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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é verificar se as hipóteses de Boff (1991) e Cunha 
e Cintra (1985) sobre os motivos que levam um adjetivo a ocorrer em posição 
anteposta ou posposta ao nome se confirmam. Os autores afirmam que os adjetivos 
antepostos possuem traço/caráter [+avaliativo]/subjetivo e os adjetivos pospostos 
possuem traço/caráter [-avaliativo]/objetivo. Questionamos a asserção de Cohen 
(1988) a respeito da preferência cada vez maior dos falantes pela ordem pós-
nominal, como resultado de mudança diacrônica da língua. Utilizamos os resultados 
obtidos por Deschamps, Glienke e Guimarães (2013) para organizar e construir os 
teste e analisar os resultados. Os trabalhos de Chomsky (1964, 1965, 1986), Phillips 
& Lasnik (2002) e den Dikken et al. (2007) delineiam noções fundamentais 
referentes à realidade psicológica da língua, definição de aceitabilidade e 
gramaticalidade, definição dos níveis de adequação de uma teoria (observacional, 
descritivo e explicativo), bem como questões metodológicas de obtenção de dados 
através de juízos de falantes. A verificação das hipóteses foi realizada por meio de 
teste com informantes falantes de Português Brasileiro (PB). 
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ABSTRACT 

 

This work aims at testing the hypotheses by Boff (1991) and Cunha & Cintra 

(1985) regardind the rationale for adjectives to be positioned before or after the noin 

in Brazilian Portuguese (BP). The authors claim that preposed adjectives bear the 

feature [+evaluative] (having a ‘subjective character’) while the postposed ones 

would bear the feature [-evaluative] (having na ‘objective character’). We hereby 

question Cohen’s (1988) assertion regarding the alleged increase of the preference 

for the postnominal order of the adjective, as a consequence of diachronic change. 

Here we take the results obtained by Deschamps, Glienke & Guimarães (2013) as 

our ponto of departure in order to design the new test and analyse its results. The 

deeper epistemological and methodological foundations for this work come from the 

works by Chomsky (1964, 1965, 1986), Phillips & Lasnik (2002) and den Dikken et 

al. (2007), which establish fundamental notions regarding the psychological reality of 

language, definitions of grammaticalty and acceptability, levels of adequacy in 

linguistic theorizing (observational, descriptive and explanatory), as well as 

methodological considerations on data gathering from speakers’ instrospection. The 

verification of the hypotheses was done through test with speakers of BP. 

 

 

Keywords: atributive adjectives; order; evaluative feature.  
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INTRODUÇÃO 

 

A literatura atesta que é um fato empírico a variação do comportamento 

sintático dos adjetivos atributivos e que existe diferenças de interpretação entre os 

adjetivos antepostos e pospostos no Português Brasileiro (PB).  

Enquanto alguns adjetivos ocorrem exclusivamente em posição pré-nominal 

como BAITA, BASTANTE, BEL, BIG, LEDO, MEIO, MERO, MESMO, PRETENSO, 

PRIMEIRO, PRISCO, PUTA, RELES, SENHOR, SUMO, SUPOSTO, ÚLTIMO e os 

cardinais (PRIM, 2010); outros ocorrem exclusivamente em posição pós-nominal, 

como LITERÁRIO, MILITAR, COMERCIAL, UNIVERSITÁRIO, MASCULINO, 

AUTOBIOGRÁFICO, BIBLIOGRÁFICO, CULINÁRIO, SEXUAL, RUIM e os adjetivos 

gentílicos (Deschamps, Glienke e Guimarães, 2013). 

Existem ainda adjetivos que ocorrem canonicamente em posição pós-

nominal, mas que, a depender unicamente do contexto em que estão inseridos1, 

ocorrem também em posição pré-nominal, como GRISALHO, HOSTIL, 

IRRACIONAL, etc. A este respeito, Deschamps, Glienke e Guimarães (2013) 

afirmam que fatores como a coordenação de adjetivos, efeitos de peso semântico e 

modificação por advérbios podem compor este contexto. 

Há, por fim, adjetivos que ocorrem em ambas as posições sem alteração 

evidente de significado como DIFERENTE e AGRADÁVEL2, ou com alteração clara 

de significado, como POBRE e GRANDE3.  

Muitos linguistas teorizam sobre quais os fatores que possibilitam que os 

adjetivos figurem em um ou outra posição e sobre se são gerados ou movidos para 

tais posições. 

                                                           
1 Este caso será melhor explicado mais adiante. 
2 Quando falamos em não haver alteração evidente de significado, não pretendemos abranger as 
diferenças extensionais ou intensionais (BORGES NETO, 1991) dos adjetivos. Estas diferenças 
podem ser facilmente controladas por meio de contextualização, quando percebidas.  
3 Não existe um consenso sobre se essas diferenças de significado derivam do fato de as entradas 
lexicais serem diferentes ou não. Não se faz necessário, para a pesquisa que ora desenvolvemos, 
nos comprometer com qualquer hipótese a esse respeito porque não é este o tipo de adjetivo usado 
nas sentenças-alvo do teste. 
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Ao observar i e ii, é possível hipotetizar que, no PB, os adjetivos sejam 

gerados à direita do núcleo nominal, já que muitos autores defendem que esta é a 

posição canônica e a mais produtiva dos adjetivos em PB. 

i) o carro azul 

ii) * o azul carro  

No entanto, essa hipótese não explica dados como iv e vi. 

iii) um puta professor 

iv) *um professor puta 

v) uma senhora discussão 

vi) *uma discussão senhora 

Também não explica os dados vii e viii. 

vii) uma mulher linda 

viii) uma linda mulher 

A partir destes exemplos, é possível desenvolver duas hipóteses que dão 

conta dos dados do PB. A primeira, segundo Boff (1991), seria a de que, no PB, os 

adjetivos possam ser gerados em ambas as posições. Essa hipótese, contudo, não 

dá conta do dado ii, que considera agramatical a anteposição do adjetivo neste caso. 

Para que esta hipótese fosse corroborada pelos dados, seria necessário que 

considerássemos que há uma certa classe de adjetivos que podem ser gerados em 

ambas as posições. 

A segunda hipótese, ainda segundo Boff, seria a de que os adjetivos 

atributivos no PB seriam gerados à direita do nome e poderiam ser movidos para a 

esquerda. No caso desta hipótese, se faz necessário explicar por que alguns 

adjetivos podem ser movidos para a posição pré-nominal e outros não. Novamente, 

seria necessário considerar que há diferentes classes de adjetivos, uns que podem 

ser movidos, outros que não. 

Em ambos os casos, é imprescindível determinar como são classificados os 

adjetivos no PB. Só assim é possível demonstrar que há adjetivos (e quais são 

esses adjetivos) que ou são gerados ou podem ser movidos para a esquerda do 

núcleo nominal. Dessa forma, o primeiro passo para a compreensão deste 
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fenômeno é determinar qual é a característica dos adjetivos de um determinado 

grupo que permite que eles sejam gerados ou se movam para a posição pré-nominal 

no PB. 

