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Resumo 

 

Em russo, o marcador éto assume caráter multifuncional, tradicionalmente descrito de duas formas: 

como pronome demonstrativo e como partícula discursiva. Caracterizações mais detalhadas 

ressaltam o seu aspecto gradiente, evidenciando instâncias de uso que exibem funções típicas de 

um pronome demonstrativo e instâncias que mesclam funções pronominais com funções que 

transitam entre a marcação de cópula e a marcação de foco.  Este trabalho investiga construções 

de foco em russo com o marcador éto, sob uma abordagem construcionista baseada no uso. Nessa 

perspectiva, considera-se que a estrutura linguística emerge a partir da aplicação de processos 

cognitivos gerais, não exclusivamente linguísticos, sobre eventos de uso. Dessa forma, buscam-se 

motivações, que evidenciam a relação entre forma e significado na língua. A capacidade de 

identificar entidades e eventos no mundo constitui um recurso importante para os seres humanos, 

a qual não seria possível sem habilidades cognitivas gerais, tais como categorização, abstração, 

associação, entre outras. Na linguagem especificamente, o ato identificacional assume papel 

importante e permite que entidades e eventos sejam apresentados e retomados no discurso. Nesse 

sentido, a língua apresenta mecanismos variados para o estabelecimento do ato identificacional, 

que se observam não só, mas também, em construções de identificação. Neste trabalho, defende-

se que as construções de foco com o marcador éto são motivadas pela função de identificar 

entidades e/ou eventos no discurso, apresentando-os como informação nova. Analisam-se três 

tipos de construções: a construção pseudoclivada [QUi-X + éto + Yi] e a construção [Éto=X + ‘S-

X’], que exibem articulação de foco argumental, quando uma variável em uma proposição aberta 

pressuposta é identificada; e a construção de foco [Éto= S], que apresenta articulação de foco 

sentencial, quando uma oração inteira se encontra sob o escopo da asserção. Aqui tais construções 

são analisadas, considerando-se instâncias reais de uso da língua. Com base no Princípio da 

Motivação Maximizada, postulado por Goldberg (1995), argumenta-se que as construções de foco 

investigadas neste trabalho são motivadas por duas construções de identificação básicas da língua 

russa. A construção pseudoclivada [QUi-Y éto Xi] consistiria em uma versão mais específica da 

construção  de identificação [Y éto X], e sua função seria identificar uma variável em uma dada 

proposição aberta pressuposta, focalizando amplo conjunto de constituintes, desde SN simples até 

orações, sendo mais característica do discurso escrito; a construção  de foco [Éto= X + ‘S-X’] 
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consiste, da mesma forma que a construção  de foco [Éto =S], em um nó mais específico da 

construção [Éto=X], mas diferentemente da construção [Éto=S], que evidencia uma articulação de 

foco sentencial, a construção [Éto=X ‘S-X’] identifica uma variável em uma dada proposição aberta 

pressuposta, da mesma forma que a pseudoclivada, mas, diferentemente desta última, tende a 

focalizar preferencialmente SNs pronominais, ocorrendo em contextos explícitos de contraste, 

além de ser mais comum na fala, corroborando para um princípio igualmente importante na agenda 

funcional-cognitiva, caracterizado por Goldberg (1995) como o ‘Princípio da Não-Sinonímia’, 

segundo o qual diferenças de forma acarretam diferenças de significado.  

 

Palavras-chave: construções de foco; pseudoclivada; foco anteposto; foco sentencial; marcador éto 
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Abstract 

 

In Russian, the marker éto plays a multifunctional role, traditionally described in two ways: as a 

demonstrative pronoun and as a discursive particle. More detailed characterizations emphasize its 

gradient aspect, providing instances of use that exhibit typical functions of a demonstrative 

pronoun and instances that merge pronominal functions with functions of a copula and focus 

marking. This study examines focus constructions in Russian with the marker éto, under a usage-

based constructionist approach. In this view, linguistic structure emerges from the application of 

general, not exclusively linguistic, cognitive processes on events of use. Thus, this view focuses on 

motivations, in order to evidence the relation between form and meaning in language. The ability 

to identify entities and events in the world is an important resource for human beings, and it would 

not be possible without general cognitive skills such as categorization, abstraction, association, 

among others. In language specifically, the identificational act assumes an important role, allowing 

the speaker to present and refer to entities and events in discourse. In this sense, language display 

several mechanisms for the establishment of the identificational act, which one may observe not 

only, but also, in identification constructions. In this work, the purpose is to argue that the focus 

constructions with the marker éto are motivated by the function of identifying entities and/or events 

in the discourse, presenting them as new information. We analyze three types of constructions: the 

pseudo-cleft construction [QUi-X  éto  Yi] and the construction [Éto = X + 'S-X'], which exhibit 

argument focus articulation, when a variable in a presupposed open proposition is identified; and 

the focus construction [Éto = S], which display a sentence focus articulation, when an entire 

sentence is under the scope of the assertion. Here, these constructions are studied, considering real 

instances of language use. Under the ‘Principle of Maximized Motivation’ posited by Goldberg 

(1995), one may argue that the focus constructions analyzed in this study are motivated by two 

basic identification constructions in Russian. The pseudo-cleft construction [QUi-Y and Xi] would 

consist of a more specific version of the identification construct [Y and X]. Its function would be 

to identify a variable in a given presupposed open proposition, focusing on a large set of 

constituents, from NPs to entire sentences, being more characteristic of written discourse.  The 

focus construction [Éto = X + 'S-X'] consists, in the same way as the sentential focus construction 

[Éto = S], in a more specific node of the construction [Éto = X]. Nevertheless, differently from the 



VI 
 

construction [Éto = S], which encodes a sentence-focus articulation, the construction [Éto = X 'S-

X'] identifies a variable in a given presupposed open proposition, in the same way as the pseudo-

cleft construction. Unlike the latter, it tends to focus mainly pronominal NPs, occurring in explicit 

contexts of contrast, and is more common in oral discourse, corroborating an equally important 

principle in the functional-cognitive agenda, characterized by Goldberg (1995) as the 'Principle of 

Non-Synonymy', according to which differences of form lead to differences in meaning. 

 

Keywords: focus constructions; pseudo-cleft; preponed focus; sentential focus; éto marker.  
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A característica distintiva do aprendizado humano é que ele é 
um processo de fazer sentido – um processo semiótico; e a 
forma prototípica de semiótica humana é a linguagem. 
Consequentemente, a ontogênese da linguagem é ao mesmo 
tempo a ontogênese do aprendizado1.  
 
M.K. A. Halliday 

                                            
1 The distinctive characteristic of human learning is that it is a process of making meaning    – a semiotic process; 
and the prototypical form of human semiotics is language. Hence, the ontogenesis of language is at the same time 
the ontogenesis of learning. (HALLIDAY 1993, p. 93) 
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1 

Introdução 

 

“...A essência da linguagem é a atividade humana – atividade 
por parte de um indivíduo em fazer-se entender pelo outro, 
atividade por parte do outro em entender o que está na mente 
do primeiro...”1 

O. Jespersen 

 

Talvez seja lugar comum o entendimento de que a língua atende às necessidades 

comunicativas dos seres humanos, uma vez que envolve transmissão e troca de informação, desde 

a de cunho meramente ritualístico, como em uma saudação cotidiana entre transeuntes, até a de 

características mais complexas, como, por exemplo, em um relatório de impacto ambiental. Por 

mais que esse ponto de vista pareça suficientemente óbvio para qualquer falante de línguas naturais, 

a forma como a informação é mapeada em termos de estrutura linguística suscita ainda muitos 

questionamentos, a tal ponto de constituir o objeto de pesquisa e discussão de uma série de 

estudiosos.  

