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Abstract 

 This paper considers the implicative and non implicative readings that Karttunen (1971) observes in 
constructions of the form enough/too ADJ to ___. In the first part of the paper, an inquiry is conducted in 
order to describe the factors that favor one or another reading. In the second part, the question is ad-
dressed whether these readings are cases of entailment, presupposition or (conventional or conversational) 
implicature. Finally, a proposal is made that the (non)existence of the implicative reading is better de-
scribed in a possible worlds semantics, such as the CCP framework (Heim, 1992). 
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1. Variação de leituras em construções com suficiente ou demasiado 

 Karttunen (1971) observa que algumas construções com os predicados be enough 
Adj to___ têm o que chama uma ‘leitura implicativa’ enquanto outras têm uma ‘leitura 
não implicativa’. Na primeira leitura, é natural inferir-se que a oração infinitiva é verda-
deira, enquanto na segunda leitura essa inferência não existe. É o que mostram os 
exemplos (1a) e (1b), que apresenta: 

 (1) a. John was clever enough to leave early. 
  b. John was clever enough to learn to read. 

 Com a primeira frase, facilmente se infere que o John saiu cedo, pelo que tem a lei-
tura implicativa, enquanto a segunda apenas indica que o John tinha as capacidades 
mentais suficientes para aprender a ler, não indicando que tenha aprendido, pelo que a 
frase terá a leitura não implicativa. 
 Como o autor assinala, observa-se o mesmo tipo de variação entre leitura implicati-
va e não implicativa em construções com o predicado too ADJ to___: 

 (2) a. John was too stupid to call the cops. 
  b. John was too stupid to be a regent. 

                                                 
Textos Seleccionados, XXVI Encontro da Associação Portuguesa de Linguística, Lisboa, APL, 2011, 
pp. 358-374 
 
1 Este trabalho insere-se no âmbito do Projecto, financiado pela FCT, “O Tempo e o Modo em Português” 
(PTDC/LIN/68463/2006). 
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 A primeira destas frases permite inferir que a oração infinitiva é falsa; ou seja, que 
o John não chamou a polícia, pelo que tem a leitura implicativa, enquanto a segunda não 
permite fazer qualquer inferência acerca do valor de verdade da frase infinitiva, pelo 
que tem a leitura não implicativa. 
 Embora Karttunen se refira apenas a predicados da forma be enough/too ADJ to 
___, a variação entre os dois tipos de leitura está associada aos operadores suficiente e 
demasiado (ou seus equivalentes, noutras línguas, obviamente), manifestando-se igual-
mente em construções em que estes operadores (ou outros de idêntico valor; e.g., o sufi-
ciente, suficientemente) não estão associados a um adjectivo. De facto, (3a), em que o 
operador suficiente está associado ao complemento directo do verbo ter, tem a inferên-
cia de que a Ana enfrentou o Paulo, mas (3b) não indica que a oração infinitiva é verda-
deira: 

 (3) a. A Ana teve coragem suficiente para enfrentar o Paulo. 
  b. A Ana teve tempo suficiente para falar com o Paulo. 

 De igual modo, a partir de (4a) é natural inferir-se que a oração infinitiva é falsa – 
i.e., a frase tem a leitura implicativa, associada ao operador demasiado −, enquanto em 
(4b) essa inferência é menos evidente, podendo-se continuar a frase com algo como mas 
com sorte ainda consigo: 

 (4) a. Houve demasiadas fugas de informação para não se suspeitar. 
  b. Já perdi demasiado tempo para chegar a horas. 

 Também em construções em que operadores como suficiente ou demasiado estão 
associados a um verbo se pode observar que algumas estão associadas à leitura implica-
tiva – i.e., levando a inferir que a oração infinitiva é verdadeira, no caso de operadores 
como suficiente, ou que é falsa, no caso do operador demasiado. É o que mostram os 
seguintes dados: 

 (5) a. O défice subiu o suficiente para estarmos numa situação aflitiva. 
  b. O Nuno já trabalhou o suficiente para se reformar. 

 (6) a. O balão já subiu demasiado para o podermos ver. 
  b. Ele fumou demasiado para ter os pulmões limpos. 

 A frase (5a) tem a leitura implicativa, indicando que a oração infinitiva é verdadei-
ra, mas (5b) tem a leitura não implicativa, podendo-se continuar a frase por exemplo 
com uma adversativa como mas continua a trabalhar. De igual modo, a frase (6a) tem a 
leitura implicativa, indicando a impossibilidade de se ver o balão, mas (6b) tem a leitura 
não implicativa, não expressando a garantia de que a oração infinitiva é falsa, podendo 
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ser continuada, por exemplo, com mas surpreendentemente, estão tão limpos como os 
de um não-fumador. 
 Uma questão que estes dados levantam é a de perceber porque é que nuns casos, 
mas não noutros, é natural inferir-se que a oração infinitiva é verdadeira, o mesmo 
havendo a dizer, mutatis mutandis, para as construções com o operador demasiado. 
 Uma outra questão é a de classificar o tipo de inferência. Tradicionalmente, os pro-
cessos inferenciais são classificados como sendo casos de implicação lógica, de pressu-
posição ou de implicatura. No entanto, o tipo de inferência que pode estar associado a 
estas construções não parece, pelo menos nalguns casos, poder ser classificado como 
nenhum desses tipos de inferência. 
 O objectivo deste artigo é o de levantar algumas pistas que me parece deverem ser 
tidas em conta na procura de uma resposta para estas duas questões. Antes de as apre-
sentar, considerarei, na secção 2, um texto de Meier (2003), que aborda a diferença de 
leituras observada por Karttunen, texto esse em que a autora propõe uma análise do sig-
nificado de operadores equivalentes a suficiente e demasiado. 