Neste trabalho exploramos a hipótese de Boff (1991), retomada por 

Guimarães (2011) e Deschamps, Glienke e Guimarães (2013), de que o que 

permitiria a ocorrência dos adjetivos em posição pré-nominal seria a atribuição de 

traço [+avaliativo]; e a proposta de Cunha e Cintra (1985) de que os adjetivos em 

posição pré-nominal têm caráter subjetivo e, em posição pós-nominal, têm caráter 

objetivo. A hipótese foi investigada por meio de um teste realizado com falantes de 

PB em que os informantes deveriam ordenar adjetivos em ambos os tipos de 

contextos (subjetivos e [+ avaliativos]; objetivos e [– avaliativos]) conforme sua 

intuição (o modelo do teste aplicado pode ser encontrado no primeiro anexo). 

Utilizamos o trabalho de Deschamps, Glienke e Guimarães (2013) para organizar e 

construir o teste (especialmente no que diz respeito ao controle de variáveis) e 

analisar os resultados. 

Apesar de a característica avaliativa dos adjetivos ter sido mencionada por 

alguns autores em trabalhos recentes, como, por exemplo, Müller, Negrão e Nunes-

Pemberton (2002), Guimarães (2011) e Deschamps, Glienke e Guimarães (2013), 

até então ela não havia sido testada. Percebemos a necessidade de confirmar como 

se dava a ocorrência dos adjetivos no PB para que pudéssemos seguir adiante com 

a sua descrição. Este trabalho, portanto, tem como objetivo atingir o nível de 

adequação observacional no tema estudado. Nossa proposta é a de observar, 

quantificar e descrever a forma como se dá a ocorrência dos adjetivos atributivos em 

contextos específicos (objetivos e subjetivos). Ainda que pareça um trabalho 

extremamente específico com escopo limitado, os resultados aqui descritos são “um 

passo para se atingir o nível descritivo” (GUIMARÃES, 2011). 

Consideramos, para o debate acerca dos resultados que obtivemos, a 

proposta de Cohen (1988) de que a ordem canônica dos adjetivos no PB atualmente 

seria a pós-nominal, com número de ocorrências cada vez maior no decorrer dos 

séculos.  

O trabalho está organizado da seguinte maneira: inicialmente são 

apresentados os principais autores utilizados como base bibliográfica. 
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Primeiramente, é citado o trabalho de Deschamps, Glienke e Guimarães (2013), de 

onde surgiu a indagação que originou este trabalho e que possibilitou que ou autores 

deste trabalho observassem variáveis que induzem a ocorrência pré ou pós-nominal 

dos adjetivos em PB. A observância destas variáveis permitiu que os autores 

tivessem maior controle e rigor na construção do teste, evitando vieses. Em seguida, 

é apresentado o trabalho de Cohen (1988), que identifica uma ordem de ocorrência 

preferencial dos adjetivos no PB atual e apresenta uma justificativa para a 

preferência por essa ordem. Posteriormente, são mencionados os trabalhos de 

Cunha e Cintra (1985) e Boff (1991) que sugerem que a subjetividade ou 

objetividade dos contextos em que os adjetivos ocorrem influenciam na sua ordem 

preferencial de ocorrência. 

Em seguida, apresentamos a fundamentação teórico-metodológica da 

pesquisa e, então, os testes e resultados. Por fim, concluímos o trabalho com uma 

discussão das hipóteses defendidas pelos autores que compõem nossa base 

bibliográfica. 
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1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 Thais Deschamps, Anne Glienke e Maximiliano Guimarães (2013) 

 

O trabalho de Deschamps, Glienke e Guimarães (2013) teve como objetivo 

expandir a base de dados e verificar as generalizações empíricas apresentadas por 

Guimarães (2011) sobre os padrões sintáticos e morfológicos (e, superficialmente, 

semânticos) dos APs internos ao DP em Português Brasileiro (PB). 

Segundo Guimarães (2011), apenas os adjetivos pós-nominais poderiam ser 

modificados por advérbios, formando um AP ramificando. Dessa forma, a 

ramificação do AP, segundo o autor, parecia depender da sua posição no NP. Não 

seria possível forçar, por meio de modificação adverbial, um adjetivo canonicamente 

pré-nominal a ocorrer em posição posposta. Bem como não seria possível forçar 

uma modificação adverbial num adjetivo tipicamente pós-nominal para que ele fosse 

licenciado na posição pré-nominal. 

Deschamps, Glienke e Guimarães (2013) verificaram que a classificação que 

a literatura vinha propondo para os adjetivos não era suficientemente precisa. 

Propuseram uma reorganização dos adjetivos em: adjetivos exclusivamente pós-

nominais, canonicamente pós-nominais, exclusivamente pré-nominais, pré & pós-

nominais com mudança de significados e pré & pós-nominais sem mudança de 

significados (estes últimos são os adjetivos investigados neste trabalho). Essa 

proposta de reorganização é pautada na possibilidade ou impossibilidade dos 

adjetivos de ocorrerem em uma ou ambas as posições depois de submetidos a 

contextos que os autores chamaram de legitimadores.  

Os contextos legitimadores, segundo os autores, facilitariam a aceitação da 

ocorrência do adjetivo pós-nominal em posição não-canônica. Eles seriam 

compostos por modificação do adjetivo por advérbio (ix’), por coordenação do 

adjetivo com outros adjetivos (ix’’), e por uso de constituintes semanticamente 

pesados (ix’’’).  

ix) *A obesa atriz perdeu 30kg para atuar na nova novela. 



14 
 

ix’)    A outrora obesa atriz perdeu 30kg para atuar na nova novela. 

            ix’’)     A linda e obesa atriz perdeu 30kg para atuar na nova novela.    

             ix’’’)   A obesa atriz da novela das 9h perdeu 30kg para atuar na nova 

novela.    

A observação da influência destes fatores na aceitação do AP em ordem 

não-canônica permitiu propor a diferenciação entre adjetivos exclusivamente pós-

nominais (que nunca ocorrem em posição pré-nominal, como em x e x’)4 e 

canonicamente pós-nominais (que, a depender do contexto, podem ocorrer em 

posição pré-nominal, ainda que sua posição canônica seja pós-nominal, como em xi 

e xi’). 

x) *João tem trabalhado arduamente em um [literário texto]. 

x’)    *João tem trabalhado arduamente em um [nada literário e complicado 

texto da década de 40]. 

xi) ? Me surpreendi com aquela irracional atitude. 

xi’)      Me surpreendi com aquela tão irracional e irresponsável atitude do 

prefeito do Rio de Janeiro. 

 

 

                                                           
4 4 Segundo os autores, uma parte do grupo de adjetivos considerados pós-nominais pela literatura 

parece não ocorrer em posição pré-nominal, ainda que auxiliados por contextos que eles chamaram 
de “legitimadores” (abaixo exemplificados). Eles são um grupo heterogêneo que os autores não 
conseguiram categorizar propriamente, formado pelos adjetivos até agora identificados: literário, 
militar, comercial, universitário, masculino, autobiográfico, bibliográfico, culinário, sexual, ruim e 
adjetivos gentílicos.  
 