A esse propósito, a capacidade de os seres humanos identificarem entidades e eventos no 

tempo e no espaço serve como um recurso importante. Segundo Arutiunova (1976), o ato de 

identificação permite estabelecer a identidade de objetos por meio da comparação de propriedades, 

traços ou fatos, através de observação direta ou mediada por canais de informação, com dados ou 

impressões decorrentes de experiências anteriores. Para a estudiosa, graças à necessidade de 

identificação, os seres humanos desenvolveram de forma acentuada a capacidade de percepção 

visual. No entanto, o ato de identificação não se faz presente apenas no campo da cognição visual. 

Ele também é necessário à linguagem. Nesse sentido, não é de se estranhar o fato de que as línguas 

do mundo dispõem de mecanismos e estratégias que permitem aos seus falantes identificarem ou 

tornarem identificáveis elementos comunicativamente relevantes, mais ou menos informativos, 

para que a comunicação se estabeleça e prossiga. 

No que diz respeito ao campo da estrutura da informação, pesquisadores, à luz de 

orientações teóricas bastante diversificadas, vêm apresentando insights interessantes, com vistas a 

compreender fenômenos linguísticos de natureza variada, relacionados ou motivados pelo modo 

                                            
1 No original "... The essence of language is human activity — activity on the part of one individual to make himself 
understood by another, activity on the part of that other to understand what was in the mind of the first..." 
(JESPERSEN 1934, p.17) 
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com o qual a informação se organiza. Essa área de pesquisa, durante muito tempo, tem sido 

escrutinada, de forma que a quantidade de propostas de análise produzidas no decorrer de mais de 

um século de investigações é simplesmente vertiginosa.  

Apesar de diferenças de perspectiva, metodologia e ênfase adotadas para a análise, é 

possível observar ao menos um ponto de convergência entre as mais diversas abordagens que 

estudam a estrutura da informação: a concordância em relação ao fato de que um enunciado pode 

ser dividido em pelo menos dois blocos2, um de caráter menos informativo, que pode servir como 

ponto de partida para a comunicação, e outro mais informativo, que justifica a enunciação 

(MATHESIUS 1947 [1967]; FIRBAS 1966, 19723; HALLIDAY 1967, 1970, 1985, 1994, 2004, 

2014; CHOMSKY 1970; JAKENDOFF 1972; GUNDEL 1974, 1988; KOVTUNOVA 1976; 

PRINCE 1978, 1981, 1986; KRYLOVA E KHAVRONINA 1986; DIK ET AL. 1981; DIK 1989; 

LAMBRECHT 1994). Em várias dessas abordagens, os mais diversos rótulos e interpretações vêm 

sendo conferidos a esses dois blocos de informação, como pretendo mostrar mais adiante. 

Nesta tese investigo construções de estrutura da informação (HILPERT E KOOPS 

2009), a saber, as assim chamadas “construções de foco” (LAMBRECHT 1994, 2001; 

LAMBRECHT E POLINSKY 1998; BRAGA 2009; BRAGA ET AL. 2013). Mais especificamente 

serão investigadas, em uma perspectiva construcionista baseada no uso, as construções de foco da 

língua russa em cuja composição ocorre o marcador éto (pronunciado [‘e t ɑ]).  

Em uma perspectiva construcionista baseada no uso, a língua é concebida como um 

inventário estruturado de construções, pareamentos convencionalizados de forma e significado/ 

função, organizados na forma de uma rede, mantendo relações associativas entre si em diferentes 

níveis de abstração. Dessa forma, a hipótese central que norteia este trabalho é a de que as 

construções de foco com o marcador éto consistem em instanciações mais específicas de 

construções de identificação da língua, a saber, aquelas que exibem o esquema [X éto Y] e [Eto X], 

como pretendo mostrar nos capítulos que se seguem. Nesse sentido, é possível afirmar que as 

construções que constituem o objeto de pesquisa desta tese “herdam4” propriedades de 

construções de identificação mais gerais da língua russa e podem ser organizadas em rede, exibindo 

relações associativas entre si. 

                                            
2Mesmo em abordagens que não encaram a estrutura da informação sob um viés propriamente dicotômico, é possível 
observar a existência de ao menos dois polos de investigação. Aqui cabe destacar as propostas de Vallduví (1992), que 
apresenta uma classificação tripartida para a estrutura da informação, e Erteschik-Shir e Lappin (1979), que divulgam 
uma classificação contínua baseada em termos de dominância (do menor nível de dominância para o maior), em diálogo 
com as propostas de Firbas (1966). As propostas de Vallduví (1992) e Erteschik-Shir e Lappin não serão discutidas 
aqui. 
3 Na proposta de Firbas, como veremos no capítulo 3, o estudioso sugere um contínuo entre o extremo do conteúdo 
menos informativo e o conteúdo mais informativo, caracterizado em termos de dinamismo comunicativo. 
4 A propósito do conceito de herança, conferir capítulo 2. 
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Cada exemplo apresentado neste trabalho exibirá ao menos quatro linhas distintas,  

salvaguardadas algumas exceções5. Na primeira linha, apresento o dado a ser descrito, 

originalmente em cirílico, o modelo de representação escrita do russo. Em seguida, na segunda 

linha, forneço a transliteração do dado para o alfabeto latino, com base na tabela de transliteração 

adotada por pesquisadores e tradutores no Brasil e apresentada no apêndice I desta tese. Na terceira 

linha, apresento a glosa dos dados, levando em consideração a lista de abreviações já apresentada 

acima, adaptada a partir da padronização sugerida pelo Departamento de Linguística do Instituto 

Max Plank em Leipzig, denominada The Leipzig Glossing Rules6 (Regras Glossemáticas de Leipzig). 

Neste trabalho, busquei, na medida do possível, manter a descrição glossemática morfema por 

morfema, tal como recomendada pela padronização supracitada, recorrendo, em alguns momentos, 

à simplificação da descrição, por conta de questões de espaço, bem como pelo fato de o próprio  

objeto de estudo não requerer um grau profundo de descrição morfema por morfema. Por fim, na 

quarta linha, a tradução livre do dado é apresentada, em alguns casos seguida de uma tradução mais 

literal após uma barra (/). 

Esta introdução se organiza da seguinte forma: na seção 1.1, exponho, em linhas bastante 

gerais, algumas propriedades inerentes à língua russa e sua estrutura da informação. Na seção 1.2, 

busco delimitar o  objeto da pesquisa, indicando os principais objetivos almejados com a presente 

investigação, bem como as principais hipóteses levantadas neste trabalho. Na seção 1.3, delineio a 

forma com a qual o trabalho está organizado. 

