade 

([Dis_Central]vs[Uni_Central] T(17)=10.31  p< 0.0001), para as demais condições 

não encontramos resultados significativos ([Dis_Central]vs[Nex_Central] T(17)=1.60  

p< 0.1281; [Dis_Central]vs[Ext_Central] T(17)=0.72  p< 0.4840). Na região parietal, as 

condições distributiva parcial ([Dis_Parietal]vs[Dip_Parietal] T(17)=2.63  p< 0.0177) 

e unicidade ([Dis_Parietal]vs[Uni_Parietal] T(17)=8.09  p< 0.0001) mantiveram 

resultados significativos e a condição não exaustiva, que no teste geral entre condições 

apresentou efeito marginal, nesta região elicitou efeito significativo 

([Dis_Parietal]vs[Nex_Parietal] T(17)=2.51  p< 0.0226). Para as demais condições 

não encontramos resultados significativos ([Dis_Parietal]vs[Col_Parietal] T(17)=1.72  

p< 0.1043; [Dis_Parietal]vs[Ext_Parietal] T(17)=0.58  p< 0.5725). 

 

Latência – média dos picos dos componentes em milésimos de segundo por condição 

 

 No segmento 2 do componente N400 o pico de tempo registrado apresentou 

efeito principal para o fator condição (F(5,25) = 88.6 p<0.000001) e para o cruzamento 

entre condição e anterioridade (F(15,75) = 3.37 p<0.000246), além de apresentar efeito 

marginal para o fator ROI (F(11,55) = 1.92 p<0.056201). Todas os outros fatores e 

cruzamentos não obtiveram resultados significativos ([anterioridade] F(3,15) = 1.59 

p<0.233574; [lateralidade] F(2,10) = 0.408 p<0.675520; [Condição] vs [lateralidade] 

F(10,50) = 1.44 p<0.189481; [anterioridade] vs [lateralidade] F(6,30) = 2.45 

p<0.047372, [condição] vs [anterioridade] vs [lateralidade] F(30,150) = 0.776 

p<0.789911).  



154 
 

 No segmento 3 do componente N400 a latência apresentou efeito principal para 

os fatores condição (F(5,360) = 67.7 p<0.000001),  anterioridade (F(3,360) = 7.45 

p<0.000075), lateralidade (F(2,360) = 3.95 p<0.020015) e ROI (F(11,55) = 2.70 

p<0.007525). Além disso, o cruzamento entre condição e lateralidade apresentou efeito 

significativo (F(10,360) = 2.02 p<0.030867) e o cruzamento entre condição e 

anterioridade apresentou efeito marginal (F(15,360) = 1.66 p<0.056725). Os demais 

cruzamentos não apresentaram resultados significativos ([anterioridade] vs 

[lateralidade] F(6,360) = 0.654 p<0.687229; [condição] vs [anterioridade] vs 

[lateralidade] F(30,360) = 0.936 p<0.565733).  

 O componente P600 no segundo segmento apresentou efeito principal para os 

fatores condição (F(5,25) = 92.3 p<0.000001), anterioridade (F(3,15) = 18.0 

p<0.000031) e ROI (F(11,55) = 3.63 p<0.000671) e também elicitou resultados 

significativos para os cruzamentos condição e anterioridade (F(15,75) = 3.14 

p<0.000528) e condição e lateralidade (F(10,50) = 4.76 p<0.000087). Nos demais 

cruzamentos e fator observados não encontramos resultados significativos. 

[lateralidade] F(2,10) = 0.016 p<0.984015; [anterioridade] vs [lateralidade] F(6,30) = 

0.443 p<0.844175; [condição] vs [Anterioridade] vs [lateralidade] F(30,150) = 0.610 

p<0.943504).  

 O terceiro segmento do componente P600 elicitou efeito principal para os fatores 

condição (F(5,25) = 51.9 p<0.000001) e lateralidade (F(2,10) = 5.89 p<0.020437). 

Também apresentou resultados significativos no cruzamento entre condição e 

anterioridade (F(15,75) = 2.62 p<0.003145). Para os demais resultados, não 

encontramos p-valor significativo relevante ([ROI] F(11,55) = 1.50 p<0.158591; 

[anterioridade] F(3,15) = 0.267 p<0.848032; [condição] vs [lateralidade] F(10,50) = 

0.956 p<0.492643; [anterioridade] vs [lateralidade] F(6,30) = 1.09 p<0.391703; 

[condição] vs [anterioridade] vs [lateralidade] F(30,150) = 1.27 p<0.173337 ). 

 Como encontramos efeito principal para o fator condição para todas as análises 

de latência, realizamos um teste t entre condições para os segmentos 2 e 3 dos 

componentes N400 e P600.  

 O segmento 2 (sohoji-sohoij) do componente N400 capturou efeito significativo 

para quase todos os pareamentos observados ([Dis] vs [Dip] T = 11.207, df = 121.34, p-

value < 2.2e-16; [Dis] vs [Col] T = -6.6002, df = 114.28, p-value = 1.343e-09; [Dis] vs 

[Ext] T = 9.3296, df = 111.06, p-value = 1.246e-15; [Dis] vs [Nex] T = 4.629, df = 

104.8, p-value = 1.057e-05) exceto para a condição unicidade ([Dis] vs [Uni] T = 1.478, 
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df = 87.558, p-value = 0.143). Já o terceiro segmento deste componente elicitou efeito 

significativo para todos os pareamentos observados [Dis]vs[Col] T = -4.703, df = 

98.255, p-value = 8.378e-06; [Dis]vs[Ext] T = -6.9556, df = 99.205, p-value = 3.798e-

10; [Dis]vs[Nex] T = 4.295, df = 69.918, p-value = 5.53e-05; [Dis]vs[Uni] T = 8.7024, 

df = 96.632, p-value = 8.678e-14), exceto para a condição distributiva parcial que 

apresentou efeito marginal ([Dis]vs[Dip] T = -1.9567, df = 97.082, p-value = 0.05325). 

Em uma perspectiva inicial, esses resultados parecem sugerir, em acordo com as 

medidas de latência, que a condição unicidade apresentou diferença significativa 

tardiamente no componente N400. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico (5): médias das latências do componente N400 

 

 O segmento 2 do componente P600 apresentou resultados significativos para as 

condições distributiva parcial ([Dis] vs [Dip] T = 6.7709, df = 121.28, p-value = 

4.862e-10), não exaustiva ([Dis] vs [Nex] T = 6.4755, df = 116.81, p-value = 2.326e-

09) e unicidade ([Dis]vs[Uni] T = 8.2179, df = 105.92, p-value = 5.531e-13) enquanto 

que as condições coletiva ([Dis]vs[Col] T = 1.3329, df = 110.85, p-value = 0.1853) e 

extra-elemento ([Dis]vs[Ext] T = -1.0678, df = 95.451, p-value = 0.2883) não elicitaram 

resultados significativos. Esses resultados de latência se assemelham aqueles 

encontrados nas amplitudes para o segmento 3 do componente P600 na região parietal. 