“Observando exemplos de contextos legitimadores como os em (1), nota-se que 
traços dos itens lexicais, semântica e pragmática não licenciam estruturas que a 
sintaxe bloqueia, apesar de auxiliar na aceitabilidade daquilo que a gramática 
permite mas que é pouco usual, como é o caso de adjetivos que, ainda que 
canonicamente ocorram em posição pós-nominal, podem figurar em posição 
anteposta ao nome.  
 
(1) João tem trabalhado arduamente em um [texto]. 
(1a) *João tem trabalhado arduamente em um [literário texto]. 
(1b) *João tem trabalhado arduamente em um [literário e complicado texto]. 
(1c) *João tem trabalhado arduamente em um [nada literário texto]. 
(1e) *João tem trabalhado arduamente em um [literário texto da década de 40]. 
(1f)  *João tem trabalhado arduamente em um [nada literário texto da década de 40]. 
(1g) *João tem trabalhado arduamente em um [nada literário e complicado texto da 
década de 40].” (GUIMARÃES & GLIENKE, 2013) 

 



15 
 

Retomando Boff (1991), os autores também postularam que seria possível 

que os adjetivos legitimados em posição pré-nominal acionassem um traço 

[+avaliativo]. Sugeriram, ainda, que a categorização avaliativo/não-avaliativo poderia 

ser estendida, contemplando a possibilidade de que, ainda que certos adjetivos 

pudessem ser intrinsecamente avaliativos ou não no nível lexical, essa distinção 

teria uma ontologia mais complexa. Conforme propuseram, o AP como um todo 

poderia ser [+avaliativo] ou [–avaliativo] em decorrência da composição de sua 

estrutura interna (em que poderia ocorrer modificação adverbial e/ou coordenação 

de APs); ou da estrutura interna do DP como um todo, como é o caso dos efeitos de 

peso semânticos que elencamos no mesmo trabalho; bem como de outras variáveis 

morfossintáticas, semânticas ou até pragmáticas.  

Vale destacar que, no trabalho realizado, Deschamps, Glienke e Guimarães 

testaram a possibilidade de os adjetivos canonicamente pós-nominais ocorrerem em 

posição pré-nominal quando sujeitos a contextos legitimadores. Neste trabalho, 

aplicamos os resultados daquele nos adjetivos pré e pós-nominais sem mudança 

notável de significado. Por dedução lógica, inferimos que, se os contextos 

legitimaram a ocorrência de adjetivos canonicamente pós-nominais em posição pré-

nominal, era muito provável que também influenciassem na preferência pela 

ocorrência pré-nominal de adjetivos que ocorrem em ambas as posições. Por isso, 

para que os informantes não fossem enviesados nas escolhas das posições de sua 

preferência, controlamos essas prováveis variáveis que poderiam induzi-los a 

escolher a posição pré-nominal. Controlamos todos os contextos conhecidos que 

pudessem induzir o falante a preferir uma das posições. 

 

 

1.2 Maria Antonieta Cohen (1988) 

 

Cohen (1988), em seu estudo diacrônico, sugere que tenha havido uma 

inversão da preferência da ordem AN pela ordem NA. Essa inversão, bem como o 

aumento da tendência de posposição dos adjetivos no PB, teria se dado no decorrer 

dos séculos (XIV – XX), mais precisamente, no século XVIII. Segundo a autora, 

atualmente, a ordem NA seria muito mais produtiva que a ordem AN.  
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Essa inversão de preferências já foi questionada anteriormente por 

Deschamps & Guimarães (2013), que demonstram que não há grande mudança na 

preferência pela ordem AN ou NA. Também apontam as falhas de Cohen ao deixar 

de perceber que a oralidade apresenta diversos contra-exemplos para a sua análise 

e ao usar apenas textos jornalísticos para compor os corpora atuais em comparação 

a cartas de monarcas em certos períodos.  

Porém, o que nos interessa neste trabalho é principalmente a identificação 

que a autora faz de um padrão nas preferências de ordem dos falantes. 

“Como se sabe, no Português Moderno o ordem dominante não-marcada, 

para a colocação do Adjetivo é NA. Segundo Mattoso Câmara (1976:222), 

apesar de o Adjetivo poder ser preposto ou posposto ao Nome que ele 

modifica, a ordem NA se constitui o padrão mais fundamental na Língua 

Portuguesa porque, numa sequência de determinante/determinado, é o 

processo sintático de colocação que identifica, qual elemento funciona como 

adjetivo.” (COHEN, 1988) 

Apesar de admitir que haja a possibilidade de ocorrência da ordem AN no 

PB, a autora trata este fenômeno como uma inconsistência (em termos de tipologia 

de ordem vocabular), como resquício de um padrão antigo latino ou indo-europeu, 

que tende a desaparecer. Segundo as proposições da autora, portanto, o fato de o 

adjetivo ainda ocorrer em posição preposta está ligado apenas a um fenômeno de 

mudança linguística que ainda não se concluiu, mas que tende, no futuro, a não 

permitir mais a anteposição dos adjetivos. 

Nós, contrariamente, não só não acreditamos, como pretendemos 

demonstrar com os resultados que serão apresentados adiante, que a ordem AN 

ainda é bastante produtiva e que a preferência dos falantes por uma ou outra ordem 

não é tão óbvia e evidente assim.  

 

 

1.1 Cunha e Cintra (1985) 
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Cunha e Cintra são citados por Boff (1991) e optamos, igualmente, por 

mencioná-los devido à semelhança e complementaridade das propostas. Assim 

como Boff, os autores postulam que a diferença entre as ocorrências dos adjetivos 

se deva ao caráter subjetivo ou objetivo do discurso do falante. 

“sendo a sequência SUBSTANTVO + ADJETIVOS a predominante no 

enunciado lógico, deriva daí a noção de que o adjetivo posposto possui 

valor objetivo: noite escura, rapaz bom, dia triste, campos verdes. Sendo 

a sequência ADJETIVO + SUBSTANTIVO provocada pela ênfase dada ao 

qualificativo, decorre daí a noção de que, anteposto, o adjetivo assume um 

valor subjetivo: escura noite, triste dia, bom rapaz, verdes campos.” 

(CUNHA E CINTRA, 1985. p. 259) 

 

Os autores consideram objetivo aquele adjetivo que descreve 

“peculiaridades objetivamente apreensíveis” dos seres ou objetos que observamos, 

conforme “nossa inteligência os distingue” (ex: professor alto). Já o subjetivo é 

aquele que nos permite “expressar os seres e os objetos enriquecidos pelo que a 

nossa imaginação e sensibilidade lhes atribui.” (ex: professor maravilhoso). 

Neste trabalho, refutamos esta generalização. Os critérios utilizados pelos 

autores são pouco precisos porque é difícil determinar a objetividade ou 

subjetividade de um item lexical por si só. Isso depende de diversos outros fatores 

(semânticos, pragmáticos, etc.). Além do mais, os critérios não explicam a aceitação 

de “um foda professor”, por exemplo, que claramente traduz uma opinião, sendo, 

portanto, subjetivo. Ou como o adjetivo BELA, possa ser, conforme tais critérios, 

tanto objetivo quanto subjetivo.  