2. Construções com too e enough e modalização 

 Simplificadamente, Meier (2003) defende que os operadores suficiente ou demasia-
do têm como complemento uma oração com um verbo modal, que pode ser implícito ou 
realizado lexicalmente. Um argumento que a autora apresenta a favor da ideia de que 
existe sempre um verbo modal, mesmo que não realizado lexicalmente, é a identidade 
de significado entre construções como (7a) e (7b), por um lado, e entre (8a) e (8b), por 
outro: 

 (7) a. Bertha is old enough to drive a car. 
  b. Bertha is old enough to[be able / to be allowed / to be permitted] to drive a 

car. 

 (8) a. The food is too good to throw (it) away. 
  b. The food is too good for us to be allowed to throw it away. 

 A autora defende que tanto a frase (7a) como a frase (7b) estão associadas às condi-
ções de verdade indicadas em (9), e que quer (8a) quer (8b) são frases associadas às 
condições de verdade indicadas em (10): 

 (9) ‘The value v such that Bertha is v-old is GREATER than or EQUAL to the MINI-

MUM of all values v* such that, if Bertha is v*-old, she is able [/ allowed / 
permitted] to drive a car.’ (cf. Meier 2003, p. 72) 

 (10)  ‘The value v such that the food is v-good is GREATER than or EQUAL to the 
MAXIMUM of all values v* such that, if the food is v*-good, we are allowed to 
through it away.’ (cf. Meier 2003, p. 72) 



LEITURA IMPLICATIVA E NÃO IMPLICATIVA DE CONSTRUÇÕES COM SUFICIENTE OU DEMASIADO 
 

 361 

 
 A respeito da diferença entre leitura implicativa e não implicativa, Meier (2003) 
retoma os exemplos de Karttunen (1971) e defende que a sua proposta permite dar conta 
dessa diferença, propondo que a mesma decorre do facto de o verbo modal ser avaliado 
relativamente a contextos com características diferentes. No caso da leitura não implica-
tiva, a frase será avaliada «against a (partly) idealistic background» (Meier, 2003, p. 
95), enquanto no caso da leitura implicativa a frase é avaliada «preferably with respect 
to a conversational background that is called by Kratzer a “totally realistic”, or “fatalis-
tic”, background [i.e., uma base modal que inclui apenas o mundo real]» (ib., p. 95). 
Dito de outro modo, quer a frase (1a) − John was clever enough to leave early − quer a 
frase (1b) − John was clever enough to learn to read − indicam que há um mundo pos-
sível em que a oração subordinada é verdadeira. Na primeira frase, a base modal contém 
apenas o mundo real, pelo que se tem a inferência de que o estado de coisas descrito 
pela proposição subordinada se verifica nesse mundo. No caso de (1b), a base modal 
inclui vários mundos possíveis e a frase indica que o John podia ter aprendido a ler num 
mundo ideal, que não é necessariamente o mundo real. Daí que a primeira frase permita 
inferir que a oração infinitiva é verdadeira − ou seja, o estado de coisas descrito verifi-
ca-se no mundo real − e a segunda não permita fazer essa inferência. 

3. Questões em aberto 

 A proposta de Meier (2003) permite descrever o significado das construções com 
suficiente ou demasiado e a ideia de que a diferença entre leitura implicativa e não 
implicativa decorre da base modal considerada na interpretação do verbo modal tem a 
vantagem de não ser uma assunção particular para este tipo de construção. De facto, é 
uma característica dos verbos modais o facto de a sua leitura depender da base modal 
considerada (epistémica, deôntica, etc.). 
 No entanto, se a leitura implicativa ou não implicativa decorre da base modal tida 
em conta, cabe perguntar quais são os factores que levam a considerar uma base modal 
de um ou de outro tipo. Em frases simples com verbos modais, o contexto desempenha 
um papel fundamental para a interpretação. Fora de contexto, é impossível determinar 
se numa frase como (11), por exemplo, o verbo tem leitura epistémica ou deôntica: 

 (11)  Ele pode chegar depois da meia-noite. 
 
 Por contraste, em frases com os operadores suficiente ou demasiado não parece ser 
preciso pensar num contexto particular para se decidir se a frase tem leitura implicativa 
ou não implicativa. Assim, se a existência de uma ou de outra leitura depende da base 
modal considerada, que pistas existem que levem a decidir que tipo de base modal se 
considera na interpretação de cada frase? Dito de outro modo, a proposta de que em fra-
ses como (1a) se considera apenas o mundo real, contrariamente ao que se verifica em 
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frases como (1b), explica porque é que a primeira permite inferir que a oração infinitiva 
é verdadeira e a segunda não permite inferir o mesmo, mas levanta a questão de saber 
porque é que num caso e noutro se consideram bases modais diferentes. 

4. Pistas a explorar 

 As traduções para português das frases (1a) e (1b) permitem verificar que a existên-
cia da leitura implicativa ou não implicativa é condicionada, pelo menos parcialmente, 
por informação codificada na estrutura sintáctica da frase. De facto, na tradução da frase 
(1a), para se manter a leitura implicativa, o verbo terá de flexionar no pretérito perfeito 
do indicativo, enquanto em (1b), para se manter a leitura não implicativa, o verbo fle-
xionará no pretérito imperfeito do indicativo. Se flexionar no pretérito perfeito do indi-
cativo, a leitura implicativa torna-se preferível. É o que mostram os exemplos (12) e 
(13): 

 (12) a. Ele foi suficientemente esperto para chamar a polícia. 
  b. Ele era suficientemente esperto para chamar a polícia. 
 