 

1.1. A LÍNGUA RUSSA E A ESTRUTURA DA INFORMAÇÃO 

   

O russo é uma língua do tronco linguístico indo-europeu, pertencente ao ramo das línguas 

eslavas, mais especificamente ao subgrupo das línguas eslavas orientais, que inclui, ainda, línguas 

como o ucraniano e o bielorrusso. Estima-se que seja falada por aproximadamente 138.000.000 

(cento e trinta e oito milhões) de pessoas, como L17, e por aproximadamente 110.000.000 (cento e 

dez milhões) de pessoas como L28. A língua russa se caracteriza como uma língua SVO de caso 

nominativo-acusativo morfologicamente marcado, com ordem vocabular flexível, motivada pela 

                                            
5 Autores anglófonos geralmente apresentam dados da língua russa sem a linha em cirílico. Portanto, quando os dados 
forem extraídos dos trabalhos desses autores, tal linha não será apresentada. 
6 Disponível em: http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php (último acesso em 02-01-2017) 
7 Dados do Censo Nacional da População Russa. Serviço de Estatística Nacional. Disponível em 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-05.pdf (último acesso em 02-
01-2017). 
8 Dados do site Ethnologue, disponíveis em: http://archive.ethnologue.com/16/show_language.asp?code=rus (último 
acesso em (02-01-2017). 

http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-05.pdf
http://archive.ethnologue.com/16/show_language.asp?code=rus
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estrutura da informação (KOVTUNOVA 1976; KRYLOVA E KHAVRONINA 1986; COMRIE 

1989; LAMBRECHT E POLINSKY 1998). 

A propósito da estrutura da informação, costuma-se identificar ao menos três tipos de 

estrutura, no que diz respeito principalmente à articulação focal, a saber, a estrutura de foco de predicado, 

considerada não marcada nas línguas do mundo, que se caracteriza pelo fato de o predicado da 

sentença encontrar-se em foco e um argumento, geralmente o sujeito, constituir o elemento 

pressuposto; a estrutura de foco argumental, em que um argumento encontra-se em foco, identificando 

uma variável em uma proposição aberta pressuposta9, de maneira que o predicado menos o 

argumento focalizado consiste no elemento pressuposto; e a estrutura de foco sentencial, em que tanto 

o predicado como o argumento sujeito constituem o elemento focal, uma vez que a proposição 

não exibe uma articulação foco-pressuposição (LAMBRECHT 1987, 1994, 2000; VAN VALIN E 

LAPOLLA 1997; LAMBRECHT E POLINSKY 1998; VAN VALIN 1999). 

A língua russa exibe mecanismos variados para codificar as estruturas de foco 

supracitadas, que perpassam os níveis prosódico e morfossintático. Em termos prosódicos, uma 

forma possível de codificar a estrutura da informação é por meio do acento tonal, que recai sobre 

a sílaba tônica de constituintes que expressam valores comunicativos (YANKO 2001, 2008, 2014; 

KHALDOIANIDI 2002; ODÉ 2003, 2008), tal como ilustrado no exemplo (1.1) abaixo, em que 

a seta para cima indica o tom ascendente, que recai sobre a sílaba tônica do último elemento tópico 

(ou temático, ou pressuposto, em algumas abordagens) e a seta para baixo indica a descida do tom 

sobre a sílaba tônica do constituinte focalizado (ou que constitui o comentário, ou remático)10. 

Considerada isoladamente, essa seria uma estratégia default de marcação de foco, principalmente 

em estruturas de foco de predicado. 

 

(1.1) [KHALDOIANIDI 2002, p. 220] 

                 
Отец работает. 
Otiéts rabóta-iet. 
pai trabalhar.IMPF-3S 
O pai está trabalhando. 

 

                                            
9 Proposição aberta pressuposta é é uma abstração adotada por Prince (1986) para se referir a proposições que evocam 
uma pressuposição e um elemento X, passível de identificação. Para compreender um pouco mais sobre o termo, 
confira o capítulo 3, seção 3.1.3. 
10 Como veremos mais adiante, no capítulo 3, as categorias e rótulos apresentados neste parágrafo não são 
necessariamente equivalentes. 



5 
 

O elemento que constitui o foco da sentença acima é rabota-iet (está trabalhando) e uma 

das evidências para sua identificação reside no tom descendente sobre a sílaba tônica da palavra11. 

Um contexto de uso apropriado para essa sentença poderia ser aquele em que se faz a pergunta “O 

que o pai está fazendo? ”, em resposta à qual “está trabalhando” seria o conteúdo mais informativo. 

Em termos morfossintáticos, uma estratégia comum utilizada para expressar foco é a 

ordem vocabular. Em russo, o domínio potencial de foco (COMRIE 1989, LAMBRECHT 1994, 

VAN VALIN E LAPOLLA 1997, VAN VALIN 1999) em sentenças declarativas simples12 está 

localizado ao final da sentença, fator que vem motivando explicações sobre a variabilidade da 

ordem vocabular russa com base na estrutura informacional (KOVTUNOVA 1976; COMRIE 

1989; VAN VALIN 1999; LAMBRECHT E POLINSKY 1999). Observem-se os exemplos 

apresentados em (1.2 a-d),  abaixo, extraídos de Comrie (1989): 

 

(1.2) [COMRIE 1989, p. 78] 

a.     FOCO 
– Kto ubi-l Maš-u? – Mašu  ubila Tan-ja. 
Quem matou Macha-AC Macha-AC matar-PAS-F Tânia 

Quem matou Macha? Tania matou Macha. 
 

b.     FOCO 

– Kogo Tanja ubi-l-a?13 –Tán-ja. ubíla Mašu. 
Quem Tânia matar-PAS-F Tânia matar-PAS-F Macha-AC 

Quem Tania matou? Tania matou Macha. 
 

c.       FOCO 

Valja ubila Nataš-u. – A Tanja? Tanja ubi-l-a Mašu 
Vália matar-PAS-F Natacha-AC e Tania Tânia matar-PAS-F Macha-AC 

– Vália matou Natacha. – E Tânia? –Tânia matou  Macha. 
 

d.       FOCO 

Valja ubila Nataš-u. –A Maš-u? Maš-u ubi-l-a Tanja 
Vália matar-PAS-F Natacha-AC e Macha-AC Macha-AC matar-PAS-F Tania 

– Vália matou Natacha. – E Macha? –Tânia matou  Macha. 

 

Comrie defende que, embora todas as alterações na ordem vocabular da sentença “Tanja 

ubila Mašu” (Tânia matou Macha) apresentem os mesmos papéis semânticos (a presença de um 

agente agindo sobre um paciente) e as mesmas relações gramaticais (a presença de um sujeito, um 

verbo e um  objeto), elas não são equivalentes, pois diferem em termos dos papéis pragmáticos que 

                                            
11 Veremos no capítulo 3 que, na literatura especializada, o constituinte focal é geralmente identificado a partir de 
aspectos prosódicos. 
12 Como será mostrado no capítulo 2, orações interrogativas QU tendem  a apresentar domínio potencial de foco  
em posição inicial na sentença em russo, diferentemente do que ocorre com sentenças declarativas.  
13 Em russo os verbos exibem, no tempo passado, concordância de gênero, “Ø”, para masculino, “a”,  para feminino 
e “o”, para neutro. 
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expressam, mais especificamente no que se refere à estrutura da informação. Nos exemplos 2a-d, 

verificamos que a alteração da ordem vocabular dos constituintes nas sentenças apresentadas nas 

respostas a cada uma das perguntas não altera o conteúdo lógico da oração. O que acontece é a 

mudança em termos de estrutura da informação, ou seja, a mudança do que consiste no conteúdo 

menos informativo e no conteúdo mais informativo da sentença. Evidentemente, o contexto 

exerce influência sobre o que será o foco de informação da sentença e, por isso, em cada exemplo, 

encontramos uma pergunta distinta, que requer uma resposta específica. 