 

 

1.3 Alvana Boff (1991) 

 

Tendo Government and Binding (CHOMSKY, 1981) como quadro teórico e 

assumindo as diferenças paramétricas das línguas, que fazem com que os adjetivos 
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sejam gerados à direita do nome no PB, Boff (1991) propõe que apenas os adjetivos 

avaliativos possam ser opcionalmente movidos para a esquerda do nome.  

Para dar conta do contraste que diferencia adjetivos que podem ou não 

ocorrer em posição pré-nominal, Boff (1991) propôs distingui-los em adjetivos 

avaliativos e não-avaliativos. 

É avaliativo, segundo Boff, aquele adjetivo que for usado pelo falante para 

emitir uma opinião ou jugalmento. Mais precisamente, todo aquele que puder ser 

subcategorizado por verbos de julgamento (como achar, julgar, considerar, etc.) 

dentro de uma small clause.  Só este tipo de adjetivo poderia ser movido para a 

posição pré-nominal5.  

Boff afirma ainda que todos os adjetivos de stage-level (KRATZER, 19886), 

ou seja, transitórios, não podem ser antepostos. Observa também que a propriedade 

de individual-level (adjetivos de caráter permanente) não caracteriza todos os 

adjetivos subcategorizados pelos verbos de julgamento.  

Os adjetivos que podem ser antepostos parecem, além das características já 

elencadas, ter o que a autora vai chamar de traço [+avaliativo], que é próprio dos 

adjetivos selecionados por verbos de julgamento. Este traço codificaria a 

possibilidade de esses adjetivos servirem para expressar opiniões. 

A autora afirma, além disso, em conformidade com Giorgi e Longobardi 

(1991)7, que todo adjetivo avaliativo parece sofrer modificação de grau, mas que 

nem todo adjetivo que sofre modificação de grau é avaliativo; e que a gradação do 

léxico é um dos processos capazes de acionar o traço [+avaliativo].8  

xii) As vermelhíssimas unhas de Maria se destacaram nas fotos. 

                                                           
5 Boff desconsidera para esta análise adjetivos que chama de “intencionais” segundo a descrição de 
Chierchia e McConneli-Ginet (1990): suposto, pretenso, próximo, último, etc. 
6 KRATZER, Angelika. Stage-level and Individual-level Predicates. University of Massachusetts: 

Amherst, 1988. In: Boff (1988). 
7 GIORGI, A. e G. LONGOBARDI. The syntax of noun phrases: configuration, parameters and empty 
categories. Cambridge: University Press, 1991. In: Boff (1988). 
8 A hipótese de que todo adjetivo avaliativo parece sofrer modificação de grau e de que a gradação 
de léxico aciona o traço [+avaliativo] se confirma em xii, mas não se confirma no exemplo abaixo, em 
que há um adjetivo avaliativo que, ainda que sofra modificação de grau, não pode ser anteposto.  

1) *Aquela fodíssima atleta venceu o campeonato ontem 
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Boff (1991) menciona também os adjetivos epítetos, que podem ser 

antepostos sem que sejam sempre avaliativos segundo o teste que propôs, 

conforme xiii. Construções como xiii exemplificam um recurso literário que antepõe 

os adjetivos para alcançar um realce estético. A autora defende que este tipo de 

anteposição também aciona o traço [+avaliativo].  

xiii) os verdes campos 

Porém se tentarmos antepor alguns adjetivos avaliativos e não-avaliativos do 

grupo que Deschamps, Glienke e Guimarães (2013) chamaram de exclusivamente 

pós-nominais, não teremos sucesso, ainda que tenhamos como objetivo a obtenção 

do realce estético e que utilizemos os contextos legitimadores mencionados pelos 

autores, que aumentam a aceitação de adjetivos canonicamente pós-nominais, 

como é o caso de xiv e xv. 

xiv) *Aquela ruim comida que minha detestável sogra cozinhava só servia 

para alimentar os animais. 

xv) *Durante a minha adolescência tive a mais bela sexual experiência. 

Cabe destacar, ainda, que a caracterização do que seria ou não um adjetivo 

avaliativo falha porque sobregera. Segundo a descrição de Boff (1991), os adjetivos 

FODA e IDIOTA poderiam ser considerados avaliativos porque passam no teste de 

subcategorização: 

xvi) Eu considero/acho/julgo o professor foda. 

xvii) Eu considero/acho/julgo o professor idiota. 

Porém, sentenças com estes adjetivos na posição pré-nominal, conforme 

demonstraram Guimarães (2011) e Deschamps, Glienke e Guimarães (2013), são 

consideradas agramaticais pelos falantes da língua. 

xvi’)  *Gosto muito daquele foda atleta. 

       xvii’)  *Detesto aquele idiota menino. 

 

Além das descrições já questionadas do trabalho de Boff, pretendemos 

demonstrar que a subjetividade ou objetividade dos contextos em que os adjetivos 
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ocorrem não influenciam na sua ordem preferencial de ocorrência da forma como a 

autora sugere. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

Este não é um típico trabalho da área de humanas. A linguística gerativo-

transformacional, apesar de conservar e considerar elementos pertinentes às áreas 

humanas, como a pragmática e a sociolinguística (que permeiam toda a 

compreensão da língua), está mais ligada às ciências da cognição. Por isso, é 

comum que se faça teste que explicitem introspecções do sujeito acerca da sua 

língua. 

No caso desta pesquisa utilizamos como materiais as teorias linguísticas em 

que nos embasamos e julgamentos de falantes acerca de construções sintáticas e 

seu significado semântico.  Os trabalhos de Chomsky (1964, 1965, 1986), Phillips & 

Lasnik (2002) e den Dikken et al. (2007) delineiam noções fundamentais referentes à 

realidade psicológica da língua, definição de aceitabilidade e gramaticalidade, 

definição dos níveis de adequação de uma teoria (observacional, descritivo e 

explicativo), bem como questões metodológicas de obtenção de dados através de 

juízos de falantes. 

O método que utilizamos foi o de teste em que o falante deveria optar por 

completar as lacunas que preferisse com palavras dadas ou de sua escolha. 

Optamos por esta abordagem (com teste) para que fosse possível controlar os 

momentos em que o falante dá a sua opinião (já que este quesito era de extrema 

relevância para determinar o tipo de análise que faríamos dos dados coletados) ou 

reproduz um discurso coletivo. Este tipo de abordagem também permite que 

elaboremos contrastes que possibilitem que um mesmo adjetivo ocorra em uma 

sentença de cunho objetivo ou subjetivo.  

As atividades relativas à pesquisa consistiram basicamente da leitura da 

bibliografia relevante, da construção de teste e da organização, análise e 

apresentação de dados, para que fosse possível a formulação de generalizações 

empíricas a partir deles. 