 (13) a. Ele foi suficientemente esperto para aprender a ler. 
  b. Ele era suficientemente esperto para aprender a ler. 
 
 Como se pode observar, as frases (12a) e (13a) permitem inferir que a oração infini-
tiva é verdadeira, contrariamente ao que se verifica com (12b) e (13b), que não permi-
tem essa inferência. 
 A mesma relação entre flexão verbal e leitura (não) implicativa se pode observar 
em construções com o operador demasiado. A frase (14a), com o verbo da frase matriz 
no pretérito imperfeito do indicativo, permite inferir que a oração infinitiva é falsa, 
enquanto a frase (14b), com o verbo da frase matriz no pretérito imperfeito do indicati-
vo, não tem essa inferência, podendo-se continuar o discurso por exemplo com mas 
mesmo assim foi ele o escolhido: 

 (14) a. Ele foi demasiado imprudente para ser escolhido como regente. 
  b. Ele era demasiado imprudente para ser escolhido como regente. 
 
 Assim sendo, pode-se dizer que há pelo menos um factor gramatical que favorece 
ou desfavorece a leitura implicativa: para esta leitura emergir, é preciso que exista na 
frase matriz o valor de perfectividade, entendido como o oposto de ‘imperfectividade’ 
ou ‘inacabamento’. Ou seja, o estado de coisas descrito por esta frase tem de ser dado 
como terminado. 
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 Também a existência de perfectividade na oração infinitiva parece ser um factor 
que ajuda à naturalidade da leitura implicativa. É o que mostra o contraste entre (15a) e 
(15b): 

 (15) a. O Paulo cometeu um crime suficientemente grave para ter sido condenado 
a dez anos de prisão. 

  b. O Paulo cometeu um crime suficientemente grave para ser condenado a 
dez anos de prisão. 

 A inferência de que a oração infinitiva é verdadeira é mais natural com a frase 
(15a), em que há perfectividade na oração subordinada, do que com a frase (15b). Ou 
seja, a primeira destas frases facilmente é interpretada como indicando que o Paulo foi 
condenado, mas a segunda pode indicar apenas que o crime em questão é punível com 
uma pena de dez anos de prisão, não indica que houve, de facto, condenação. Ainda 
assim, a frase (15a) não garante que a oração infinitiva é necessariamente verdadeira, 
como mostra a possibilidade de se continuar o discurso com (16a), que nega que a ora-
ção infinitiva em (15a) seja verdadeira, ou com (16b), que deixa em aberto a possibili-
dade de essa oração ser verdadeira ou falsa: 

 (16) a. A sorte dele foi ninguém o ter denunciado e a polícia nunca o ter conse-
guido encontrar. 

  b. Não sei é se chegou a ir a tribunal. 
 
 A observação de que a leitura implicativa é mais natural se existir perfectividade na 
oração infinitiva é igualmente válida para as construções com demasiado, como mos-
tram os seguintes exemplos: 

 (17) a. O Paulo cometeu um crime demasiado grave para ter escapado impune. 
  b. O Paulo cometeu um crime demasiado grave para escapar impune. 
 
 A primeira destas frases facilmente leva a inferir que o Paulo não escapou impune, 
contrariamente à segunda, que não indica que a oração infinitiva é falsa. 
 Além da condição de perfectividade para a emergência da leitura implicativa, penso 
que há pelo menos mais um factor de natureza semântica que condiciona a existência 
desta leitura. Trata-se da presença de uma relação parte-todo entre o estado de coisas 
descrito pela oração principal e o que é descrito pela oração infinitiva. É o que sugere o 
contraste entre (18a) e (18b): 

 (18) a. A Ana teve dinheiro suficiente para comprar um carro. 
  b. A Ana herdou dinheiro suficiente para comprar um carro. 
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 A primeira destas frases tem facilmente a leitura implicativa, indicando que a Ana 
comprou um carro, ao contrário do que se verifica com a segunda, que não tem essa 
inferência. Associada a esta diferença, pode-se observar que em (18a) a oração subordi-
nada descreve uma situação − comprar um carro − de que faz parte a situação descrita 
pela oração principal − ter uma determinada quantia de dinheiro −, contrariamente ao 
que se verifica com a frase (18b), em que não existe uma relação de inclusão entre as 
situações ‘herdar uma quantia de dinheiro’ e ‘comprar um carro’. Dito de outro modo, a 
situação ‘x comprar um carro’ só se pode verificar se a situação ‘x ter uma quantia de 
dinheiro y’ se verificar durante a compra (i.e., ter uma determinada quantia de dinheiro 
é condição necessária para comprar um carro; é uma situação que tem de se verificar 
durante a situação de compra). Por contraste, no caso das situações ‘x herdar uma quan-
tia de dinheiro y’ e ‘x comprar um carro’, estas não se sobrepõem necessariamente. 
Qualquer delas pode existir sem que a outra se verifique. 
 Para além dos dois factores de natureza semântica identificados (perfectividade e 
relação parte-todo entre os dois estados de coisas), há também factores exteriores ao 
significado da frase que parecem favorecer ou bloquear a leitura implicativa. 
 Um destes factores é o papel do enunciador ou, se se preferir, do tipo de texto em 
que se integra a construção. Em todos os casos em que a oração principal tem o valor de 
perfectividade e há uma relação de parte-todo entre os dois estados de coisas relevantes 
(o que é descrito pela frase matriz e o que é descrito pela oração infinitiva) a inferência 
de que a oração infinitiva é verdadeira parece ser sistemática, ou pelo menos muito 
natural, se o enunciador desempenhar o papel de narrador. No entanto, essa inferência 
não existe se o papel do enunciador for o de um agente de inferências. Por exemplo, 
com a frase (18a), se se tratar de um texto narrativo, é legítimo inferir-se que o enuncia-
dor está a dizer que a Ana comprou um carro. Mas se a frase for enunciada num contex-
to em que se está a tentar descobrir o que aconteceu à Ana, essa inferência já não será 
tão natural. Um exemplo que talvez mostre mais claramente a relevância do papel 
desempenhado pelo enunciador na emergência da leitura implicativa é o seguinte: 