Finalmente, o segmento 3 deste componente elicitou diferenças significativas entre para 

as condições não exaustiva ([Dis]vs[Nex] T = -17.487, df = 109.5, p-value < 2.2e-16) e 

unicidade [Dis]vs[Uni] T = -6.6264, df = 80.503, p-value = 3.589e-09). As demais 

condições averiguadas não apresentaram diferença significativa ([Dis]vs[Dip] T = -

0.80654, df = 85.193, p-value = 0.4222, [Dis]vs[Col] T = -1.596, df = 76.877, p-value = 0.1146, 

[Dis]vs[Ext] T = -1.2286, df = 84.537, p-value = 0.2226  
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Gráfico (6): médias das latências do componente P600 

 

5.3.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este experimento teve como fio condutor a busca por uma compreensão 

microscópica do processamento do distributivo sohoji-sohoji. Para este experimento 

utilizamos contextos previamente elaborados que foram fornecidos por meio de imagens 

controladas por design específico, como descrito no início desta seção.    

Este experimento possibilitou duas análises distintas de acordo com a natureza dos 

dados obtidos:  (i) psicolinguística – se refere à análise estatística das medidas de 

tempo (ms) off-line capturadas durante a tarefa comportamental de julgamento de 

compatibilidade das imagens apresentadas com as sentenças ouvidas pelos 

participantes; (ii) neurofisiologia – diz respeito aos dados eletrofisiológicos, 

transduzidos41 em hertz (Hz), capturados pelo EEG durante o processamento das 

sentenças, medida on-line, posteriormente processada por procedimento padrão de 

filtragem, extração e análise estatística dos dados obtidos de acordo com a amplitude 

(μV) e latência (ms) capturadas  a partir da delimitação dos componentes N400 (janela 

de tempo de 250-500 ms) e P600 (janela de tempo de 550-800 ms). Os resultados 

apresentados aqui demonstram uma escala de distributividade para o distributivo sohoji-

sohoji da língua Karajá baseados em resultados off-line e on-line de tempo e amplitude.  

No que diz respeito aos dados de amplitude, vimos nos resultados acima que o 

componente de N400 elicitou resultados significativos para as condições coletiva e 

extra-elemento no segmento 2 sohoji-sohoji. No segmento 3 (locativo) deste 

                                                            
41 Termo emprestado da física que, nesta passagem, designa o processo de transformar um dado 

analógico, a eletricidade capturada do couro cabeludo pelo EEg, em um dado digital, a transformação dos 

impulsos elétricos em programação digital 01010101 (GESUALDI e FRANÇA, 2011).  Para além deste 

parágrafo, basicamente, o ato de transdução é a transformação de uma dada energia em outra de natureza 

distinta. 
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componente, encontramos resultados significativos novamente para a condição extra-

elemento e para a condição unicidade. Já para o componente P600, no segundo 

segmento, não encontramos nenhuma comparação ou cruzamento estatisticamente 

válida. Entretanto, o segmento 3 elicitou resultados significativos nas condições 

distributiva parcial e unicidade, além de termos encontrado na região parietal 

resultados significativos para a condição não exaustiva. Esses dados de amplitude 

parecem estar de acordo com o que encontramos nos dados comportamentais, pois para 

a medida off-line também obtivemos larga distinção significativa para a condição 

unicidade (que foi encontrada nos dois componentes averiguados), além de distinção 

significativa nas condições coletiva e  distributiva parcial. A distinção entre a condição 

não exaustiva e a condição distributiva padrão se mostrou mais sutil tanto nos dados 

comportamentais (foi capturada somente após filtragem das respostas sim), quanto nos 

dados de amplitude (foi capturada apenas na região parietal do terceiro segmento do 

componente P600). A condição extra-elemento foi a única que não obteve resultados 

significativos no  resultado off-line, entretanto apresentou resultados significativos nos 

segmentos 2 e 3 do componente N400 mostrando-se portanto como uma condição que 

apesar de poder ser aceita gerou estranhamento na mente do participante. 
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Quadro (10): Curso temporal de ativação da distinção das condições observadas em contraste com a 

condição distributiva padrão nas médias de amplitude e latência dos componentes N400 e P600 

 

Como podemos observar no quadro (10) acima, a ativação da distinção nos cenários 

coletivo e extra elemento foi mais rápida do a distinção das outras condições 

experimentais na medida de amplitude, tendo sido capturada logo no segundo segmento 

do componente N400. Ao observamos as condições coletiva e extra-elemento parece 

que realmente ambas infringem diferentes etapas da denotação semântica esperada por 
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um elemento distributivo. A condição extra-elemento infringiria a denotação universal e 

a condição coletiva infringiria a diferenciação de eventualidade conforme discutido no 

capítulo 3 com base nos trabalhos de Gil (1995) e Tunstall (1998).  Para a condição 

unicidade, na medidade de latência, a ativação se deu logo em seguida sendo retomada 

no terceiro segmento do componente P600 demonstrando o maior custo de 

processamento dentre todas as condições observadas, como já era esperado pois esta 

condição é a mais distante de uma denotação distributiva já que é um cenário onde não 

há relação entre indivíduos e objetos < 2. A condição distributiva parcial teve sua 

distinção capturada tardiamente na medida de amplitude, como pode ser observado na 

tabela acima, apenas no terceiro segmento do componente P600 foi elicitada uma 

diferença nesta condição, e, por fim a condição não exaustiva apresentou distinção de 

amplitude mais sutil sendo capturada apenas no terceiro segmento do componente de 

P600 na região parietal. Por outro lado, a medida de latência se mostrou mais sensível 

às diferenças entre as condições no componente N400, uma vez que todas as condições 

apresentaram significância estatística ou no primeiro ou no segundo segmento. 

Entretanto, as condições que mantiveram essa diferença no componente P600 nas 

medidas de tempo foram as condições distributiva parcial, apenas para o segundo 

segmento, e não exaustiva e unicidade. Como podemos observar, as condições não 

exaustiva e unicidade foram as que, de uma forma geral, se mantiveram estatisticamente 

diferentes dos resultados encontrados para a condição distributiva em todos os 

componentes (N400/P600) e medidas (latência/tempo) averiguadas, tendo essa 

diferença sido capturada, inclusive, nos contrastes das médias de respostas SIM do teste 

off-line. As condições extra elemento e coletiva apresentaram uma diferença estatística 

similar quando comparadas à condição distributiva padrão, foram encontrados 

resultados significativos apenas para o componente N400, sugerindo, assim, que apesar 

de violarem alguma parte da denotação semântica, como discutimos acima, são 

facilmente computáveis, passado o “susto” inicial. Convém, ainda, lembrar que a 

condição extra elemento foi a única que não apresentou resultado significativo na 

medida off-line, provavelmente porque a violação semântica representada por essa 

condição foi facilmente reinterpretada durente o processamento da sentença sem 

necessidade de uma reavaliação posterior por parte do falante. Por fim, a condição 

distributiva parcial obteve significância estatística inicialmente na medida de latência do 

componente N400, provavelmente por violar a diferenciação de eventos em um 

subevento o cenário. Em seguida, foram capturadas nessa condição diferenças 
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estatisticamente relevantes para o componente P600 na medida de amplitude (segmento 

3) e latência (segmento 2), o que parece ser efeito da violação de cardinalidade, exigida 

durante a quantificação de sentenças com sohoji-sohoji.  