Em nossa pesquisa contamos com um número relativamente pequeno de 

informantes (30 falantes nativos de PB). Isso se deveu especialmente ao curto 
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espaço de tempo que tivemos para realizar a pesquisa (menos de 4 meses) e ao 

rigor com que decidimos efetuar o teste. Observamos, em pesquisas anteriores, que 

solicitar aos informantes que respondessem a formulários online gerava muito ruído. 

Esta fórmula não nos permitia controlar a atenção do falante no momento do teste, 

nem verificar se havia feito o teste em um tempo razoável ou, sequer, se havia de 

fato lido cada sentença. Definimos, a partir destas experiências, que a presença de 

um dos pesquisadores no momento da aplicação do teste era essencial para o 

controle do ruído.    

Em relação ao número reduzido de informantes, cabe ressaltar que, embora 

nossas hipóteses tenham sido testadas com poucos informantes, os resultados do 

teste não são descartáveis. Den Dikken et al. (2007) afirmam que a Gramática 

Universal de Chomsky é, por hipótese9, inata na mente/cérebro de todos os seres 

humanos. Assim sendo, todas as gramáticas de todos os falantes são um reflexo da 

GU. Portanto, todas estão submetidas aos requisitos impostos pelos princípios 

invariáveis e às configurações particulares de parâmetros permitidos pela GU. 

Den Dikken et al. afirmam que nem mesmo os savantes não seriam capazes 

de adquirir uma língua que não respeitasse os requisitos da GU. Isso demonstra que 

os limites da GU impõem restrições até mesmo sobre um único indivíduo. A partir 

disso, podemos concluir que a GU existe em cada indivíduo e que é isso que 

possibilita que ele emita julgamentos acerca da língua que evidenciam a estrutura 

que gera as sentenças que ele produz.  

Além disso, os julgamentos dos nossos informantes correspondem aos 

julgamentos de outros informantes falantes de PB acerca de outras questões 

descritas previamente na literatura. Logo, não há razões para não crer em sua 

capacidade de julgar ou opinar sobre outra questão em relação ao PB.  

Nós não esperamos, entretanto, que cada um destes informantes tenha 

configurado todos os parâmetros linguísticos das suas gramáticas de forma 

exatamente igual aos dos outros membros do grupo ou a de qualquer outro falante 

                                                           
9 Hipótese esta que, desde que proposta, vem sendo testada e corroborada por diversos trabalhos na 
área de Linguística e Ciência da Cognição. Muito além de uma hipótese, a idéia de que exista uma 
Gramática Universal é uma conclusão a que chegam muitos dos cientistas que investigam como a 
língua é processada pelo cérebro humano.  
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de PB. Não é possível garantir nem mesmo que irmãos-gêmeos, criados da mesma 

forma, pelos mesmos familiares, no mesmo lugar, com os mesmos estímulos, 

internalizem exatamente a mesma gramática. Os dados linguísticos primários que 

vão receber, que podem variar, são muito relevantes para a configuração dos seus 

parâmetros linguísticos. Obviamente suas gramática serão de tal forma 

semelhantes, que permitirão a inteligibilidade mútua perfeita dos irmãos. E, se as 

diferenças entre os inputs recebidos os levar a internalizar gramáticas com 

diferenças paramétricas, isso será explicitado em seus outputs e será passível de 

análise e controle. No entanto, é importante lembrar que nenhum deles será capaz 

de produzir qualquer sentença que seja bloqueada pelo princípios da GU10.  

Por esta pesquisa ter sido realizada com um número relativamente pequeno 

de informantes, nos deparamos com duas principais dificuldades. A primeira delas é 

relativa às micro-variações dialetais: elas se destacam em grupos pequenos e 

podem nos levar a interpretar um ruído como variação. A segunda é que, em grupos 

pequenos, há uma dificuldade maior em identificar tendências de variações. Em 

pesquisas com grande número de informantes, por outro lado, sempre existe o risco 

de as micro-variações serem interpretadas como ruído. Ambas as abordagens têm 

prós e contras, mas ambas são válidas desde que se leve em conta, na coleta dos 

dados e na análise dos resultados, os riscos que oferecem, e que o pesquisador se 

proponha a controlar adequadamente as variáveis que se apresentam. 

Conforme venho argumentando, não há razão por que os nossos resultados 

sejam considerados inválidos. Os julgamentos dos nossos falantes são intuições 

acerca da língua que adquiriram que explicitam quais estruturas são boas e quais 

não nas suas gramáticas. Por fazerem parte de um grupo heterogêneo (não só 

quanto à naturalidade, mas ao gênero, à idade, à formação, à profissão, etc), 

semelhanças entre as intuições dos nossos informantes e as intuições de outros 

falantes da mesma língua indicam que o padrão tende a se repetir em muitas outras 

gramáticas de outros falantes não testados. Da mesma forma que é ingenuidade 

pensar que todos tenham internalizado exatamente a mesma língua, também é 

ingenuidade pensar que tenham adquirido línguas significativamente diversas, já que 

se entendem perfeitamente e julgam semelhantemente muitos dados já descritos 

                                                           
10 Por isso, compreender quais estruturas não são possíveis na língua, nos ajuda a compreender 

como o mecanismo de geração de sentenças é arquitetado. 
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anteriormente na literatura. Se conclui, portanto, que a amostra de que dispusemos 

é suficientemente confiável. 

Cabe esclarecer, também, que, embora já existam direcionamentos 

analíticos interessantes quanto ao posicionamento dos adjetivos, ainda há muito o 

que se investigar em relação à adequação observacional, especialmente no PB. 

Sobre os níveis de adequação, Guimarães (no prelo), explica: 

“Desde Chomsky (1964), com a explicitação dos níveis de adequação em 

teoria gramatical, o objetivo da GGT não é tanto prever exatamente quais 

são todas as expressões da língua (nível observacional). Esse seria um 

passo para se atingir o nível descritivo: a compreensão de como se 

estrutura a gramática mental do falante, que mecanismos há nela que 

determinam quais expressões são gramaticais e como elas se estruturam. 

Busca-se em última instância atingir o nível explicativo: i.e. como tal 

gramática mental se forma no desenvolvimento cognitivo do indivíduo 

infantil.” (GUIMARÃES, no prelo) 

 

Como já foi dito anteriormente, este trabalho pretende ajudar a atingir o nível 

de adequação observacional no tema estudado de uma forma bastante rigorosa e 

comprometida. Se propõe, portanto, a observar, quantificar e descrever a forma 

como se dá o uso dos adjetivos atributivos em contextos específicos.  

Apesar de parecer um trabalho extremamente específico com escopo 

limitado, os resultados aqui descritos, como asserta Guimarães, são “um passo para 

se atingir o nível descritivo”. Um passo imprescindível, já que os níveis de 

adequação estão de tal forma intrincados que é praticamente impossível que se 

atinja um de grau hierárquico superior sem que o inferior tenha sido alcançado. 