Em russo é geralmente o caso de as marcas entoacional e morfossintática se combinarem 

para codificar a estrutura da informação. A tendência é que, em orações declarativas simples, o 

item focalizado apareça ao final da oração, combinado com um padrão entoacional característico 

(YANKO 2001, 2008, 2014). Casos como esses são apresentados em gramáticas, manuais e artigos 

de estudiosos da língua russa, desde a década de 1970, e são também atestados com frequência na 

língua em uso, constituindo instâncias não marcadas da manifestação de foco em russo 

(KOVTUNOVA 1976; BRYZGUNOVA 1980;  KRYLOVA E KHAVRONINA 1986; YANKO 

2001, 2008). O problema surge, quando são investigadas as instâncias de expressão do foco 

consideradas não prototípicas, cuja frequência é consideravelmente relevante na língua. Para 

esclarecer questões relacionadas a tais ocorrências, muito pouco tem sido feito14.  

Este trabalho se propõe, portanto, a apresentar alguma contribuição, no intuito de 

preencher essa lacuna nos estudos sobre a estrutura da informação em russo. Aqui, como já dito, 

em uma perspectiva construcionista baseada no uso (GOLDBERG 1995; 2006; CROFT 2001; 

BYBEE 2006, 2010, 2013; DIESSEL 2015), serão investigadas construções de foco que, em maior 

ou menor grau, se desviam do padrão acima apresentado, a saber, aquelas que fazem uso do 

marcador éto, sobre as quais discorro em breves linhas na próxima seção. 

 

1.2. DELIMITAÇÃO DO  OBJETO 

 

1.2.1. Construções de foco com o marcador éto em russo  

 

Como já mencionado na seção anterior, as formas supracitadas de codificar a estrutura da 

informação não correspondem às únicas possibilidades de marcar foco em russo. Há também a 

possibilidade de codificar essa categoria mediante o uso de construções específicas, dentre as quais 

aquelas que apresentam o marcador éto como elemento fixo na construção.  

                                            
14 Ressaltem-se aqui alguns poucos trabalhos desenvolvidos, tais como Grenoble (1998), Markman (2008), Kimelmann 
(2009), Reeve (2012), entre outros, que tangenciam algumas das construções de foco estudadas neste trabalho, tal como 
veremos no capítulo 4. 
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A palavra éto, em russo, consiste em um elemento multifuncional, de caráter gradiente, 

que geralmente pode ser classificado como a forma neutra do pronome demonstrativo étot (este), 

utilizada como determinante ou como núcleo pronominal de SNs (VINOGRADOV 1947; 

PADUCHEVA 1982; UCHAKOV 2008; OJEGOV 2010). Esse marcador é, ainda, classificado 

como partícula (VINOGRADOV 1947; NIKOLAIEVA 1986; UCHAKOV 2008; OJEGOV 

2010), atuando, nesse caso, para expressar ênfase, sinalizar a presença de uma cópula em 

construções de identificação, ou focalizar elementos no discurso, como no caso das construções 

aqui investigadas.  

No que diz respeito especificamente à codificação de construções de foco, considero, 

com base na literatura (GUNDEL 1977; PADUCHEVA 1982; KING 1995, GRENOBLE 1998; 

MARKMAN 2008; KIMMELMANN 2009; REEVE 2010 e BABAITSEVA 2013), que a palavra 

éto pode ser utilizada em três construções específicas. Tais construções são apresentadas abaixo. 

 
 
i. Construção [Éto  S] 
 

(1.3) [Julgamento de aceitabilidade A15] 
– Чтo   за шум?    
– Tchto  za chum?    
O que atrás barulho    

 
– Это  идет дождь. 
– Éto id-iót dojd’. 
   DEM/FOC ir. IMPF-3S chuva 
 
– Que barulho é esse?         
– Está chovendo. 

  

ii. Construção [Éto  X ‘S-X’] 
 
(1.4) [CNLR – 2003 – conversa informal) 
(жен,18) А ты же говорил, что они не глупые? 
(jen, 18) A ty je govorí-l tchto oní nié glúp-yie? 
(F, 18) E 2S PAR falar.IMPF-PAS que 3PL NEG burro-PL 
         
(муж,22) Это она мне говорила что  не  глупая.  
(muj,22) Éto  oná mnié govorí-l-a tchto nié glúpaia.  
(M, 22) DEM/FOC 3S 1S.DAT falar.IMP-PAS-F que NEG burra  
 
(F, 18) – E você falou que elas não eram burras? 
(M, 22) – Foi ela que me disse que não era burra. 

                                            
15 Para essa tese foram realizados, de forma complementar à análise principal baseada em copus, dois julgamentos de 
aceitabilidade, denominados Julgamento de aceitabilidade A e Julgamento de aceitabilidade B. Exemplos criados para 
esses julgamentos de aceitabilidade serão apresentados no decorrer do trabalho. 
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 iii. Construção [QUi-X (tak) éto Yi] 
 
(1.5) [Julgamento de aceitabilidade A] 
Что было в  свободной продаже это творог. 
Tchto bý-l-o v svobódn-oi prodáj-e éto tvoróg. 
O que ser/haver-PAS-N em livre-PRE venda-PRE COP/FOC requeijão 
 
O que se vendia livremente era requeijão. 

 

(1.6) [CNLR – 2003 – conversa informal] 
Что  произошло за последнее время, так 
Tchto proizochló za posliédnieie vriémia, tak 
o que acontecer.PRF-PAS-

N 
em último tempo PAR 

      
это публикация громадного количества текстов.  
éto publikátsiia gromádn-ogo kolítchestva tiékstov  
COP/FOC publicação enorme-GEN quantidade-GEN textos-GEN  
 

O que aconteceu ultimamente foi a publicação de uma enorme quantidade de textos. 

 

As construções com o marcador éto podem codificar dois tipos de articulação de foco: a 

articulação de foco sentencial, como no caso da construção apresentada em (i), que a partir de 

agora passo a denominar como construção de foco sentencial com éto; ou a articulação de foco 

argumental, como no caso das construções apresentadas em (ii), que passo a denominar construção 

de foco anteposto, e (iii), denominada como construção pseudoclivada16.  

Em construções de foco sentencial como (1.3), o marcador éto ocorre em posição inicial 

e se relaciona com a sentença inteira que o segue, a qual se encontra integralmente no escopo da 

asserção, sendo possível propor o esquema [Éto S]. O contexto de uso da construção apresentada 

em (1.3) é aquele em que alguém pergunta sobre o barulho que está ouvindo e o interlocutor 

responde que está chovendo (Éto dojd’ idiot). 

De (1.4) a (1.6), a relação de éto não se dá com a sentença como um todo17, como em (1.3), 

mas apenas com um constituinte específico da oração, geralmente muito próximo do marcador éto, 

caracterizando construções de foco argumental. Em construções de foco anteposto, a palavra éto 

não mantém uma relação de focalização com a sentença inteira, como em construções de foco 

sentencial, mas associa-se exclusivamente a um único elemento da construção, identificando-o 

como o constituinte focalizado, o que permite sugerir o esquema [Éto X ‘S-X’]. Embora, em (1.4), 

                                            
16 Os rótulos utilizados para caracterizar essas construções foram adotados com vistas a tornar mais fácil para o leitor 
a identificação, além do fato de serem os rótulos frequentemente utilizados na literatura.  
17 Pseudoclivadas podem focalizar orações desde que elas consistam no argumento de uma oração matriz. 
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éto também encabece a construção, dessa vez, o que se tem é uma construção de foco em que 

apenas um constituinte, no caso ona (ela), é marcado como o elemento focal, em posição 

imediatamente posterior a éto18.  