 (19) Sabemos que esta civilização permaneceu no território tempo suficiente para 
ter tido contacto com os fenícios. 

 
 Num texto como um manual de história, por exemplo, a interpretação deste enun-
ciado facilmente leva à inferência de que a civilização em causa teve contacto com os 
fenícios. No entanto, se a mesma frase estiver inserida num texto destinado a justificar 
um pedido de uma investigação arqueológica, por exemplo, já não será tão natural 
assumir-se que o enunciador está a veicular a informação de que a oração infinitiva é 
verdadeira. Seria natural esperar que o texto continuasse com a informação de que se 
pretende procurar provas desse hipotético contacto. 
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 Um outro factor que parece desempenhar um papel na emergência da leitura impli-
cativa diz respeito à atitude do enunciador para com os estados de coisas descritos, sen-
do relevante saber se se limita a narrar os factos ou se tece algum comentário sobre os 
mesmos. Assim, com a frase (20a) pode-se continuar o discurso negando que o Pedro 
tenha chegado a tempo, mas mais dificilmente se pode fazer o mesmo com a frase 
(20b), que envolve um adjectivo que expressa a opinião do enunciador sobre o estado de 
coisas descrito (i.e., um adjectivo avaliativo): 

 (20) a. O Pedro foi suficientemente rápido para ter chegado antes da Ana (mas 
teve o azar de circunstâncias excepcionais o impedirem). 

  b. O Pedro foi suficientemente inteligente para ter chegado antes da Ana 
(#mas teve o azar de circunstâncias excepcionais o impedirem). 

 
 Naturalmente, o mesmo se pode dizer, mutatis mutandis, a respeito de construções 
com o operador demasiado. A leitura implicativa (i.e., a de que a oração infinitiva é fal-
sa) verifica-se com adjectivos avaliativos (cf.  (21a), que tem a inferência de que a ora-
ção infinitiva é falsa), mas não necessariamente com outros adjectivos (cf. (21b), que 
não tem a mesma inferência, podendo-se continuar o discurso com a informação de que, 
mesmo assim, interveio com força): 

 (21) a. As pessoas foram demasiado orgulhosas para esquecerem as afrontas e 
encetarem uma nova relação com o país vizinho. 

  b. As pessoas foram demasiado massacradas para esquecerem as afrontas e 
encetarem uma nova relação com o país vizinho. 

 
 Finalmente, há um terceiro factor pragmático a considerar, que diz respeito ao 
conhecimento do mundo. Como observado por Telmo Móia e Inês Duarte (c.p.), é mais 
provável inferir-se que a oração infinitiva é verdadeira em (22a) do que em (22b), o que 
decorre do conhecimento do mundo. Além disso, a leitura implicativa é mais natural 
com a frase (22c) do que com (22b): 

 (22) a. O Bill Gates teve dinheiro suficiente para comprar um palácio. 
  b. A Ana teve dinheiro suficiente para comprar um palácio. 
  c. A Ana teve dinheiro suficiente para comprar um carro. 
 
 Assumindo a semântica proposta por Meier (2003) para construções com operado-
res como suficiente ou demasiado, qualquer destas frases indicará que a entidade referi-
da pelo sujeito da frase matriz teve uma quantia de dinheiro superior ou igual à que 
permite comprar a entidade referida na oração infinitiva (um palácio, em (22a) e em 
(22b); um carro, em (22c)). O facto de em (22a) se inferir com maior naturalidade do 
que em (22b) que a compra foi de facto realizada decorre do conhecimento das entida-
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des envolvidas: sabendo-se que Bill Gates é milionário, a asserção de que ele teve 
dinheiro suficiente para comprar um palácio é naturalmente interpretada como expres-
sando a informação de que o comprou (de outro modo, a informação veiculada pela fra-
se seria pouco relevante, não acrescentando nada de novo ao conhecimento partilhado); 
já no caso de (22b), não havendo a mesma informação prévia que no caso de (22a) (i.e., 
a de que a Ana é rica), a informação de que ela teve dinheiro suficiente para poder com-
prar um palácio não é tão facilmente interpretada como veiculando a informação de que 
o comprou de facto. A frase é informativa ao veicular simplesmente a notícia de que a 
Ana teve muito dinheiro. 
 Quanto ao facto de ser mais natural inferir-se em (22c) do que em (22b) que a ora-
ção infinitiva é verdadeira, creio que a razão se prende também com o conhecimento do 
mundo e que está relacionada com o facto de que, embora não haja um valor fixo para a 
compra de um carro ou de um palácio, o preço de um palácio nunca será inferior a um 
dado valor, contrariamente ao que se verifica com o preço de um carro, que não tem um 
limite mínimo associado. Dito de outro modo, a frase comprar um palácio está associa-
da a um valor mínimo prototípico, contrariamente ao que se verifica com a frase com-
prar um carro. Assim, a denotação de dinheiro suficiente para comprar um palácio será 
a mesma em todos os mundos possíveis, contrariamente ao que se verifica com sintag-
mas como dinheiro suficiente para comprar um carro. Mais concretamente, as frases 
(22b) e (22c) estarão associadas às seguintes condições de verdade (assumindo a pro-
posta de Meier 2003): 