Logo, só é possível explicar as regras que permitem que os adjetivos sejam gerados 

ou se movam para a posição esquerda do núcleo nominal (adequação descritiva) 

uma vez que as ocorrências já foram descritas e computadas (adequação 

observacional). Assim, este trabalho, apesar de parecer simples, se mostra 

essencial para complementar, modificar e expandir o que vem sendo feito na área. 

Os debates, dados e análises aqui apresentados contribuem para uma 

pesquisa muito maior realizada por esta pesquisadora, seu orientador, Maximiliano 
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Guimarães, bem como pelos pesquisadores Dra. Maria José Foltran, Dra. Patrícia de 

Araújo Rodrigues, Dra. Andrea Knöpfle, Ms. Marcos Carreira, Thais Luisa 

Deschamps Moreira, Marilia Costa Pessanha, entre outros nesta Universidade e fora 

dela.  
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3 TESTE E RESULTADOS 

 

 

A hipótese inicial deste trabalho considera as asserções de Boff (1991) 

acerca do traço [+avaliativo] conferido aos adjetivos que ocorrem em posição pré-

nominal e [-avaliativo] conferido aos adjetivos em posição pós-nominal. Também 

considera as afirmações similares de Cunha e Cintra (1985) acerta do caráter 

subjetivo dos adjetivos em posição anteposta e objetivo dos adjetivos em posição 

posposta. 

Para testar essas hipóteses elaboramos um questionário que pudesse 

verificar o comportamento dos adjetivos em contextos objetivos e subjetivos. As 

sentenças presentes no questionário foram desenvolvidas de forma a controlar as 

variáveis observadas por Deschamps, Glienke e Guimarães (2013) para que não 

houvessem vieses que pudessem induzir o falante a optar por uma ou outra posição. 

 

 

3.1 Teste 

 

Os informantes foram selecionados tendo como principal critério seu grau de 

escolaridade: todos possuem Ensino Superior completo. Seus gêneros, 

naturalidades e idades variam. 

O teste referidos neste trabalho foram realizados da seguinte maneira: 

primeiramente elaboramos um grupo de 12 sentenças, sendo 8 sentenças-alvo e 4 

sentenças distratoras. Todas as sentenças-alvo continham o que Boff (1991) chama 

de adjetivos avaliativos, ou seja, adjetivos que podem ser subcategorizados por 

verbos como julgar, considerar, etc. São eles: agradável, diferentes, nova, 

interessante, desinteressante, excelente, péssimo e pobre. Eles foram escolhidos 

porque podem ocorrer tanto em contextos subjetivos quanto em contextos objetivos. 

Para as sentenças-alvo, foram escolhidos adjetivos que podem ocorrer tanto 

em posição pré-nominal, quanto em posição pós-nominal, sem alteração evidente de 

significado, para que fosse possível avaliar se, ao emitir um julgamento ou uma 

opinião, o falante demonstraria alguma preferência por uma das posições ou não. 
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Procuramos disponibilizar os mesmos adjetivos nos contextos subjetivos e objetivos, 

para que fosse possível observar o contraste de preferências pelas posições em 

cada contexto. 

Já os adjetivos escolhidos para as sentenças distratoras possuem alteração 

de significado proposital. Elaboramos contextos que forçavam o falante a escolher 

uma determinada posição para que o adjetivo tivesse um significado coerente com o 

contexto elaborado. Dessa forma seria possível medir o grau de atenção do falante 

ao teste.  

Os resultados obtidos pelo trabalho de Deschamps, Glienke e Guimarães 

(2013) foram usados para controlar, da forma mais acurada possível, as variáveis e 

vieses que pudessem induzir o falante a escolher determinada posição. No trabalho, 

os pesquisadores identificaram fatores que pareciam favorecer a ocorrência pré-

nominal de adjetivos que ocorriam canonicamente em posição pós-nominal, 

adjetivos que muito dificilmente era aceitos pelos falantes em posição pré-nominal 

quando não “legitimados” por tais fatores. Os principais fatores identificados foram a 

modificação do adjetivo por advérbio, a coordenação do adjetivo com outros 

adjetivos, e o uso de constituintes semanticamente pesados. Nenhum destes fatores 

foi utilizado nas sentenças-alvo do teste que ora realizamos. 

As sentenças-alvo foram divididas em dois grupos de 4. Era solicitado ao 

informante que preenchesse uma das lacunas deixadas, ou com uma palavra dada, 

ou com uma palavra escolhida por ele dentre as duas palavras dadas. 

Em cada grupo de sentenças-alvo, escolhemos duas sentenças para o 

informante completar com adjetivos (1.1, 1.2, 2.3 e 2.4) e duas para completar com 

nomes (1.3, 1.4, 2.1 e 2.2), para que não ficasse óbvio que testávamos o 

posicionamento dos adjetivos. 

O primeiro grupo era de sentenças que consideramos “objetivas”, em que o 

informante deveria escolher uma lacuna para preencher com uma palavra dada. 

Neste grupo de sentenças, sua opinião não era requerida e tomamos o cuidado de 

elaborar discursos e contextos que indicassem que aquela sentença representava 

um pensamento coletivo. São elas: 

1.1 (agradável)  
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A loja de perfumes artesanais que Maria acaba de abrir está dando muito o 

que falar. Rapidamente, ela ficou famosa e respeitada na cidade inteira. É 

fácil perceber o porquê disso simplesmente passando pela porta de sua loja 

e sentindo aquele _______________ aroma __________________. 

1.2 (diferentes) 

Para surpreender o público, um artista precisa propor ____________ idéias 

____________ a cada novo trabalho. 

1.3 (palestras) 

Todo ano, o famoso psicólogo Dr. Kerchner é convidado pela UFPR para 

apresentar os resultados de suas pesquisas sobre comportamento humano, 

que são sucesso absoluto entre alunos e professores, arrastando para os 

auditórios multidões de pessoas ávidas por assistirem às suas 

__________________ interessantes _________________. 

1.4 (hábito) 

Todos os médicos concordam que a alimentação baseada em ingredientes 

orgânicos é um __________________ excelente __________________. 

 

O segundo grupo compreendia as sentenças que chamamos “subjetivas”. 

Neste caso, o informante deveria escolher, entre duas palavras diferentes, aquela 

que mais se aproximasse da sua opinião, e, então, escolher uma das lacunas para 

preencher. 

2.1 (aroma ou sabor) 

O melhor do pão é seu ______________ agradável _______________. 

2.2 (idéias ou práticas) 

Para melhorar, o mundo precisa de _____________ diferentes 

________________. 

2.3 (interessante ou desinteressante) 

Considero biografias uma _______________ leitura ________________. 

2.4 (excelente ou péssimo) 

Fazer ginástica toda noite após o trabalho é um ______________ hábito 

_______________. 

As sentenças distratoras também foram divididas em dois grupo. Duas delas 

seguiram o modelo das sentenças subjetivas e pediam que o informante escolhesse 
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a palavra que melhor descrevia sua opinião e preencher uma das lacunas. Ambas 

as palavras eram advérbios. 

3.1 (pouco ou muito)  

As reivindicações dos deficientes físicos __________ parecem importar 

__________ para a maioria dos políticos. 

3.2 (sempre ou raramente) 

O trabalho duro __________________ precede __________________ o 

sucesso. 