Diferentemente de (1.3) e (1.4), em (1.5) e (1.6), éto não encabeça a construção. Trata-se 

aqui da construção pseudoclivada (também conhecida como clivada QU), em que éto vem 

localizado na penúltima posição na construção, separando o constituinte focalizado do resto da 

sentença, ao mesmo tempo em que o identifica com o conjunto precedente (a oração encabeçada 

pela palavra QU, representada como QUi-X). A diferença entre (1.5) e (1.6) é que, enquanto, em 

(1.5), éto ocorre exclusivamente, sem qualquer elemento adicional, em (1.6), o marcador éto é 

combinado com a partícula enfática tak, que reforça o papel focalizador da construção. No caso 

dessas duas últimas instâncias, é possível sugerir, portanto, o esquema mais abstrato [QUi-X  (tak)  

éto Yi], em que a palavra tak é representada entre parênteses, dado que ela pode ou não ocorrer na 

construção. O quadro 1, abaixo, ilustra os esquemas propostos. 

 
Quadro 1. Esquema das construções de foco com o marcador éto em russo. 

Construção Esquema Descrição 

Construção 

de foco sentencial 
[Éto  S] 

S é uma oração.  

 

 

Construção 

de foco anteposto 

 

[Éto X ‘S-X’] 

X é o constituinte focalizado que geralmente, mas 

não obrigatoriamente, ocorre contíguo ao 

marcador éto. O constituinte focalizado é seguido 

de uma oração, menos o constituinte focalizado. 

 

Construção 

pseudoclivada 
[QUi-X (tak) éto  Yi], 

O primeiro elemento é uma palavra QU, X é uma 

oração da qual a palavra QU constitui um dos 

argumentos, e Y é o constituinte focalizado, 

coindexado com a palavra QU. A palavra tak é 

representada entre parênteses para indicar que ela 

pode ocorrer ou não na construção, configurando  

um caso de variação. 

 

Este trabalho investiga as construções de foco acima apresentadas em uma perspectiva 

construcionista baseada no uso, o que significa dizer que compreendo tais construções como 

pareamentos de forma e significado/função convencionalizados, que fazem parte do inventário 

estruturado de construções que integram o conhecimento linguístico do falante (LANGACKER 

1987, 200, 2008; GOLDBERG 1995, 2006; CROFT 2001, 2007; BYBEE 2010, 2013; DIESSEL 

2015). Esse conhecimento consiste na representação cognitiva da linguagem, a qual emerge a partir 

da aplicação de processos cognitivos de domínio geral sobre eventos de uso da língua 

                                            
18 De acordo com Paducheva (1982), o constituinte raramente aparece separado do marcador éto. 
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(LANGACKER 1987, 2000, 2008; BARLOW E KEMMER 2000; BYBEE 2006, 2010), tal como 

veremos no próximo capítulo. 

 

 1.2.2. Objetivos 

 

Considerando a delimitação do objeto a ser investigado, exibida na seção anterior, é 

possível elencar uma série de questionamentos, para os quais pretendo apresentar respostas no 

decorrer deste trabalho. Tais questionamentos são apresentados a seguir: 

 

1) Quais são as propriedades, em termos de forma e significado/função, inerentes às  

construções de foco sentencial, anteposto e pseudoclivada? Para além das propriedades 

morfossintáticas e semânticas, quais as propriedades prosódicas envolvidas nas construções 

em pauta? Haveria entre essas construções de foco alguma propriedade distintiva também 

em termos prosódicos? 

 

2) O que motiva as construções de foco com o marcador éto  em termos formais e funcionais? 

 
Com vistas a responder aos questionamentos elencados acima, este trabalho fornece 

descrição e análise das construções de foco com o marcador éto como pareamentos de forma e 

significado/função, partindo de três perspectivas metodológicas: 

 

a) a análise qualitativa e quantitativa (quando relevante) de instâncias das construções 

investigadas, extraídas de situações de uso real da língua, a fim de apresentar um 

panorama descritivo sobre seu funcionamento. Este consiste no principal 

expediente metodológico aqui utilizado; 

b) a análise entoacional das construções investigadas, produzidas por falantes nativos, 

a partir da leitura dos exemplos de uso real da língua, a fim de contribuir para a 

descrição relativa à forma dessas construções; 

c) o emprego, de forma complementar à análise de corpus e à análise entoacional , de 

julgamentos de aceitabilidade, que levem em conta a competência de falantes 

nativos de russo sobre o inventário de construções da sua língua e seu respectivo 

uso. 

 

Em suma, os vieses de análise sugeridos acima visam a concretizar dois objetivos 

principais nesta tese, quais sejam, apresentar descrição e análise abrangente das construções de foco 
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com o marcador éto em russo, considerando que elas constituem instâncias marcadas na língua19, e 

evidenciar a motivação para o uso dessas construções, à luz de uma perspectiva baseada no uso, 

associando evidências oriundas de dados reais de uso da língua a dados multifacetados, que 

englobam a produção oral, a partir da leitura, e julgamentos de aceitabilidade, realizados por falantes 

nativos de russo. 

 

1.3. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Esta tese se distribui por dez capítulos, o primeiro dos quais consiste nesta introdução. 

Aqui foram apresentados, em linhas gerais, os modos de expressão não marcados da categoria de 

foco em russo a título de ilustração, e, em seguida, as construções marcadas com éto, as quais 

constituem o  objeto desta tese20. Em seguida, foram apresentados os objetivos almejados mediante 

a confecção do trabalho. 

O capítulo 2 fornece a fundamentação teórica adotada. Nele é apresentado um breve 

panorama sobre a Gramática de Construções, principalmente em sua versão baseada no uso, a 

GCBU (GOLDBERG 1995, 2006; CROFT 2001; BYBEE 2006, 2010, 2013; DIESSEL 2015). 

Além disso, como neste trabalho recorro às contribuições de Halliday (1967, 1985, 1994, 2004, 

2014), no que diz respeito aos seus sistemas de TRANSITIVIDADE e TEMA, considero 

importante apresentar também um panorama sucinto sobre sua Linguística Sistêmico-Funcional 

(LSF). 

No capítulo 3, forneço uma pequena revisão da literatura sobre a estrutura da informação. 

Aqui são revisados apenas os trabalhos que considero mais relevantes para a descrição dos eventos 

de uso investigados neste trabalho, o que evidentemente não esgota todo o conjunto de 

contribuições fornecidas neste vasto campo de pesquisa.  

No capítulo 4, resenho especificamente os trabalhos existentes, que tratam da palavra éto 

e das construções que compõem o  objeto de investigação deste trabalho. Neste capítulo veremos 

que a palavra éto consiste em um elemento multifuncional, tal como sugerido acima, e que vem 

suscitando entre os estudiosos classificações diversificadas e conflitantes, no que diz respeito à 

forma como é utilizada. Além disso, veremos que os trabalhos até então desenvolvidos sobre  as 

construções de foco investigadas nesta tese as tratam de forma tangencial, porque tais construções, 

em muitos casos, não constituem o objeto principal de análise dos pesquisadores, o que sugere a 

                                            
19 Nesta tese utilizo o conceito de marcação tal como sugerido por Givón (1995). 
20 Existem, ainda, outras estratégias marcadas de focalização, que não serão consideradas neste trabalho, mas que 
podem ser conferidas em Kovtunova (1976), Grenoble (1998) e McCoy (2003). 