 (23) a. A Ana teve uma quantia de dinheiro x, igual ou superior ao valor mínimo 
de todos os valores x’ tais que, se a Ana tem x’-dinheiro, a Ana pode com-
prar um palácio. 

  b. A Ana teve uma quantia de dinheiro x, igual ou superior ao valor mínimo 
de todos os valores x’ tais que, se a Ana tem x’-dinheiro, a Ana pode com-
prar um carro. 

 
 O valor mínimo a que é feita referência em (23a) é o mesmo em qualquer mundo 
possível, mas o mesmo não se verifica a respeito do valor mínimo referido em (23b). 
 Outros exemplos apontam para que a leitura implicativa seja mais fácil quando não 
há um mínimo limite mais ou menos definido. É o que mostram exemplos como os que 
são dados em (24a), por contraste com os que são dados em (24b): 

 (24) a. O tribunal teve dúvidas suficientes para não o condenar. / Ela teve clarivi-
dência suficiente para pedir ajuda. / Ela teve sangue-frio suficiente para 
enfrentar as chamas. / ... 

  b. Ele teve tempo suficiente para telefonar para casa / ver um filme do Berg-
man / dormir a sesta / estudar o assunto / ... 
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 Construções como as que são apresentadas em (24a) facilmente levam a inferir que 
a oração infinitiva é verdadeira (i.e., têm a leitura implicativa), por contraste com as de 
(24b), que não indicam que a oração infinitiva é verdadeira (i.e., têm leitura não impli-
cativa). Associada a esta diferença de leituras pode-se observar que, e.g., o grau mínimo 
de sangue-frio necessário para enfrentar as chamas, ou a quantidade mínima de dúvidas 
para que um tribunal não proceda a uma condenação, varia consoante as circunstâncias, 
mas o tempo mínimo necessário para telefonar para casa, ver um filme do Bergman, etc. 
é sempre o mesmo, independentemente das circunstâncias.2 
 Também em construções com demasiado a leitura implicativa (i.e., a de que a ora-
ção infinitiva é falsa) é natural quando não existe um valor limite prototípico, mas não 
em casos em que há um valor limite que é independente de circunstâncias particulares. 
Comparem-se a este respeito as frases (25a) e (25b): 

 (25) a. O Paulo teve demasiado medo para se aventurar. 
  b. A manifestação juntou demasiadas pessoas para ser ignorada pelo Gover-

no. 
 
 A primeira destas frases permite inferir que o Paulo não se aventurou, mas da 
segunda não se infere necessariamente que a oração infinitiva é falsa. Veja-se que a fra-
se (25a) dificilmente pode ser continuada com a informação de que a proposição infini-
tiva é verdadeira (cf.: #o Paulo teve demasiado medo para se aventurar, mas lá se aven-
turou). Pelo contrário, no caso de (25a), é possível continuar a frase com a informação 
de que a proposição infinitiva é verdadeira (cf., e.g., ..., mas mesmo assim não houve 
qualquer reacção da parte do Governo, que continuou a agir como se não tivesse exis-
tido manifestação nenhuma), tal como é possível continuar a frase com a informação de 
que a proposição infinitiva é falsa (cf., e.g., ... e de facto o Governo não a ignorou). 
 Ou seja, a frase (25a) está associada à leitura implicativa, mas não a frase (25b). 
Associado a esta diferença está o facto de não existir um valor máximo de medo que em 
qualquer circunstância impeça o Paulo de se aventurar, mas de existir um número de 
pessoas numa manifestação que se for atingido faz com que, normalmente, a manifesta-
ção não seja ignorada por um governo. 

5. Tipo de inferência 

 Identificados que estão alguns factores que favorecem ou desfavorecem a leitura 
implicativa, considerarei agora a segunda questão enunciada no início: que tipo de infe-
rência é a ‘leitura implicativa’? Tradicionalmente, os tipos de inferência são classifica-

                                                 
2 Note-se que isto não significa que todas as situações de telefonar para casa, ver um filme do Bergman, etc. tenham a mesma 
duração. O que se indica é que todas as situações desse tipo não podem ter uma duração inferior a um determinado intervalo de 
tempo (por exemplo, a duração da situação’ telefonar para casa’ não pode ser inferior ao tempo que demora a marcar o número, a 
que a ligação seja estabelecida, etc.). 
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dos como casos de implicação lógica, pressuposição ou implicaturas. Cabe perguntar, 
então, em qual destes tipos se inclui a leitura implicativa. 
 Comecemos por considerar a hipótese de que a inferência em causa é um caso de 
implicação lógica. Como é sabido, esta é uma relação inferencial que decorre do signifi-
cado de uma frase ou expressão linguística. Ora, se, por um lado, a inferência a que 
estão associadas as frases com leitura implicativa parece depender do significado do 
operador suficiente ou demasiado (ou outros de significado idêntico), por outro lado, a 
inferência não existe em qualquer construção com estes operadores, pelo que não decor-
rerá apenas do significado dos mesmos. Além disso, a inferência a que podem estar 
associadas construções com suficiente ou demasiado, pelo menos nalguns casos, parece 
ser cancelável, uma propriedade que as implicações lógicas não têm. Veja-se que, por 
exemplo, dada uma frase como a primeira do diálogo que se segue, embora seja muito 
natural inferir-se que o Paulo está cansado, pode-se continuar o discurso negando essa 
inferência, como mostra a segunda fala do diálogo: 

 (26) A: O Paulo já correu o suficiente para estar de rastos. 
  B: É verdade. No entanto, está fresco que nem uma alface! 
 