As outras duas sentenças tinham como objetivo medir a atenção do falante 

no momento do teste. Ambas seguiam, aparentemente, o modelo das sentenças 

objetivas, pedindo que o informante escolhesse uma lacuna para preencher com 

uma palavra dada (em um dos casos um adjetivo, em outro, um nome). Contudo, os 

adjetivos escolhidos para modificar os nomes nestas sentenças eram adjetivos que 

mudam de sentido conforme a posição em que ocorrem, e o contexto obrigava o 

falante a escolher uma lacuna pré-determinada para que o adjetivo tivesse o sentido 

determinado pelo contexto.  

4.1 (professora) 

Apesar de ter apenas 26 anos, Laura já trabalha na Escola Evolução há 

muito tempo. Este ano completa 8 anos de Escola Evolução. Ela é uma 

_____________ nova ______________, mas muito dedicada. 

4.2 (pobre) 

João tem tido uma vida muito difícil desde o falecimento de sua esposa. Ele 

tem viajado para vários países, participado de jantares, promovido muitas 

festas em sua mansão, passeado com amigos, comprado carros, mas nada 

parece suprir a falta que sua esposa faz. Que __________________ homem 

__________________ é o João. 

As sentenças elaboradas foram dispostas de forma alternada: 2.1, 3.1, 2.2 

(página 1); 4.1, 1.1, 1.2 (página 2); 2.3, 3.2, 2.4 (página 3); 1.3, 4.2, 1.4 (página 4), 

de forma que, ora o falante completasse as sentenças com nomes, ora com 

adjetivos. Elas foram dispostas em 4 páginas, de modo que o falante não pudesse 



30 
 

reler as respostas que havia dado anteriormente nas sentenças que continham os 

mesmos adjetivos.  

O teste foram realizados na presença da pesquisadora Anne Liese Glienke, 

em seu computador, de forma que fosse possível controlar o foco e a atenção do 

falante (evitando que ele abrisse páginas na internet, ou que realizasse o teste 

rápido demais, sem ler e compreender devidamente cada etapa, etc.). Antes de 

realizar o teste, os falantes foram informados de que era de extrema importância que 

eles prestassem bastante atenção aos enunciados e às respostas. Foram avisados 

de que, em alguns enunciados, o pedido era que eles escolhessem entre uma das 

palavras e preenchessem a lacuna de sua preferência; em outros, era que usassem 

a palavra dada para preencher a lacuna de sua preferência.  

Também foi pedido aos informantes que preenchessem um Termo de 

Consentimento, que esclarecia a forma como a pesquisa seria realizada, a ausência 

de riscos, os direitos do informante, o contato dos pesquisadores, etc., conforme 

requerimento do Comitê de Ética em Pesquisa do Setor de Ciências da Saúde da 

UFPR, à disposição, caso seja necessário, por meio de requerimento à aluna Anne 

Liese Glienke. 

 

 

3.2 Resultados 

 

Os resultados obtidos não corroboraram nossa hipótese inicial de que a 

avaliação do falante induziria o adjetivo a ocorrer em posição pré-nominal, nem a 

hipótese de que, em contextos objetivos, os falantes prefeririam a ocorrência 

posposta do adjetivo.  

 

3.2.1 Sentenças objetivas 
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Em relação às sentenças objetivas, os falantes variaram bastante suas 

escolhas. É possível notar na tabela 1, em que os falantes deveriam usar um 

adjetivo dado para completar uma das lacunas, uma pequena preferência pela 

posição pós-nominal.  

Sentenças objetivas para completar com adjetivo 
Adjetivo 

anteposto 

Adjetivo 

posposto 

1.1) (agradável) 

A loja de perfumes artesanais que Maria acaba de abrir 

está dando muito o que falar. Rapidamente, ela ficou 

famosa e respeitada na cidade inteira. É fácil perceber o 

porquê disso simplesmente passando pela porta de sua 

loja e sentindo aquele _______________ aroma 

__________________. 

 

40% 60% 

1.2) (diferentes) 

Para surpreender o público, um artista precisa propor 

____________ idéias ____________ a cada novo 

trabalho. 

 

36,7% 63,3% 

Tabela 1 - Sentenças objetivas para completar com adjetivo 

 

Na tabela 2, em que os falantes deveriam usar um nome dado para 

completar uma das lacunas, nota-se a preferência pela posição pré-nominal no item 

1.3 e um equilíbrio na escolha das posições em 1.4. 

Sentenças objetivas para completar com nome 
Adjetivo 

anteposto 

Adjetivo 

posposto 

1.3) (palestras) 

Todo ano, o famoso psicólogo Dr. Kerchner é convidado 

pela UFPR para apresentar os resultados de suas 

pesquisas sobre comportamento humano, que são 

sucesso absoluto entre alunos e professores, arrastando 

66,7% 33,3% 
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para os auditórios multidões de pessoas àvidas por 

assistirem às suas __________________ interessantes 

_________________. 

 

1.4) (hábito) 

Todos os médicos concordam que a alimentação baseada 

em ingredientes orgânicos é um __________________ 

excelente __________________. 

 

56,7% 43,3% 

Tabela 2 - Sentenças objetivas para completar com nomes 

Apesar de haver preferência pela posição pós-nominal no caso da primeira 

tabela, e pela posição pré-nominal na segunda tabela, os resultados não são tão 

díspares, à exceção do item 1.3. 

O resultado total do percentual de preferência entre posições nas sentenças 

objetivas foi de 50% para cada posição, indicando que, em contexto objetivos, o 

falante opta por variar as opções.  

Nenhum falante escolheu uma mesma posição para todas as sentenças 

objetivas. 

 

3.2.2 Sentenças subjetivas 

 

No caso das sentenças subjetivas para completar com nomes, é possível 

observar uma leve preferência pela posição pós-nominal na sentença 2.1 e uma 

preferência muito mais significativa na sentença 2.2 

Sentenças subjetivas para completar com nome 
Adjetivo 

anteposto 

Adjetivo 

posposto 

2.1) (aroma ou sabor) 

O melhor do pão é seu ______________ agradável 

_______________. 

36,7% 63,3% 
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2.2) (idéias ou práticas) 

Para melhorar, o mundo precisa de _____________ 

diferentes ________________. 

 

16,7% 83,3% 

Tabela 3 - Sentenças subjetivas para completar com nome 

 

Já nas sentenças subjetivas para completar com adjetivos, ainda que seja 

possível observar uma enorme preferência pela posição pós-nominal em 2.3, nota-

se uma preferência significativa pela posição pré-nominal em 2.411. 

Sentenças subjetivas para completar com adjetivo 
Adjetivo 

anteposto 

Adjetivo 

posposto 

2.3) (interessante ou desinteressante) 

Considero biografias uma _______________ leitura 

________________. 

 

6,7% 93,3% 

2.4) (excelente ou péssimo) 

Fazer ginástica toda noite após o trabalho é um 

______________ hábito _______________. 

 

73,3% 26,7% 

Tabela 4 - Sentenças subjetivas para completar com adjetivo 

 

O resultado total do percentual de preferência entre posições nas sentenças 

subjetivas foi de 66,7% para posição pós-nominal e 33,3% para posição pré-

nominal, indicando que a hipótese de que o falante prefere a posição pré-nominal 

para adjetivos em contextos avaliativos não se verifica também. 