Estes resultados sugerem que, embora essas condições possam ser aceitas em uma 

medida off-line, durante o processamento, se faz necessário um momento de reanálise 

da sentença e recontagem do pareamento entre indivíduos e eventualidades. Cenários 

que violavam a denotação universal (extra-elemento) ou diferenciação de 

eventualidades (coletivo) apresentaram menos complexidade de processamento do que 

cenários com violação de cardinalidade (distributivo parcial), eventualidade não 

exaurida (não exaustiva) e contextos nos quais a relação indivíduo-eventualidade fosse 

< 2. Tais dados parecem demonstrar que é mais fácil acomodar uma violação de 

distributividade sobre indivíduos do que sobre eventos. Os resultados aqui encontrados 

apresentam evidências para a classificação de sohoji-sohoji como um operador do tipo 

eventualidade-distributivo.  

Além disso, outras análises, levando em consideração Lateralidade, Anterioridade e 

Regiões de Interesse para as medidas de latência já estão sendo conduzidas e podem nos 

ajudar a desvendar se há um componente específico para o processamento 

quantificacional (ou distributivo) dessas sentenças, uma vez que os resultados de 

latência apresentaram efeito principal para estes componentes na análise de variância 

conduzida. Acreditamos que análises por região poderiam fazer emergir resultados de 

latência similares aos de amplitude acima apresentado, pois, como visto anteriormente 

para o segmento 2 do componente P600 (janela de análise em que não encontramos 

resultados significativos para latência) extraímos p-valor significativo para as mesmas 

condições averiguadas para o segmento 3 do componente P600 na medida de amplitude 

quando considerada apenas a região parietal, a saber, unicidade, distributividade parcial 

e não exaustiva, indicando uma relação entre as duas medidas averiguadas. Análises 

futuras poderão esclarecer se a medida temporal poderá ser representada como 

contraparte das medidas de latência, ou se suas análises trarão outras perspectivas para a 

análise aqui apresentada, nesse caso, novos cruzamentos de fatores deverão ser 

previstos para dar conta da riqueza dos dados extraídos por este experimento. 

No momento, podemos estabelecer, com base nos resultados discutidos até aqui, 

uma escala de gradiência de complexidade para os cenários testados durante o 

processamento do quantificador distributivo sohoji-sohoji, conforme descrito abaixo no 

quadro (11) abaixo. A escala leva em consideração a condição distributiva como default 
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sendo os resultados com diferença estatística mais acentuada, em relação a esta 

condição, considerados como +complexos.  

 

 

   distributiva  - extra elemento - coletiva - distributiva parcial - não exaustiva  -  unicidade  

 

-complexo                                                                +/-complexo                  +complexo 

 

Quadro (11): Proposta de gradiência de complexidade do distributivo sohoji-sohoji baseada em respostas 

neurosifiológicas 

 

Por fim, acreditamos que o experimento aqui realizado trouxe à tona uma nova 

perspectiva para o estudo de quantificadores distributivos e para a metodologia de 

trabalho com línguas indígenas brasileiras. Os resultados parecem indicar que o 

processamento eventualidade-distributivo do numeral reduplicado sohoji-sohoji é o 

default uma vez que parece ser menos custoso o processamento da condição extra-

elemento do que o processamento da condição não exaustiva. Outra evidência, é o fato 

de que a condição extra-elemento pode ser posteriormente aceita como cenário válido 

sem necessidade de reanálise dos sintagmas, já que não é reativada no componente 

P600, nem é capturada pelos resultados comportamentais, o que está de acordo, 

inclusive, com os dados capturados pelo teste de julgamento de gramaticalidade 

apresentado na seção anterior. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho procurou demonstrar como a disponibilidade de técnicas cada vez mais 

sensíveis para averiguar o processamento da linguagem pode enriquecer as pesquisas de 

campo tradicionais e análises formais da linguagem. Nesta perspectiva transdisciplinar, 

o experimento de EEG para a extração ERPs teve como objetivo averiguar como os 

participantes processariam sentenças distributivas com o numeral distributivo sohoji-

sohoji quando expostos a diferentes cenários que violavam diferentes aspectos da 

denotação semântica de quantificadores distributivos, já amplamente discutidos na 

literatura relevante ao tema. 

Nossos resultados sugerem que haja uma gradiência em relação à complexidade de 

processamento de sohoji-sohoji a depender dos diferentes cenários apresentados aos 

participantes. Cenários que violavam a denotação universal dos indivíduos disponíveis 

ou de diferenciação de eventos apresentaram um custo de processamento menor do que 

aqueles que apresentavam problemas de cardinalidade ou de não exaustividade de 

eventos. Estes dados parecem sugerir que a interpretação default para sohoji-sohoji seja 

a partir de uma distribuição de eventos. Esses resultados complementam aqueles 

encontrados nas medidas cronométricas off-line e nos testes de gramaticalidade que 

apontam que sohoji-sohoji, em determinados contextos, pode atuar como um 

quantificador ambíguo permitindo que mais de uma leitura fosse licenciada para a 

sentença, permitindo leituras evento-distributiva ou participante-distributiva, em uma 

perspectiva próxima àquela proposta por Cable (2014) que propõe uma semântica capaz 

de dar conta da ambiguidade inerente a quantificadores distributivos cuja resolução 

dependerá, sobretudo, do contexto fornecido.  

Além disso, se levarmos em consideração a proposta de Choe (1987), que 

assume que o operador distributivo é um quantificador universal que tem um conjunto 

em restrição e um conjunto em escopo, podemos considerar que o operador-D do 

numeral reduplicado sohoji-sohoji tem como conjunto em restrição a eventualidade, ou 

seja, eventualidade-key (1), seguindo a terminologia de Choe. Isto porque são aos 

membros da eventualidade que o operador universal deve ser aplicado, ou seja, a não 

exaustividade da eventualidade da sentença é a leitura que resulta em processamento 

mais complexo, dentro dos cenários apresentados para sentenças com sohoji-sohoji, 
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conforme foi constatado no questionário de imagens e reafirmado tanto nos resultados 

comportamentais como neurofisiológicos. 

 

(1) Operador-D  eventualidade-key  distributive-share 

                conjunto em restrição  entidades em escopo 

 

Assim sendo, acredito que esta tese contribuiu para: 

 

i. a descrição da língua Karajá, reunindo informações sobre diversos aspectos da 

gramática Karajá e reunindo ampla bibliografia sobre o tema visando servir de material 

de consulta para pesquisadores e professores Karajá e não Karajá; 

ii. as teorias sobre processamento e semântica dos numerais reduplicados ainda 

carentes de análise e, consequentemente, para as teorias sobre distributividade e 

quantificação em línguas naturais; 

iii. enriquecer análises translinguísticas trazendo dados inéditos do Karajá sobre 

distributividade numeral dialogando com teorias da semântica e do processamento. 

 

Apesar dos resultados encontrados neste trabalho, sabemos que ao achados desta 

tese não esgotarem o tema e que investigações futuras poderão analisar de forma mais 

aprofundada, por exemplo, a morofssintaxe do numeral reduplicado em Karajá bem 

como diferentes contextos que são licenciados quando utilizado este quantificador. 