 Do mesmo modo, em frases com o operador demasiado que estão facilmente asso-
ciadas à leitura implicativa pode-se continuar o discurso negando essa inferência, como 
mostra o seguinte exemplo: 

 (27) O Paulo apanhou demasiado trânsito para chegar a horas. Decidiu então esta-
cionar o carro e apanhar um táxi e foi isso que lhe permitiu não chegar atrasa-
do. 

 
 Se bem que a primeira frase leve naturalmente à inferência de que o Paulo não che-
gou a horas, esta inferência é cancelada pela continuação do discurso. 
 Uma vez que a leitura implicativa é cancelável e que não se verifica em qualquer 
construção com os operadores suficiente ou demasiado, parece difícil sustentar-se a 
hipótese de que seja um caso de implicação lógica. Ainda assim, há casos em que a infe-
rência em causa não parece cancelável. É o que se verifica, pelo menos, nos casos em 
que há perfectividade na frase matriz e um adjectivo avaliativo: 

 (28) a. #Ele foi suficientemente esperto para resolver o exercício, mas não o quis 
resolver. 

  b. #Ele foi demasiado cobarde para intervir, mas interveio. 
 
 Assim sendo, parece que nalguns casos a leitura implicativa pode ser um caso de 
implicação lógica (tratando-se de uma inferência decorrente de uma conjugação de fac-
tores), mas não noutros casos, restando saber de que tipo de inferência se tratará nestes 
outros. 
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 A hipótese de se tratar de uma pressuposição pode ser descartada, pelo facto de a 
inferência não sobreviver à negação, a principal propriedade identificadora de pressupo-
sição. Por exemplo a frase ele foi suficientemente esperto para chamar a polícia permite 
inferir que chamou a polícia, mas a sua correspondente negativa − ele não foi suficien-
temente esperto para chamar a polícia − tem a inferência inversa, a de que não chamou 
a polícia. Ou seja, não se pode fazer a mesma inferência independentemente de a frase 
ser afirmativa ou negativa, pelo que não se trata de uma pressuposição. 
 Resta, então, a hipótese de que o tipo de inferência em causa seja uma implicatura. 
Grice (1975) distingue dois tipos de implicaturas: a convencional, associada ao signifi-
cado de determinadas construções ou operadores, como será o caso de, e.g., até, e a 
conversacional, dependente do contexto de interacção comunicativa. À partida, parece 
razoável pensar-se que a leitura implicativa, associada aos operadores suficiente ou 
demasiado, é uma implicatura convencional: será uma inferência associada ao signifi-
cado convencional de um operador. No entanto, enquanto nos casos clássicos de impli-
catura convencional a inferência é sistemática, verificando-se sempre que ocorre esse 
operador, no caso das inferências associadas aos operadores suficiente ou demasiado 
nem sempre a inferência se verifica. 
 Resta, então, a hipótese de se tratar de uma implicatura conversacional. No entanto, 
também esta hipótese não parece muito promissora pelo facto de a leitura implicativa 
parecer ser independente do contexto situacional. De facto, não é preciso pensar em 
contextos de asserção particulares para que, por exemplo, os casos (29a) e (29b) 
tenham, respectivamente, a inferência de que a Ana leu o livro e de que o poço já não 
tem água: 

 (29) a. A Ana teve tempo suficiente para ler o livro. Os colegas dela não tiveram a 
mesma sorte. 

  b. Não chove há demasiado tempo para o poço ainda ter água. 
 