12 
 

necessidade de desenvolvimento de um trabalho específico de investigação, tal como o proposto 

na presente pesquisa. 

O capítulo 5, descreve os aspectos metodológicos que este trabalho adota. Apresento o 

Corpus Nacional da Língua Russa (CNLR), a ser utilizado neste trabalho, fornecendo informação 

detalhada sobre o método de coleta dos dados, sobre os grupos de fatores propostos para análise, 

assim como sobre a linguagem de programação R para análises estatísticas, usada no processamento 

dos dados coletados. Além disso, descrevo também os julgamentos de aceitabilidade aplicados a 

falantes nativos de russo e o procedimento adotado na análise entoacional dos dados gravados a 

partir da leitura, também por falantes nativos, de instâncias de uso encontradas no CNLR. 

Os capítulos 6 e 7 apresentam a análise da construção pseudoclivada. No capítulo 6, 

forneço ampla descrição e análise da construção. Veremos, como já evidenciado nesta introdução, 

a variação no uso da partícula discursiva tak como a possibilidade de se postular dois nós 

específicos na rede construcional, que estariam ligados a uma construção pseudoclivada mais 

abstrata, localizada um nível acima na mencionada rede. Nesse sentido, num primeiro momento 

serão descritos detalhadamente os aspectos da forma e os aspectos do significado da construção 

pseudoclivada de uma forma geral, para posteriormente serem analisadas em linhas gerais as 

diferenças entre as construções pseudoclivadas com e sem a partícula tak, verificadas durante o 

processo de confecção desta tese, e que sugerem um campo de investigação futura. 

O capítulo 7, por sua vez, dedica-se a apresentar a motivação para a existência da 

construção pseudoclivada, a partir de construções de identificação do tipo [X ÉTO Y], bastante 

comuns na língua russa, combinadas com propriedades específicas de uma construção QU abstrata, 

que também proporciona a existência de outras construções na língua, tais como interrogativas 

QU, construções relativas, interrogativas QU encaixadas, entre outras. Combinadas, as 

propriedades de ambas as construções permitem à construção pseudoclivada identificar uma 

variável em uma proposição aberta pressuposta. 

O capítulo 8 se dedica a analisar a construção de foco anteposto em maiores detalhes. 

Veremos que a construção apresenta propriedades semelhantes à construção pseudoclivada, na 

medida em que também consiste em um tipo de construção de foco argumental (LAMBRECHT 

1994, 2000, 2001, LAMBRECHT e POLINSKY 1998). Aqui demonstro que as construções de 

foco anteposto tendem a ocorrer em um contexto de contraste explícito, que não é comum às 

construções pseudoclivadas, além de serem utilizadas preferencialmente na fala, ao passo que as 

pseudoclivadas, embora sejam atestadas na fala, são mais características do discurso escrito. Junte-

se a isso, o fato de construções de foco anteposto focalizarem com mais frequência SNs, 

preferencialmente SNs pronominais, ao passo que as construções pseudoclivadas podem focalizar 
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diversos tipos de constituintes, até mesmo oracionais. Em seguida busco evidenciar as motivações 

para a existência da construção na língua, a qual herda propriedades da construção de identificação 

[Éto X]. 

O capítulo 9 se debruça sobre a construção de foco sentencial, descrevendo-a em maiores 

detalhes como um pareamento de forma e significado/função em russo. Como veremos, elas são 

utilizadas em contextos mais restritos do que as construções de foco sentencial sem o marcador 

éto, assumindo a função discursiva que Sasse (1996), ao realizar sua investigação translinguística, 

denomina função explicativa (explanative). Além disso, verificaremos que a construção de foco 

sentencial herda propriedades, assim como a construção de foco anteposto, do padrão 

construcional [ÉTO X], porém com configuração temática (HALLIDAY 1967, 1970, 1985, 

1994,2004, 2014) distinta da construção de foco anteposto.   

Por fim, no capítulo 10, o conjunto de descobertas alcançadas nesta tese é sumarizado. 

Além disso, forneço um prospecto de possíveis desdobramentos a serem desenvolvidos no futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

2 

Fundamentação Teórica 

 
 
Um axioma básico a ser adotado é: conhecimento linguístico é 
conhecimento.21 
 

A. Goldberg  
 

Neste capítulo, apresento em linhas gerais a Gramática de Construções 

Baseada no Uso (doravante, GCBU), como perspectiva teórica principal, 

adotada nesta tese. Adicionalmente, apresento um breve panorama da 

Linguística Sistêmico-Funcional (doravante, LSF) de Halliday, cujas 

contribuições utilizo, com vistas a apontar algumas das motivações para 

as construções de foco aqui investigadas. Tais abordagens teóricas exibem 

diversos pontos em comum, embora pertençam a tradições distintas, de 

maneira que um diálogo entre elas pode se relevar profícuo para a 

compreensão dos fenômenos linguísticos aqui investigados. Nesse 

sentido, o capítulo será organizado da seguinte maneira: na primeira seção, 

delineio os principais aspectos inerentes à Gramática de Construções, 

comuns às suas mais diferentes versões, para, em seguida, na segunda 

seção, exibir os aspectos que caracterizam especificamente a GCBU. Na 

terceira seção, descrevo alguns aspectos básicos, que caracterizam a LSF, 

ressaltando aqueles a serem utilizados nesta tese, para analisar as 

construções de foco com o marcador éto em russo. Algumas considerações 

encerram o capítulo. 

 

2.1. GRAMÁTICA DE CONSTRUÇÕES 

 

A noção de construção em linguística não é nova. Ela permeia os estudos sobre a 

linguagem desde há muito tempo, ora servindo para designar as relações entre palavras numa 

sequência, como na Idade Média (COVINGTON 2009), ora sendo utilizada para rotular sentenças 

específicas na língua, como orações imperativas, relativas, entre outras (DIESSEL 2015). Segundo 

Goldberg (2006), as construções têm sido a base dos maiores avanços no estudo da gramática desde 

                                            
21 No original: A bsic axiom that is adopted is: knowledge of language is knowledge. (GOLDBERG 1995, p.5) 
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os antigos estoicos.  

Com o advento da Gramática Gerativa, as construções foram sendo relegadas à classe de 

epifenômeno, deixando de assumir o papel central no plano das análises linguísticas. A noção de 

construção foi posta de lado em favor de um sistema de regras gerais e abstratas, para, mais tarde, 

com pesquisas de orientação cognitivista, serem retomadas sob uma perspectiva distinta: a assim 

chamada Gramática de Construções.  

Hoffman (no prelo) defende que a Gramática de Construções surgiu propriamente nos 

anos 80, com os trabalhos de Fillmore (1985, 1988), Fillmore, Kay e O’Connor (1988), Lakoff 

(1987), entre outros. Tais trabalhos questionavam a visão gerativista dominante na época sobre 

uma divisão estrita entre o léxico, como o domínio das palavras com significado, e a sintaxe, como 

o domínio das operações regulares e puramente estruturais, ao mesmo tempo em que forneciam 

análises alternativas de expressões, as quais, como já dito, a abordagem gerativista baseada em 

“itens e regras”, relegava como epifenômeno. De lá para cá, a Gramática de Construções se 

desenvolveu de forma considerável, apresentando-se na atualidade como mais uma proposta 

consistente, alternativa aos estudos de cunho gerativista.  