Entretanto, acreditamos que consigos trazer dados relevantes sobre a descrição, 

processamento e análise do numeral reduplicado em Karajá que podem auxiliar no 

desenvolvimento das teorias vigentes acerca da distributividade. Como dito 

anteriormente, a distributividade é parte da cognição humana sendo encontrada em 

diferentes línguas naturais e revelada por meio de diversos mecanismos morfossintátios. 

Gil (2004) descreve os mecanismos de distributividade numeral, a partir de um estudo 

translinguístico. Entretanto, nem o Karitiana (Muller, 2012), nem o Karajá, língua 

descrita nesta tese, figuram na descrição proposta por este autor. Esperamos, assim, que 

este trabalho possa dar visibilidade para o fenômeno de distributividade numeral 

encontrado nas línguas ameríndias que podem conter propriedades relevantes para o 

estudo das áreas pertinentes à linguística e, por conseguinte, para o conhecimento da 

faculdade da linguagem humana. 
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ANEXOS 

 

A. DSLT – SUBSTEST 11 – QUANTIFERS 
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B. SENTENÇAS EXPERIMENTAIS 

 

Frases teste (48 itens 22 animados/ 22 não-animados) 

 

1.kru-kru|  sohoji-sohoji | kòra tyre-ki | rỹireri 

‘Cada passarinho está no tronco’  

 

2. kutura | sohoji-sohoji | kotena-ki | rỹireri 

‘Cada peixe está no òtena’ 

 

3. Narihi | sohoji-sohoji | hãwoko-wokuki | rỹireri 

‘Cada remo está na canoa’  

 

4. Maki | sohoji-sohoji | weriri- wokuki | rỹireri 

‘Cada milho está no cesto’ 

 

5. Rukubreke | sohoji-sohoji | hãwoko- wokuki | rỹireri 

‘Cada melancia está na canoa’ 

 

6.  Herana | sohoji-sohoji | mesa-ki | rỹireri 

‘Cada panela está na mesa’ 

 

7. kabororo | sohoji-sohoji | hùrè-ki | rỹireri 

‘Cada jacaré está na pedra’  

 

8. Ritxoko | sohoji-sohoji | bykyrè-ki | rỹireri 

‘Cada ritxoo está na esteira’ 

 

9. Rara | sohoji-sohoji | bderade-ki | rỹireri 

‘Cada urubu está na árvore’  

 

10. Helykyrè | sohoji-sohoji | ahu-ki | rỹireri 

‘Cada pato está no lago’ 
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11. kotu | sohoji-sohoji | hãwoko- rakuki | rỹireri 

‘Cada tartaruga está na canoa’ 

 

12. Wari | sohoji-sohoji | kòra-tyreki | rỹireri 

‘Cada wari está no galho’ 

 

13. Antena sohoji-sohoji hetoku-ratykaki ryireri 

‘Cada antena está em cima da casa’  

 

14. Hèryri | sohoji-sohoji | bsè-tyreki | rỹireri 

‘Cada hèryri está no bsè’  (heryri = macaúba; bse = prato de cerâmica) 

 

15. Juraha | sohoji-sohoji | wrabaho- wokuki | rỹireri 

‘Cada Juraha está no wrabaho’ 

 

16. Halokoe | sohoji-sohoji | bderadè-rawokuki | rỹireri 

‘Cada onça está embaixo da árvore’ 

 

17. Benora sohoji-sohoji bykyre tyreki ryireri 

‘Cada tucunaré está na esteira’ 

 

18. Dorè sohoji-sohoji hetoku-ratykaki ryireri 

‘Cada papagaio está em cima da casa’ 

 

19. korixã sohoji-sohoji bykyre- tyreki ryireri 

‘Cada orixã está em cima da esteira’ 

 

20. latenira sohoji-sohoji korixã- tyreki ryireri 

‘Cada latenirà está em cima de um banquinho’ 

 

21.Krowete sohoji-sohoji myna-tyreki ryireri 
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‘Cada sapo está na pedra’ 

 

22. Kotxixa sohoji-sohoji kotxirarade- tyreki ryireri 

‘Cada borboleta está na folha’ 

 

23. kbdò sohoji-sohoji noirasa-tyreki ryireri 

‘Cada beija-flor está na flor’ 

 

24.watxiwi sohoji-sohoji mesa-tyreki ryireri 

‘Cada watxiwi está na mesa’ 

 

25. hanike sohoji-sohoji riã-rawokuki ryireri 

‘Cada galinha está embaixo da rede’ 

 

26. anona sohoji-sohoji bratu-wokuki ryireri 

‘Cada abacaxi está no prato’ 

 

27. kuja-kuja sohoji-sohoji mna-tyreki ryireri 

‘Cada siriema está na pedra’ 

 

28. brure sohoji-sohoji bykyre-tyreki ryireri 

‘Cada enxada está na esteira’ 

 

29. Rara sohoji-sohoji bderade-ratyreki ryireri 

‘Cada urubu está na árvore’ 

 

30. celula sohoji-sohoji mesa-tyreki ryireri 

‘Cada celular está em cima da mesa’ 

 

31. computado sohoji-sohoji mesa-tyreki ryireri 

'Cada computador está na mesa' 
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32. Wari sohoji-sohoji mna-tyreki ryireri 

'Cada garça está na pedra' 

 

33. broreni sohoji-sohoji bderade-rawokuki ryireri 

'Cada boi está embaixo da árvore' 

 

34. Budoè sohoji-sohoji bderade-rawokuki ryireri 

'Cada veado está embaixo da árvore' 

 

35. tyrehe sohoji-sohoji samõ-ko-my ryireri 

'Cada morcego está na árvore oiti' 

 

37. lakua sohoji-sohoji mesa-rawokuki ryireri 

'Cada rato está embaixo da mesa' 

 

38. Ixà sohoji-sohoji mesa-tyreki ryireri 

´Cada cuia está em cima da mesa´ 

 

39. siho sohoji-sohoji mesa-tyreki ryireri 

'Cada pente está em cima da mesa' 

 

40. livru sohoji-sohoji rynana- tyreki ryireri 

´Cada livro está em cima da cadeira´ 

 

41. halokoeni sohoji-sohoji rynana-tyreki ryireri 

'Cada gato está em cima da cadeira' 

 

42. itxorosa sohoji-sohoji mesa-rawokuki ryireri 

´Cada cachorro está embaixo da mesa´ 

 

43. tonori sohoji-sohoji bykyre-tyreki ryireri 

'Cada tonori está na esteira' 
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44. kawaru sohoji-sohoji uhukari-wokuki ryireri 

'Cada cavalo está dentro do cercado' 

 

45. bola sohoji-sohoji campu-wokuki ryireri 

'cada bola está no campo de futebol' 

 

46. kurè sohoji-sohoji mna-tyreki ryireri 

´Cada camaleão está em cima da pedra´ 

 

47. myrani sohoji-sohoji mesa-tyreki ryireri 

´Cada myrani está em cima da mesa´ 

 

48. bderade sohoji-sohoji hetoku-itxoki ryireri 

´Cada árvore está na frente da casa´ 

 