 Por um lado, exemplos como estes partilham com as implicaturas conversacionais a 
cancelabilidade (pode-se continuar o discurso em (29a) dizendo-se que a Ana não leu o 
livro e pode-se continuar (29b) dizendo-se que, surpreendentemente, o poço ainda tem 
água). No entanto, contrariamente ao que caracteriza as implicaturas conversacionais, a 
inferência a que casos como (29a) e (29b) estão associados parece ser independente do 
contexto situacional. 
 Em suma, nalguns casos parece ser de um caso de implicação lógica a inferência de 
que a oração complemento de suficiente é verdadeira e a de que a oração complemento 
de demasiado é falsa, mas noutros casos a inferência parece ser de outro tipo, que não 
implicação lógica, embora também não seja evidente que se trata de pressuposição, 
implicatura convencional ou implicatura conversacional. Posto isto, o tipo de inferência 
a que podem estar associados os operadores suficiente ou demasiado leva a questionar a 
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razoabilidade da tipologia de processos inferenciais clássica, que distingue entre impli-
cação lógica, pressuposição e implicatura. Na base desta tipologia, está uma divisão, 
cujas fronteiras nunca foram claras, entre semântica e pragmática. Aparentemente, o 
significado de construções com os operadores suficiente ou demasiado constitui, a par 
de vários outros que têm sido tratados na literatura, um caso que mostra a necessidade 
de modelos semânticos que integrem informação contextual (ou de natureza pragmática, 
no sentido de que é informação exterior ao significado nuclear das unidades linguísti-
cas). É nesse sentido que se têm desenvolvido as teorias semânticas dinâmicas. 
 Penso que uma análise das construções com os operadores suficiente ou demasiado 
com base na ideia de Heim (1992) de que o significado de uma frase é o seu Context 
Change Potential (CCP) permitirá perceber mais adequadamente a razão para que nal-
guns casos estas construções tenham a leitura implicativa. A ideia básica do modelo de 
Heim é a de que o significado de uma frase declarativa é a sua capacidade de actualizar 
a informação. Uma frase será asserida num contexto que inclui todos os mundos possí-
veis compatíveis com a informação partilhada pelos membros da interacção discursiva 
e, se for aceite pelos interlocutores, o efeito da sua asserção será o de eliminar do con-
texto os mundos possíveis incompatíveis com a informação que a frase veicula. Por 
exemplo, uma frase como neste momento está a chover em Londres é asserível num 
contexto em que só existem mundos possíveis em que existe uma cidade que se chama 
Londres, que é a capital da Grã-Bretanha, etc. Mas até ao momento da enunciação, o 
contexto pode conter mundos possíveis em que no momento da enunciação está a cho-
ver em Londres e mundos possíveis em que não está. A asserção da frase tem como 
efeito eliminar do contexto os mundos possíveis em que não se verifica o estado de coi-
sas descrito. 
 Com base nesta concepção de actualização de informação, pode-se perceber porque 
é que uma frase como (30a) tem mais facilmente a leitura implicativa do que uma frase 
como (30b): 

 (30) a. A Ana teve dinheiro suficiente para comprar um carro. 
  b. A Ana teve dinheiro suficiente para comprar um palácio. 
 
 Assumindo a semântica proposta por Meier (2003) para estas construções, incluin-
do a de que envolvem o verbo modal poder, as condições de verdade de (30b), que não 
tem a leitura implicativa, será (simplificadamente) a indicada em (31): 

 (31)  A Ana teve uma quantidade de dinheiro x, igual ou superior à quantidade 
que lhe permite comprar um palácio. 

 
 Assim, a asserção de (30b) terá como efeito eliminar do contexto todos os mundos 
possíveis excepto aqueles em que a Ana teve a quantidade de dinheiro x, quantidade 
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essa que é suficiente para comprar um palácio. Ou seja, após a asserção da frase o con-
junto de mundos possíveis que ficam disponíveis no contexto inclui aqueles em que a 
Ana teve uma quantidade de dinheiro x e pelo menos um mundo possível em que com 
essa quantidade de dinheiro ela comprou um palácio. Como em qualquer mundo 
possível normal o preço de um palácio nunca será inferior a um determinado valor, o 
estado de coisas descrito pela oração infinitiva pode-se verificar num qualquer dos 
mundos possíveis que ficam disponíveis depois da asserção da frase, não 
necessariamente no mundo real. 
 Já no que respeita à frase (30a), que tem mais facilmente a leitura implicativa, as 
condições de verdade serão idênticas. Depois da asserção da frase, ficam disponíveis no 
contexto mundos possíveis em que a Ana teve uma quantidade de dinheiro x e pelo 
menos um mundo possível em que comprou um carro. Naturalmente, assume-se que, 
por defeito, o mundo real faz parte dos mundos possíveis que permanecem no contexto 
depois da asserção da frase, uma vez que, se assim não fosse, o discurso não poderia 
continuar. Uma vez que o valor de um carro é indefinido, i.e., pode variar de mundo 
possível para mundo possível, após a asserção da frase, o número de mundos possíveis 
que continuam disponíveis no contexto é mais limitado do que se verifica no caso da 
frase (30b). Daí que seja mais fácil a inferência de que mundo possível em que a Ana 
comprou um carro é o mundo real. 
 A explicação para casos como (24a) e (24b), seguidamente repetidos e renumera-
dos, é idêntica: 

 (32) a. O tribunal teve dúvidas suficientes para não o condenar. / Ela teve clarivi-
dência suficiente para pedir ajuda. / Ela teve sangue-frio suficiente para 
enfrentar as chamas. / ... 

  b. Ele teve tempo suficiente para telefonar para casa / ver um filme do Berg-
man / dormir a sesta / estudar o assunto / ... 

 
 Em frases como (32b) na oração infinitiva considera-se um valor mínimo que é 
idêntico em todos os mundos possíveis, enquanto em (32a) o grau mínimo de clarivi-
dência, de sangue-frio, etc. necessário para pedir ajuda, enfrentar as chamas, etc. não é o 
mesmo em qualquer mundo possível. Assim, a asserção de frases como (32a) implica 
uma redução do conjunto de mundos possíveis maior do que a que se obtém com frases 
como (32b). Daí que frases como (32a) tenham mais facilmente a leitura implicativa. 
 Também o contraste entre (33a) e (33b) pode ser explicado nos mesmos moldes: 