O conceito de construção, qual seja, o de um pareamento convencionalizado de forma e 

significado/função (GOLDBERG 1995, 2006; CROFT 2001), a bem da verdade, vem sendo 

aplicado em diversas áreas dos estudos sobre a linguagem, tais como a aquisição de L1 

(TOMASELLO 2003), aquisição22 de L2 (COLLINS E ELLIS 2009; ELLIS E WULFF 2015), 

estudos diacrônicos (BYBEE, 2003, 2006, 2010, HILPERT E KOOPS 2009; GRIES E HILPERT 

2010, TRAUGOTT E TROUSDALE 2013), entre outras, utilizado para explicar os mais diversos 

padrões linguísticos, desde os básicos e altamente produtivos nas línguas do mundo, tais como 

orações bitransitivas do inglês (GOLDBERG 1995), a inversão verbo-sujeito no português 

(PINHEIRO 2013) e sujeito-verbo auxiliar em inglês (GOLDBERG 2006), o genitivo de posse 

em russo (RAKHILINA 2010), assim como padrões mais complexos, como as sentenças clivadas 

(LAMBRECHT 2001; PATTEN 2010; BRAGA ET. AL. 2013), permitindo a linguistas como 

Bybee (2010) e Hoffman (no prelo) defenderem que “tudo o que é gramatical pode ser visto em 

termos de construções23”, já que “todos os níveis de descrição sintática, desde morfemas até 

padrões sentenciais abstratos, podem ser mais bem explicados em termos de moldes 

construcionais”24. 

Como outros modelos teóricos, a Gramática de Construções consiste em uma espécie de 

                                            
22 Termo utilizado pelos próprios pesquisadores que se ocupam do aprendizado de L2 em uma perspectiva baseada 
no uso. 
23 No original “...all of grammar can be viewed in terms of constructions.” (BYBEE 2010:77). 
24 No original “...all levels of syntactic description, from morphemes to abstract sentence patterns can best be explained 
as constructional templates” (HOFFMAN, no prelo). 
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modelo “guarda-chuva”, que apresenta versões diversificadas. De uma forma geral, esse conjunto 

de variedades pode ser dividido em dois grandes grupos: por um lado, o de perspectivas não 

baseadas no uso, como a Berkeley Construction Grammar, também conhecida como Unification 

Construction Grammar (GOLDBERG 2006, p. 213) e a Sign-Based Construction Grammar (MICHAELIS 

2013); e, por outro lado, o de perspectivas baseadas no uso, como a Cognitive Construction Grammar 

(GOLDBERG 1995, 2006), a Radical Construction Grammar (CROFT 2001), a Cognitive Grammar 

(LANGACKER 1987, 1991, 2000, 2008), entre outras. As próximas subseções levantam de forma 

breve as principais características delineadoras da Gramática de Construções como um modelo 

teórico, para em seguida, na seção 2.2., serem apresentadas as propriedades específicas que fazem 

com que uma gramática de construções seja considerada como baseada no uso.  

 

2.1.1. A integração entre gramática e léxico 

 

Pode-se afirmar que uma das maiores contribuições feitas na linguística até a atualidade 

seja a definição de signo linguístico, a saber, a de uma entidade psíquica de duas faces: de um lado, 

o conceito ou significado (signifier) e, de outro, a imagem acústica ou significante (signifiant), como 

sugere a figura 1. Nela percebe-se que a imagem acústica da palavra arbor composta pelos fones [a], 

[r], [b], [o] e [r] associa-se a um conceito particular, no caso, “árvore”.  

 

 

Figura 2.1. Representação esquemática do signo linguístico (Fonte: SAUSSURE 2004, p.81). 

 

Nem sempre essa associação é estritamente biunívoca, no sentido de uma imagem 

acústica para um único conceito. Diessel (2015) apresenta o exemplo da palavra head, do inglês, em 

que a imagem acústica [hɛd] é associada a uma rede de conceitos relacionados, como a de head 

como parte do corpo (cabeça), assim como head of department (chefe de departamento) ou head of 

table (cabeceira da mesa). 

Tradicionalmente, a noção de signo, tal como proposta pelos antigos estoicos25 e mais 

recentemente desenvolvida por Saussure, vem sendo aplicada apenas às unidades lexicais, mas na 

Gramática de Construções, de forma geral, essa noção também se aplica às unidades gramaticais, 

ou seja, às construções. Da mesma forma que a noção de signo constitui a associação de um 

                                            
25 A propósito, conferir Jakobson (2007). 
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significante, ou forma linguística, a um significado ou conceito – aplicado a unidades lexicais – uma 

construção constitui uma associação convencionalizada de forma e significado e/ou função – 

aplicada a padrões gramaticais. Com isso, é possível dizer que a Gramática de Construções não faz 

divisão estrita entre gramática e léxico.  

Nesse sentido, os princípios subjacentes à Gramática de Construções aplicam-se tanto a 

palavras e morfemas, como a padrões sintáticos de diferentes tipos (LAKOFF 1987; 

LANGACKER 1987, 2008; GOLDBERG 1995, 2006; CROFT 2001; TOMASELLO 2003; 

BYBEE 2010; TRAUGOTT E TROUSDALE 2013; DIESSEL, 2015; HOFFMANN, no prelo). 

Inclusive, nessa abordagem, também não há distinção estrita entre semântica e pragmática, pois 

aspectos como a estrutura da informação, registro e contexto são representados nas construções, 

juntamente com a informação semântica, tal como na representação proposta por Croft (2001, p. 

18) e reproduzida abaixo, com tradução para o português:  

 

 

Como já mencionado, defende-se que todos os níveis de descrição sintática envolvem 

construções, as quais formam um inventário estruturado do conhecimento que um falante possui 

sobre as convenções de sua língua (LANGACKER 1987; CROFT 2001), podendo os enunciados 

da língua envolver a combinação de uma série de construções, como no exemplo fornecido por 

Goldberg (2006, p.10), em que o enunciado expresso em (2.1) envolve a lista de construções 

apresentadas em (2.2). Segundo Goldberg, as construções podem se combinar livremente, desde 

que não estejam em conflito.  

 

(2.1) What did Liza buy Zach? 

 

(2.2) a. Construções Liza, buy, Zach, what, do 

        b. Construção ditransitiva 

        c. Construção interrogativa 

        d. Construção de inversão sujeito-verbo auxiliar 

Figura 2.2. Representação esquemática de uma construção (Fonte: CROFT 2001, p. 18). 
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        e. Construção SV 

        f. Construção SN 

 

Construções variam num contínuo de esquematicidade, podendo abranger desde padrões 

totalmente preenchidos (que também podem ser chamados de substantivos) até construções 

totalmente esquemáticas. Nessa perspectiva, a única diferença entre uma construção lexical 

totalmente preenchida do tipo [['kazɐ]  [‘casa’]]26 e uma construção gramatical totalmente 

esquemática do tipo [[Suj  V  Obj]  [‘agente age sobre paciente’]] é o nível de esquematicidade 

que elas exibem. Entre esses dois extremos encontra-se uma série de construções com graus de 

esquematicidade variados, como se verifica na tabela abaixo, com exemplos do português 

apresentados por Pinheiro (2015, p. 166), adaptada de Goldberg (2013, p.17): 

 

Quadro 2.1. Construções em um contínuo de esquematicidade (Fonte: PINHEIRO 2015, p. 166). 