 

 

 

 

 

Distratoras (48 itens) 

 

 

1.  livru inihiky mesa-tyreki roireri 

‘O livro grande está na mesa’ 

 

2.  hawoko inihiky  bera-ki roireri 

‘A canoa grande está no rio’ 

 

3. motu ilyby bderahyky-ki roireri 

‘A moto preta está na mata’ 
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4. krobi ibutumy mna-tyreki ryireri  

´Todo macaco está em cima da pedra’ 

 

5. wiji |Itxorosa ritxore | rynana rawokuki | roireri 

‘O cachorro pequeno está embaixo da cadeira’ 

 

6.  wiji Hanike | witxira | caixa-woki | roireri 

‘A galinha diferente está na caixa’ 

 

7. Hawyky | idekõ | celula-ki | rarybereri 

‘A mulher magra está falando no celular’ 

 

8. kòrera | ibutumy | kynyra-ki | rahetorenyreri 

‘todo jacaré tomando sol na praia’ 

 

9. | inatxi | Ijasò  ijadokoma-di | reserenyreri 

‘Dois aruanã estão dançando com a menina’ 

 

10. | inatano | Buhã | bera-kuki | rubunyrenyreri 

‘Três botos estão nadando no rio’ 

 

11. | Habu | sohoji | wakura-di | rareri 

‘um homem está vindo com tucunaré’ 

 

12.kotuni | ibutumy | hawoko-rakuki | ryireri 

‘Toda tartaruga está na canoa’ 

 

13.  hetokuhuky wedu wiji rirokõra kutura  

‘O chefe do hetohoky não comeu’ 

 

14. hãbu hawoko riwyny kõhykyreri 
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‘O homem não está fazendo canoa  

 

15. Hyri wiji rilatxinyra ijesudu  

‘O pajé escarificou o lutador hoje’ 

 

16. Matukari ijyky-my relykyreri jyre-ko 

‘O velho está contando história para os Jyrè’ 

 

17. koworokudu wiji robrò kõhykyra 

‘O roceiro não plantou nada hoje’ 

 

18. habu mahadu ixy rirorenyra sõemy 

‘Os homens comeram muito porco do mato’ 

 

19. hawyky kuohi rikõbranyra cidadi-ki 

‘A mulher comprou três vestidos na cidade’ 

 

20. sõemy takina biku-my ryireri  

‘Tem muita estrela no céu’ 

 

21. wiji biku rokakõreri hãwa-ki 

‘Não está chovendo na aldeia hoje’ 

 

22. Habu kynana inatano rimyra 

‘O homem pegou três kynana’ 

 

23. wekyrybo raheto-di ryireri hetokuhiky-kò 

‘Os rapazes estão com cocar para o Hetohoky’ 

 

24. hawyky noirsa sò soemy rimyra 

‘A mulher pegou a flor vermelha’ 
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25. itxorosa sõemy rsyna rirysyra 

‘O cachorro comeu muita comida’ 

 

26. Riudu budoe-txi reakara bderahyky-ki 

‘O caçador encontrou o veado  na mata’ 

 

27. waxidu wakura inatxi riwyreri 

‘O pescador trouxe dois tucunaré’ 

 

28. wyhydu wiji bera-ko rara 

‘O flechador está indo para o rio hoje’ 

 

29. Habu wekyry itxorosa-nõ kemyreri 

‘O homem quer um dos cachorros do menino’ 

 

30. intaxi wyhyduboho relykyrenyreri hetoku-itxoke 

‘Os dois flechadores estão conversando na  frente da casa ’ 

 

31. inatano Habu bera itxyke runyreri 

‘três homens está sentado na beira do rio’ 

 

32. kabrororo sohoji rakokunyra beraku-ribi 

‘Um jacaré saiu do rio’ 

 

33. Habu rarybereri hawyky wna celula-di 

‘O homem está falando com a mulher no celular’ 

 

34. hetokuhuky kaki ixytyka-ki roimyhyre 

‘A casa grande fica aqui no meio da comunidade’ 

 

35. Wekyry lapi riwahinyra tykyritidykydu-kò 

‘O menino deu o lápis para a professora’ 
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36. Habu rekurokre ijoebritxoko hawoko-di 

‘O homem vai atravessar o rio de canoa’ 

 

37. hawyky relykyrenareri bykyre-ki wiji 

‘As mulheres estão conversando na esteira hoje’ 

 

38. kabororo kutura sohoji rimyra 

‘O jacaré pegou um peixe’ 

 

39. inatano ixy bderahyky-ki ryireri 

‘Três porcos do mato estão na mata’ 

 

40. habu sohoji hawa-kò riwinyreri 

‘O homem está fazendo uma canoa’ 

 

41. Woku wiji rakokunyra itxoina-ko 

‘O wou saiu no ijoina hoje’ 

 

42. inatano buhã rykyrenyra bera-ki  

‘Três botos nadaram no rio’ 

 

43. intaxi ehy kotena-ki ryireri 

‘Tem dois ehy no òtena’ 

 

44. Hawyky isisohoji-my riyraku-ki roireri 

‘A mulher sozinha está deitada dentro da rede’ 

 

45. hemylala hekoty bire-ky roireri 

‘Uma cobra está perto da fogueira’ 

 

46. inatano jyre mna tyreki ryireri 
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‘Três ariranhas estão na pedra’ 

 

47. Riudu kohã-txi inatano reakara 

‘O caçador encontrou três tatus’ 

 

48. Ibutumy maky ryireri mesa tyreki 

‘Toda faca está em cima da mesa’ 

 

 

 

 

Frases extra para treinamento dos participantes 

 

1.  hadoroko-kò sõemy bderahyky-ki ryireri 

‘Tem muita arvore de murici na mata’ 

 

2. Televisão sohoji-sohoji mesa-ki ryireri 

‘Cada televisão está na mesa’ 

 

3. Ahu-ki sõemy kutura ryireri 

‘O lago tem muito peixe’ 

 

4. Habu kotuni hawoko wokuki riwyreri 

‘O homem trouxe tartarugas na canoa’ 

 

5. Ixy bdarawokumy raritxareri wiji 

‘O porco do mato está andando na mata hoje’ 

 

6. habu larajã wiji ritokõra 

‘O homem não comeu laranja hoje’ 

 

7. wiji Ibutumy hirari mahadu rakyrira 
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‘Toda menina está pintada’ 

 

8. Hawyky kuladu wna rarybereri 

‘A mulher está falando com uma criança’ 

 

 

 

Instrução, motivação e agradecimento 

 

Kai wiji desenhi-my bobikre imarahudi-ta bohokujakre rybèno-kò. Birarytxynykre kotxiraradè 

lyrè wysena desenhi iwysereri-wna, da isò anobo desenhi wysekõreri-wna.  

 

‘Você vai ver uma imagem e depois vai ouvir uma fala. Aperte verde se a fala combina com a 

imagem que você viu ou aperte vermelho se a fala não combina com a imagem que você viu.’ 

 

Bom Trabalho!  