                                                           
11 Durante a defesa desta monografia, a professora dra. Patrícia de Araújo Rodrigues sugeriu que 
talvez fosse possível que PÉSSIMO tivesse sofrido uma espécie de modulação de grau lexicalizada 
(já que não é possível produzir PESSIMISSIMO, por exemplo). Guimarães (2011) apresenta dados 
em que adjetivos pós-nominais que não são aceitos em posição pré-nominal tem seu grau de 
aceitação em posição pré-nominal aumentado quando colocado no grau superlativo. É possível, no 
caso do exemplo 2.4, levantar a hipótese de que o fato de haver um possível superlativo como opção 
tenha aumentado a preferência pela ordem pré-nominal e levado a esses dados tão díspares.  
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No caso das sentenças subjetivas também não houve falantes que 

escolhessem a mesma posição para todas as sentenças. 

 

3.2.3 Distratoras 

 

As distratoras 4.1 e 4.2 tinham como objetivo medir a atenção dos 

informantes. Ambos os contextos induziam uma determinada resposta para que o 

significado do adjetivo fosse coerente com o contexto elaborado. Eles foram 

dispostos no meio e no fim do questionário. Pudemos verificar que os informantes 

prestavam atenção às suas respostas já que nenhum informante respondeu 

diferentemente do que esperávamos em nenhuma das sentenças. 

4.1 (professora) 

Apesar de ter apenas 26 anos, Laura já trabalha na Escola Evolução há 

muito tempo. Este ano completa 8 anos de Escola Evolução. Ela é uma 

_____________ nova ______________, mas muito dedicada. 

4.2 (pobre) 

João tem tido uma vida muito difícil desde o falecimento de sua esposa. Ele 

tem viajado para vários países, participado de jantares, promovido muitas 

festas em sua mansão, passeado com amigos, comprado carros, mas nada 

parece suprir a falta que sua esposa faz. Que __________________ homem 

__________________ é o João. 

As distratoras 3.3 e 3.4 não tinham como objetivos testar a atenção dos 

informantes, foram utilizadas apenas para que não ficasse claro exatamente o que 

estava sendo testado. Por isso os resultados referentes a essas sentenças são 

irrelevantes para esta pesquisa e não foram computados. 

3.3 (pouco ou muito)  

As reivindicações dos deficientes físicos __________ parecem importar 

__________ para a maioria dos políticos. 

3.4 (sempre ou raramente) 
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O trabalho duro __________________ precede __________________ o 

sucesso. 

 

Resumidamente, o que observamos com os testes foi que no caso das 

sentenças objetivas os informantes não prefeririam nenhuma das ordens e no caso 

das sentenças subjetivas a preferência foi pela ordem NA.  
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4 CONCLUSÃO 

 

 

Este trabalho tinha como objetivo verificar se a avaliação (subjetividade) 

tinha alguma influência na preferência que os falantes de PB dão para a escolha da 

ordem dos adjetivos. A hipótese foi verificada por meio de teste, descrito 

anteriormente.  

Pudemos constatar que a avaliação, ou subjetividade do discurso do falante, 

parece não ter a influência descrita por Boff (1991) e Cunha e Cintra (19855) sobre a 

preferência que ele (o falante) tem por uma ou outra posição. Observamos que, no 

caso das sentenças objetivas, os informantes não prefeririam a ordem NA, que Boff 

e Cunha e Cintra previam que prefeririam. Em vez disso, optaram por variar, 

posicionando os adjetivos em metade das vezes em ordem posposta e, na outra 

metade, em ordem preposta. No caso das sentenças subjetivas, a preferência foi 

pela ordem NA, não AN, como os autores sugeriram.  

Além disso, diferentemente do que previam os estudos de Cohen (1988), os 

falantes muitas vezes optaram pela ordem AN (ainda que não sejam a maioria no 

caso das sentenças subjetivas, houve um número significativo de escolhas pela 

ordem preposta nestas sentenças). Isso indica não só que a ordem AN não está 

desaparecendo, mas que ela ainda é bastante produtiva no PB.  

Como as hipóteses que testamos não se verificaram, não foi possível 

determinar qual é a característica dos adjetivos de um determinado grupo que 

permite que eles sejam gerados ou se movam para a posição pré-nominal no PB 

ainda. Este ainda é um objetivo que perseguiremos em trabalhos futuros.  

Cabe salientar que o grupo de adjetivos escolhido não contém todos os 

adjetivos da língua e não é, necessariamente, o mais numeroso dos grupos. Logo, 

esse resultado não indica obrigatoriamente que nunca haja preferência pela posição 

pré ou pós-nominal nos contextos objetivos. Porém, apesar de ter abrangido um 

número pequeno de adjetivos e ter sido aplicado a um número relativamente 
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pequeno de informantes12, este é o primeiro teste da hipótese de traço 

[avaliativo]/subjetivismo realizado até o momento.  

Vale lembrar, também, que existem diferenças entre a língua oral e a língua 

escrita. Esta concede muito mais liberdade ao falante, ao permitir que recupere, em 

qualquer tempo, estruturas que possam não ter ficado claras em primeira leitura. 

Entretanto, optamos por realizar o teste por meio da língua escrita porque a prosódia 

da língua oral também pode enviesar as escolhas. Da forma como o teste foi 

realizado, a prosódia seria criada pelo próprio informante, licenciando a estrutura 

que ele achasse melhor, sem intromissão, intencional ou não, da opinião 

introspectiva dos pesquisadores. Para maior controle, optamos por sentenças 

simples, que poderiam ser produzidas e/ou ouvidas no dia-a-dia dos falantes. Não 

utilizamos vocabulário formal ou estruturas intrincadas. Ainda assim, por rigor 

científico, não podemos deixar de considerar a potencialidade de um viés em 

relação à forma que escolhemos para realizar o teste. Consideramos a reelaboração 

deste teste para aplicação e testagem da língua oral. 

 A metodologia que utilizamos está descrita de forma acurada e precisa neste 

trabalho, bem como as formas de controle de variáveis pelas quais optamos. Suas 

previsões são falseáveis e replicáveis, possibilitando que qualquer pesquisador que 

se interesse em refazer esta testagem com um número maior de adjetivos e aplica-la 

a mais informantes por meio de outra forma, possa fazê-lo de maneira a evitar 

cometer as falhas que já previmos e superar as que possam ter sido cometidas por 

nós. 

 

                                                           
12 Como já defendemos anteriormente, na seção FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA, 
uma pesquisa não pode ser descartada por ter sido realizada com um número pequeno de 
informantes. 
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ANEXO I – Modelo do teste 
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ANEXO II – Modelo do Termo de Consentimento 
 

 

 