 (33) a. O Paulo cometeu um crime suficientemente grave para ser condenado. 
  b. O Paulo cometeu um crime suficientemente grave para ter sido condenado. 
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 Em (33b), que tem facilmente a inferência de que o Paulo foi condenado, são 
impostas mais restrições acerca dos mundos possíveis que permanecem no contexto 
depois da asserção do que as que são impostas em (33a). Num caso e noutro, em todos 
os mundos possíveis que permanecem depois da asserção o Paulo terá cometido um 
crime com um grau de gravidade igual ou superior ao que permite a sua condenação. 
Mas em (33b), há também a restrição de essa condenação ter acontecido antes do tempo 
de enunciação, o que limita mais o número de mundos possíveis disponibilizados. 
 Em suma, os dados apontam para que a leitura implicativa seja tão mais natural 
quanto maior for a particularidade da situação considerada. O significado das constru-
ções com o operador suficiente leva a considerar um mundo possível em que um grau 
mínimo g permite uma proposição p. Se esta relação entre g e p for verificável em qual-
quer mundo possível, pode não se verificar no mundo real, mas noutro mundo possível 
disponível no contexto. Pelo contrário, quanto mais particular for a relação entre g e p, 
mais natural é que se infira que é o mundo real que se está a considerar, porque existe 
uma redução do número de mundos possíveis disponíveis no contexto. 
 A mesma generalização é válida para casos com o operador demasiado. A frase 
(34a) está mais naturalmente associada à inferência de que a oração infinitiva é falsa do 
que a frase (34b): 

 (34) a. O Paulo cometeu um crime demasiado grave para (poder) ter escapado 
impune. 

  b. O Paulo cometeu um crime demasiado grave para (poder) escapar impune. 
 
 Estas frases indicam que o Paulo cometeu um crime com um grau de gravidade 
igual ou superior ao máximo que lhe permite escapar impune e que em pelo menos um 
desses mundos possíveis não se verifica o estado de coisas descrito pela oração infiniti-
va. Ora, o número de mundos possíveis considerado na interpretação da oração infiniti-
va em (34a) − mundos possíveis em que o estado de coisas relevante é anterior ao tempo 
de enunciação − é um subconjunto do que é considerado na interpretação da oração 
infinitiva em (34b) − mundos possíveis em que o estado de coisas relevante é anterior, 
sobreposto ou posterior ao tempo de enunciação. Assim, a frase (34a), que está mais 
facilmente associada à leitura implicativa, envolve a consideração de um número mais 
reduzido de mundos possíveis do que (34b). 
 Outros factores que foram identificados como desempenhando um papel na leitura 
implicativa são mais fáceis de explicar. Como ficou visto acima, esta leitura só pode 
emergir se houver perfectividade na frase matriz. Frases como (35a) ou (35b), com o 
verbo da frase matriz flexionado no pretérito imperfeito do indicativo, não têm leitura 
implicativa: 

 (35) a. O João era suficientemente esperto para aprender a ler. 
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  b. O João era demasiado imprudente para ser regente. 
 
 Ora, estas frases, como qualquer outra com um tempo verbal com valor imperfecti-
vo, não indicam que o estado de coisas esteja terminado, daí que não se possa inferir 
que o João aprendeu a ler, em (35a), ou que não foi regente, em (35b). 
 Dois outros factores que foram identificados acima como relevantes para a leitura 
implicativa são a atitude do enunciador perante o estado de coisas descrito e o papel que 
assume ao asserir a frase: se é narrador ou agente de inferências. Quanto à questão da 
atitude, foi visto que a leitura implicativa era mais natural em (36b) do que em (36a): 
 
 (36) a. O Pedro foi suficientemente rápido para ter chegado antes da Ana (mas 

teve o azar de circunstâncias excepcionais o impedirem). 
  b.  O Pedro foi suficientemente inteligente para ter chegado antes da Ana 

(#mas teve o azar de circunstâncias excepcionais o impedirem). 
 
 A segunda destas frases, mas não a primeira, está associada à modalidade avaliati-
va. Isto é, expressa um comentário do enunciador acerca do que descreve: o enunciador 
comenta que ter chegado antes da Ana foi uma atitude inteligente. Como a modalidade 
avaliativa pressupõe o conhecimento do valor de verdade da proposição que se avalia, a 
leitura implicativa decorre automaticamente em frases como (36b). 
 Finalmente, foi observado que a leitura implicativa de frases como Ela teve dinhei-
ro suficiente para comprar um carro deixa facilmente de existir quando o enunciador 
não está a narrar, mas a levantar hipóteses. Naturalmente, num contexto em que, por 
exemplo, um detective está a tentar descobrir o que aconteceu à Ana, se ele disser a fra-
se ela teve dinheiro suficiente para comprar um carro, está a adicionar a informação 
relevante ao campo das hipóteses e não a actualizar o conhecimento partilhado, pelo que 
não há a inferência de que a oração infinitiva é verdadeira. 

6. Conclusão 

 Dada a semântica de construções com os operadores suficiente ou demasiado pro-
posta por Meier (2003), que assume que a oração infinitiva tem um verbo modal implí-
cito, penso que se pode dar conta da leitura implicativa e não implicativa observada por 
Karttunen (1971) num modelo de análise que tenha em conta o papel da asserção das 
frases e não apenas o seu significado estático. Para o reconhecimento de uma ou de 
outra leitura o interlocutor tem ao seu dispor um conjunto de pistas, de natureza semân-
tica (como é a questão da perfectividade) ou contextual, no sentido mais amplo do ter-
mo, que inclui a situação comunicativa, o conhecimento do mundo, etc. Dificilmente se 
poderá dar conta da diferença de leituras observada por Karttunen (1971) sem se ter em 
conta um modelo que permita integrar um e outro tipo de informação. 
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