‘awi anomãsydykyna’  

 

Obrigada – ‘txikotoetuke’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. DADOS ESTATÍSTICOS 

 
 

Latência N400 segmento 2 

 

ANOVA: Design 3 Within Subject Factors 

 

Condição                          F(5,25) = 88.6 p<0.000001 SS=681217.22 MSe=1537.60 

Greenhouse-Geisser{0.4106} p<0.0000003 Huynh-Feldt{0.700} p<0.0000001 

Anterioridade                        F(3,15) = 1.59 p<0.233574 SS=7766.22 MSe=1628.64 
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Greenhouse-Geisser{0.7657} p<0.2463368 Huynh-Feldt{1.000} p<0.2335736 

Lateralidade                         F(2,10) = 0.408 p<0.675520 SS=1086.72 MSe=1331.54 

Greenhouse-Geisser{0.8484} p<0.6455300 Huynh-Feldt{1.000} p<0.6755204 

Condição*Anterioridade              F(15,75) = 3.37 p<0.000246 SS=81605.44 MSe=1616.66 

Condição*Lateralidade               F(10,50) = 1.44 p<0.189481 SS=17328.06 MSe=1200.85 

Anterioridade*Lateralidade           F(6,30) = 2.45 p<0.047372 SS=30909.94 MSe=2098.44 

Condição*Anterioridade*Lateralidade F(30,150) = 0.776 p<0.789911 SS=37622.39 MSe=1616.52 

ROI           F(11,55) = 1.92 p<0.056201 SS=38728.07 MSe=1832.27 

Greenhouse-Geisser{0.3118} p<0.1589747 Huynh-Feldt{1.000} p<0.0562006 

Condição*ROI F(55,275) = 1.57 p<0.010656 SS=137199.59 MSe=1590.84 

 

 

TESTE-T 

 

data:  Dis_2 and Dip_2 

t = 11.207, df = 121.34, p-value < 2.2e-16 

 

data:  Dis_2 and Col_2 

t = -6.6002, df = 114.28, p-value = 1.343e-09 

 

data:  Dis_2 and Ext_2 

t = 9.3296, df = 111.06, p-value = 1.246e-15 

 

data:  Dis_2 and Ext_2 

t = 9.3296, df = 111.06, p-value = 1.246e-15 

 

data:  Dis_2 and Uni_2 

t = 1.478, df = 87.558, p-value = 0.143 

 

 

Latência N400 segmento 3 

 

ANOVA: Design 3 Between Subject Factors 

 

Condição                            F(5,360) = 67.7 p<0.000001 SS=758586.53 MSe=2241.39 

Anterioridade                        F(3,360) = 7.45 p<0.000075 SS=50065.44 MSe=2241.39 

Lateralidade                         F(2,360) = 3.95 p<0.020015 SS=17725.17 MSe=2241.39 

Condição*Anterioridade              F(15,360) = 1.66 p<0.056725 SS=55848.18 MSe=2241.39 

Condição*Lateralidade               F(10,360) = 2.02 p<0.030867 SS=45189.72 MSe=2241.39 

Anterioridade*Lateralidade           F(6,360) = 0.654 p<0.687229 SS=8789.87 MSe=2241.39 

Condição*Anterioridade*Lateralidade F(30,360) = 0.936 p<0.565733 SS=62967.69 MSe=2241.39 

ROI           F(11,55) = 2.70 p<0.007525 SS=76957.56 MSe=2593.56 

Greenhouse-Geisser{0.2730} p<0.0829767 Huynh-Feldt{0.729} p<0.0178035 

Condição*ROI F(55,275) = 1.32 p<0.077286 SS=162707.67 MSe=2236.79  

 

 

TESTE-T 
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data:  Dis_3 and Dip_3 

t = -1.9567, df = 97.082, p-value = 0.05325 

 

data:  Dis_3 and Col_3 

t = -4.703, df = 98.255, p-value = 8.378e-06 

 

data:  Dis_3 and Ext_3 

t = -6.9556, df = 99.205, p-value = 3.798e-10 

 

data:  Dis_3 and Nex_3 

t = 4.295, df = 69.918, p-value = 5.53e-05 

 

data:  Dis_3 and Uni_3 

t = 8.7024, df = 96.632, p-value = 8.678e-14 

 

 
Amplitude N400 segmento 2 

 

ANOVA: Design 3 Within Subject Factors 

 

Condição                            F(5,25) = 7.56 p<0.000192 SS=3468.31 MSe=91.70 

Greenhouse-Geisser{0.3361} p<0.0154792 Huynh-Feldt{0.487} p<0.0055357 

anterioridade                       F(3,15) = 1.61 p<0.229774 SS=1824.55 MSe=378.63 

Greenhouse-Geisser{0.4477} p<0.2584179 Huynh-Feldt{0.552} p<0.2541116 

lateralidade                        F(2,10) = 2.55 p<0.127173 SS=3184.09 MSe=623.72 

Greenhouse-Geisser{0.5310} p<0.1680510 Huynh-Feldt{0.555} p<0.1657543 

Condição*anterioridade              F(15,75) = 1.29 p<0.229513 SS=1636.90 MSe=84.55 

Condição*lateralidade               F(10,50) = 0.411 p<0.935118 SS=471.83 MSe=114.89 

anterioridade*lateralidade          F(6,30) = 1.02 p<0.432395 SS=3401.87 MSe=556.78 

Condição*anterioridade*lateralidade F(30,150) = 0.584 p<0.957458 SS=1610.23 MSe=91.97 

ROI           F(11,55) = 1.41 p<0.195080 SS=8059.91 MSe=519.87 

Greenhouse-Geisser{0.2472} p<0.2820406 Huynh-Feldt{0.571} p<0.2404931 

Condição*ROI F(55,275) = 0.756 p<0.893775 SS=3916.04 MSe=94.15 

 

TESTE-T 

[Dis_2]vs[Dip_2] t(122)=0.02  p< 0.9834 

[Dis_2]vs[Col_2] t(122)=4.99  p< 0.0001 

[Dis_2]vs[Ext_2] t(122)=6.32  p< 0.0001 

[Dis_2]vs[Nex_2] t(122)=1.60  p< 0.1122 

[Dis_2]vs[Uni_2] t(122)=1.36  p< 0.1769 
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Amplitude N400 segmento 3 

 

 

ANOVA: Design 3 Within Subject Factors 

 

Condição                            F(5,25) = 20.6 p<0.000001 SS=11579.02 MSe=112.68 

Greenhouse-Geisser{0.4913} p<0.0000726 Huynh-Feldt{1.000} p<0.0000001 

anterioridade                        F(3,15) = 0.790 p<0.517928 SS=457.28 MSe=192.86 

Greenhouse-Geisser{0.6243} p<0.4739485 Huynh-Feldt{0.985} p<0.5164731 

lateralidade                         F(2,10) = 1.78 p<0.217796 SS=820.60 MSe=230.24 

Greenhouse-Geisser{0.5658} p<0.2373920 Huynh-Feldt{0.619} p<0.2354107 

Condição*anterioridade              F(15,75) = 1.11 p<0.365311 SS=1596.37 MSe=96.14 

Condição*lateralidade               F(10,50) = 0.541 p<0.852827 SS=551.13 MSe=101.94 

anterioridade*lateralidade           F(6,30) = 0.962 p<0.467512 SS=1466.38 MSe=254.16 

Condição*anterioridade*lateralidade F(30,150) = 0.750 p<0.821222 SS=2231.70 MSe=99.24 

ROI           F(11,55) = 1.03 p<0.437029 SS=2625.61 MSe=232.70 

Greenhouse-Geisser{0.2657} p<0.4082485 Huynh-Feldt{0.680} p<0.4319749 

Condição*ROI F(55,275) = 0.820 p<0.810786 SS=4457.95 MSe=98.85 

 

 

TESTE-T 

[Dis_3]vs[Dip_3] t(122)=0.12  p< 0.9048 

[Dis_3]vs[Col_3] t(122)=0.91  p< 0.3663 

[Dis_3]vs[Ext_3] t(122)=3.43  p< 0.0008 

[Dis_3]vs[Nex_3] t(122)=0.55  p< 0.5857 

[Dis_3]vs[Uni_3] t(122)=6.03  p< 0.0001 

 

 

 

Latência P600 segmento 2 

 

ANOVA: Design 3 Within Subject Factors 

 

Condição                            F(5,25) = 92.3 p<0.000001 SS=361290.63 MSe=782.76 

Greenhouse-Geisser{0.4366} p<0.0000001 Huynh-Feldt{0.788} p<0.0000001 

Anterioridade                        F(3,15) = 18.0 p<0.000031 SS=73982.59 MSe=1369.88 

Greenhouse-Geisser{0.6007} p<0.0008415 Huynh-Feldt{0.919} p<0.0000607 

Lateralidade                         F(2,10) = 0.016 p<0.984015 SS=51.80 MSe=1604.62 

Greenhouse-Geisser{0.9280} p<0.9794651 Huynh-Feldt{1.000} p<0.9840154 

Condição*Anterioridade              F(15,75) = 3.14 p<0.000528 SS=88136.85 MSe=1869.62 

Condição*Lateralidade               F(10,50) = 4.76 p<0.000087 SS=49735.43 MSe=1044.69 

Anterioridade*Lateralidade           F(6,30) = 0.443 p<0.844175 SS=6403.91 MSe=2410.28 

Condição*Anterioridade*Lateralidade F(30,150) = 0.610 p<0.943504 SS=37086.65 MSe=2027.41 

ROI           F(11,55) = 3.63 p<0.000671 SS=79282.55 MSe=1983.54 

Greenhouse-Geisser{0.3274} p<0.0272745 Huynh-Feldt{1.000} p<0.0006715 

Condição*ROI F(55,275) = 1.78 p<0.001410 SS=177415.18 MSe=1808.61 

 

 

TESTE-T 
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data:  Dis_2 and Dip_2 

t = 6.7709, df = 121.28, p-value = 4.862e-10 

 

data:  Dis_2 and Col_2 

t = 1.3329, df = 110.85, p-value = 0.1853 

 

data:  Dis_2 and Nex_2 

t = 6.4755, df = 116.81, p-value = 2.326e-09 

 

data:  Dis_2 and Ext_2 

t = -1.0678, df = 95.451, p-value = 0.2883 

 

data:  Dis_2 and Uni_2 

t = 8.2179, df = 105.92, p-value = 5.531e-13 

 

Latência P600 segmento 3 

 

ANOVA: Design 3 Within Subject Factors 

 

Condição                            F(5,25) = 51.9 p<0.000001 SS=469820.67 MSe=1810.85 

Greenhouse-Geisser{0.4801} p<0.0000007 Huynh-Feldt{0.954} p<0.0000001 

Anterioridade                        F(3,15) = 0.267 p<0.848032 SS=1079.59 MSe=1347.03 

Greenhouse-Geisser{0.6674} p<0.7710845 Huynh-Feldt{1.000} p<0.8480316 

 

Lateralidade                         F(2,10) = 5.89 p<0.020437 SS=7469.39 MSe=634.45 

Greenhouse-Geisser{0.7264} p<0.0364974 Huynh-Feldt{0.947} p<0.0228553 

Condição*Anterioridade              F(15,75) = 2.62 p<0.003145 SS=77918.52 MSe=1979.11 

Condição*Lateralidade               F(10,50) = 0.956 p<0.492643 SS=18375.94 MSe=1922.94 

Anterioridade*Lateralidade           F(6,30) = 1.09 p<0.391703 SS=22078.91 MSe=3380.67 

Condição*Anterioridade*Lateralidade F(30,150) = 1.27 p<0.173337 SS=61147.31 MSe=1598.94 

ROI           F(11,55) = 1.50 p<0.158591 SS=38716.96 MSe=2348.42 

Greenhouse-Geisser{0.2549} p<0.2582799 Huynh-Feldt{0.614} p<0.2029481 

Condição*ROI F(55,275) = 1.57 p<0.010387 SS=155940.48 MSe=1804.82 

 

 

TESTE-T 

 

data:  Dis_3 and Dip_3 

t = -0.80654, df = 85.193, p-value = 0.4222 

 

data:  Dis_3 and Col_3 

t = -1.596, df = 76.877, p-value = 0.1146 
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data:  Dis_3 and Ext_3 

t = -1.2286, df = 84.537, p-value = 0.2226 

 

data:  Dis_3 and Nex_3 

t = -17.487, df = 109.5, p-value < 2.2e-16 

 

data:  Dis_3 and Uni_3 

t = -6.6264, df = 80.503, p-value = 3.589e-09 

 

 

Amplitude P600 segmento 2 

 

ANOVA: Design 3 Within Subject Factors 

 

Condição                            F(5,25) = 1.74 p<0.161825 SS=611.67 MSe=70.23 

Greenhouse-Geisser{0.2719} p<0.2383815 Huynh-Feldt{0.338} p<0.2313956 

Anterioridade                        F(3,15) = 2.32 p<0.116455 SS=3598.18 MSe=516.41 

Greenhouse-Geisser{0.4686} p<0.1713994 Huynh-Feldt{0.597} p<0.1562285 

Lateralidade                         F(2,10) = 1.13 p<0.361249 SS=1534.06 MSe=679.23 

Greenhouse-Geisser{0.6906} p<0.3498234 Huynh-Feldt{0.869} p<0.3574078 

Condição*Anterioridade              F(15,75) = 1.36 p<0.191600 SS=1288.92 MSe=63.33 

Condição*Lateralidade               F(10,50) = 0.518 p<0.869086 SS=415.82 MSe=80.22 

Anterioridade*Lateralidade           F(6,30) = 0.785 p<0.588488 SS=3497.32 MSe=742.51 

Condição*Anterioridade*Lateralidade F(30,150) = 0.701 p<0.872244 SS=1603.41 MSe=76.19 

ROI           F(11,55) = 1.17 p<0.329370 SS=8597.19 MSe=668.40 

Greenhouse-Geisser{0.2972} p<0.3545209 Huynh-Feldt{0.925} p<0.3326072 

Condição*ROI F(55,275) = 0.820 p<0.810296 SS=3323.32 MSe=73.66 

 

 

TESTE-T 

 

[Dis_2]vs[Dip_2] t(122)=0.55  p< 0.5843 

[Dis_2]vs[Col_2] t(122)=1.30  p< 0.1955 

[Dis_2]vs[Ext_2] t(122)=0.36  p< 0.7158 

[Dis_2]vs[Nex_2] t(122)=0.65  p< 0.5151 

[Dis_2]vs[Uni_2] t(122)=0.19  p< 0.8499 

 

 

 

 

Amplitude P600 segmento 3 
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ANOVA: Design 3 Within Subject Factors 

 

Condição                            F(5,25) = 14.7 p<0.000001 SS=7892.66 MSe=107.05 

Greenhouse-Geisser{0.3567} p<0.0017565 Huynh-Feldt{0.541} p<0.0001926 

Anterioridade                        F(3,15) = 1.66 p<0.218058 SS=1831.83 MSe=367.85 

Greenhouse-Geisser{0.5939} p<0.2427935 Huynh-Feldt{0.900} p<0.2241710 

Lateralidade                         F(2,10) = 1.90 p<0.199958 SS=2180.64 MSe=574.17 

Greenhouse-Geisser{0.5638} p<0.2238272 Huynh-Feldt{0.615} p<0.2212908 

Condição*Anterioridade              F(15,75) = 1.84 p<0.044456 SS=3042.38 MSe=110.33 

Condição*Lateralidade               F(10,50) = 0.963 p<0.486741 SS=1230.93 MSe=127.86 

Anterioridade*Lateralidade           F(6,30) = 0.802 p<0.576056 SS=2650.67 MSe=550.73 

Condição*Anterioridade*Lateralidade F(30,150) = 0.867 p<0.667391 SS=3221.58 MSe=123.90 

ROI           F(11,55) = 1.19 p<0.315995 SS=6608.88 MSe=505.17 

Greenhouse-Geisser{0.2874} p<0.3472345 Huynh-Feldt{0.839} p<0.3240269 

Condições*ROI F(55,275) = 1.13 p<0.262634 SS=7505.24 MSe=120.83 

 

 

TESTE-T 

 

[Dis_3]vs[Dip_3] t(122)=2.41  p< 0.0175 

[Dis_3]vs[Col_3] t(122)=0.68  p< 0.4982 

[Dis_3]vs[Ext_3] t(122)=0.18  p< 0.8613 

[Dis_3]vs[Nex_3] t(122)=1.84  p< 0.0676 

[Dis_3]vs[Uni_3] t(122)=5.72  p< 0.0001 

 

 

Dados Comportamentais 

 

TESTE-T Respostas SIM 

 

> t.test (dis,dip) 

 

        Welch Two Sample t-test 

 

data:  dis and dip 

t = -0.99, df = 21.624, p-value = 0.3331 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 -162.14437   57.43154 

sample estimates: 

mean of x mean of y  
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 362.7496  415.1060  

 

> t.test (dis,uni) 

 

        Welch Two Sample t-test 

 

data:  dis and uni 

t = -2.585, df = 21.182, p-value = 0.0172 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 -344.40290  -37.40127 

sample estimates: 

mean of x mean of y  

 362.7496  553.6517  

 

 

> t.test(dis,nex) 

 

        Welch Two Sample t-test 

 

data:  dis and nex 

t = -4.1413, df = 38.648, p-value = 0.0001812 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 -188.41802  -64.73575 

sample estimates: 

mean of x mean of y  

 362.7496  489.3265  

 

> t.test(dis,ext) 

 

        Welch Two Sample t-test 

 

data:  dis and ext 
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t = -1.8439, df = 38.927, p-value = 0.07283 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 -161.154018    7.458639 

sample estimates: 

mean of x mean of y  

 362.7496  439.5973  

 

> t.test (dis,col) 

 

        Welch Two Sample t-test 

 

data:  dis and col 

t = -1.5693, df = 18.865, p-value = 0.1332 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 -265.78950   38.06992 

sample estimates: 

mean of x mean of y  

 362.7496  476.6094 

 

TESTE-T MÉDIAS GERAIS 

 

> t.test (dis,col,paired=TRUE) 

 

        Paired t-test 

 

data:  dis and col 

t = -2.4799, df = 22, p-value = 0.02128 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 -90.264339  -8.048704 

sample estimates: 

mean of the differences  
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              -49.15652  

 

 

 

 

 

 

 

> t.test (dis,dip,paired=TRUE) 

 

        Paired t-test 

 

data:  dis and dip 

t = -2.3076, df = 22, p-value = 0.03081 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 -99.007739  -5.281827 

sample estimates: 

mean of the differences  

              -52.14478  

 

> t.test (dis,ext,paired=TRUE) 

 

        Paired t-test 

 

data:  dis and ext 

t = -1.1129, df = 22, p-value = 0.2778 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 -79.25102  23.89885 

sample estimates: 

mean of the differences  

              -27.67609  

 



200 
 

> t.test (dis,nex,paired=TRUE) 

 

        Paired t-test 

 

data:  dis and nex 

t = -1.2608, df = 22, p-value = 0.2206 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 -95.00159  23.16332 

sample estimates: 

mean of the differences  

              -35.91913  

 

> t.test (dis,uni,paired=TRUE) 

 

        Paired t-test 

 

data:  dis and uni 

t = -2.5694, df = 22, p-value = 0.01749 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 -162.5136  -17.3421 

sample estimates: 

mean of the differences  

   -89.92783 
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Imagens Experimentais 

 

 

col1 col2 

 

 

 

col3 col4 

 

 

col5 col6 

 
 

col7 col8 
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col9 col10 

 
 

col11 col12 

  

col13 col14 



203 
 

 
 

col15 col16 

 

 

col17 col18 

 
 

col19 col20 

  

col21 col22 
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col23 col24 

  

col25 col26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

col27 col28 
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col29 col30 

 

 

col31 col32 

  

col33 col34 
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col35 col36 

 

 

col37 col38 

 
 

col39 col40 

 

 

col41 col42 
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col43 col44 

 

 

col45 col46 

 
 

col47 col48 

  

dip1 dip2 
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dip3 dip4 

 
 

dip5 dip6 

 

 

dip7 dip8 

  

dip9 dip10 



209 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

dip11 dip12 
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dip33 dip34 
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dip39 dip40 
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dip41 dip42 
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dip45 dip46 

  

dip47 dip48 
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dis1 dis2 

  

dis3 dis4 

  

dis5 dis6 

 

 

dis7 dis8 
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dis9 dis10 

  

dis11 dis12 

  

dis13 dis14 

 
 

dis15 dis16 
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dis29 dis30 
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dis41 dis42 
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dis45 dis46 

  

dis47 dis48 
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dist1 dist2 
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dis39 dis40 
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dist47 dist48 
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ext1 ext2 

  

ext3 ext4 
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ext7 ext8 



228 
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ext15 ext16 



229 
 

 

 

ext17 ext18 
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nex1 nex2 

 
 

nex3 nex4 

 
 

nex5 nex6 
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nex39 nex40 
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nex45 nex46 
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nex47 nex48 

 
 

prat1 prat2 

  

prat3 prat4 

  

prat5 prat6 
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prat7 prat8 

 

 

uni1 uni2 

  

uni3 uni4 
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