Palavra a, abacaxi, gato, Zico 

Estrutura morfológica des-V (ex: desligar), N-eiro (ex: jornaleiro)  

Expressão idiomática preenchida chutar o balde, bater as botas 

Idiomatismo formal  

(parcialmente preenchido) 

Dar uma de ADJ (dar uma de maluco); que mané X (ex: que mané 

descanso; que mané “não vai ter copa”) 

Construção bitransitiva SUJ V OD OI (ex: Francisco deu uma peteca para Fidel)  

Construção passiva SUJ AUX SVPARTICÍPIO PPPOR  (ex: A peteca foi comprada pela 

Liana) 

 

Além disso, da mesma forma que as construções lexicais, as construções gramaticais27 

podem ser polissêmicas, ou seja, podem apresentar funções ou significados variados. Diessel afirma 

que as construções imperativas do inglês podem expressar uma ordem, um pedido, uma instrução, 

um aviso, uma permissão, ou, ainda, felicitações, como nos exemplos abaixo, extraídos de Diessel 

(2015, p. 299): 

 

(2.3.a) Open the door!     Ordem 

(2.3.b) Please pass me the salt    Pedido 

(2.3.c) Melt the butter inthe saucepan.   Instrução 

                                            
26 Uma das formas de representação de uma construção é por meio da convenção [[F][S]], em que F representa o 
polo da forma e S representa o polo do significado/ função. 
27 Neste trabalho, adoto a perspectiva de Diessel, que faz a distinção meramente terminológica entre construções 
lexicais e construções gramaticais. 
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(2.3.d)  Uh yeah go on there.     Permissão 

(2.3.e) Just be careful!     Aviso 

(2.3.f) Have a great birthday!    Felicitação 

 

Todas as instâncias de imperativas apresentadas compartilham o esquema construcional 

ilustrado na figura 3 abaixo. De acordo com esse esquema, do ponto de vista da forma, é necessária 

a presença de um verbo como base e de um SN que não funcione como sujeito na oração; e do 

ponto de vista do significado, essa construção deve ser usada para instanciar um ato de fala diretivo. 

                                         

Figura 2.3. Representação da construção imperativa em inglês  
(Fonte: DIESSEL 2015, p. 299) 

 

 2.1.2. Rede taxonômica de construções e relações de herança 

 

Pela perspectiva da Gramática de Construções, a língua é concebida como um inventário 

estruturado de pareamentos convencionalizados de forma e significado/função. Todas as vertentes 

construcionistas parecem concordar em relação ao fato de que esse inventário pode ser 

representado em termos de uma rede taxonômica hierárquica, de maneira que cada construção 

constitui um nó na rede, formando um continuum, que vai de construções mais concretas para 

construções mais abstratas (GOLDBERG 1995, 2006; CROFT 2001; BOAS 2013; MICHAELIS 

2013; TRAUGOTT E TROUSDALE 2013; DIESSEL 2015; HOFFMAN no prelo). A figura 2.4 

abaixo, extraída de Croft (2001, p. 24), ilustra como essa hierarquia taxonômica pode ser pensada. 

Nela, a base da hierarquia apresenta construções mais específicas, parcialmente preenchidas, como, 

por exemplo, a construção [Subj kick the bucket], que, para Croft, deve ser representada como um 

nó independente na rede, dado o seu teor idiossincrático; um nível acima, a construção transitiva 

com o verbo kick [Subj kick Obj] é especificada, para abranger outros usos possíveis da construção 

com o verbo to kick; mais acima, a construção totalmente abstrata [Subj Verb Obj] é representada 

como um nó, para dar conta de todos os usos possíveis da oração transitiva. Nesse sentido, 

costuma-se dizer que as construções mais substantivas, na base da hierarquia “herdam” 

propriedades das construções representadas mais ao alto (CROFT 2001, GOLDBERG 2006, 

TRAUGOTT E TROUSDALE 2013). 
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Figura 2.4 Rede taxonômica da oração  
(Fonte: CROFT 2001: 24) 

  

A noção de herança referida por Croft também não é nova, tendo sido utilizada em áreas 

como a inteligência artificial e a linguagem de programação, como C++ e Java (MIKHAJLOV E 

SEKERINSKI 1998, TEMPERO ET AL. 2013). Em linguística, essa concepção tem sido usada 

por estudiosos como Jurafsky (1992), Goldberg (1995, 2006), Croft (2001) Traugott e Trousdale 

(2013), sob o rótulo de herança, mas também está relacionada a outros rótulos como, por exemplo, 

a noção de dominância sugerida por Wilensky (1986) e as relações based-on sugeridas por Lakoff 

(1987). Trata-se de um conceito para orientação de objetos em que um  objeto ou classe é baseado 

em outro objeto ou classe. As relações entre objetos e classes permitem o surgimento de uma 

hierarquia. Ela pode ser usada, portanto, com vistas a encontrar generalizações nas quais uma 

construção se baseia, em alguma medida, nas propriedades semânticas e/ou formais de outra 

construção.  

A herança pode ser única, quando o objeto ou classe se baseia em propriedades de apenas 

um outro objeto ou classe, como ilustrado na figura 2.5, abaixo. Nesse caso, propriedades inerentes 

à classe “árvore” (como, por exemplo, informações sobre extensão, possuir tronco, copa, etc.) 

podem ser herdadas por um objeto mais específico, qual seja, o  objeto “jacarandá”.  

 

 

 

 

 

 

A herança também pode ser múltipla, quando um objeto se baseia em mais de um objeto 

ou classe, como, por exemplo, no caso do objeto “gato”, que pode herdar propriedades de classes 

como a dos mamíferos ou, ainda, dos animais de estimação, como demonstra a figura 2.6. 

 

Jacarandá 

Árvore 

Figura 2.5. Modelo de herança única 
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A rede construcional pode exibir, ainda, efeitos de protótipo28 (ROSCH 1973, 

HOFFMANN, no prelo), o que significa dizer que há elementos que podem ser mais centrais do 

que outros na hierarquia taxonômica. Observe-se, a título de exemplo, a figura 2.7, extraída de 

Traugott e Trousdale (2013, p.10), em que chair (cadeira) assume posição central na categoria 

mobília, ao passo que ashtray (cinzeiro) assume posição periférica29 na mesma categoria (indicada 

pela linha pontilhada, que une cinzeiro à categoria mobília). Já piano pode compartilhar 

propriedades da categoria instrumento musical, assim como da categoria mobília, ilustrando mais um 

exemplo de herança múltipla. Contudo, piano está associado de forma mais central à categoria de 

instrumentos musicais do que à de mobiliário. 

 

     

Figura 2.7. Herança e efeitos de protótipo  
(Fonte: TRAUGOTT E TROUSDALE 2013, p.10) 

 

Além das relações taxonômicas evidenciadas acima, também conhecidas como links 

taxonômicos, a GCBU também sugere links horizontais, assim como links sintáticos e links lexicais 

na rede de construções. De acordo com Diessel (2015), os links horizontais são semelhantes às 

relações associativas entre expressões lexicais no léxico mental. Para o estudioso, da mesma forma 

que palavras com propriedades fonéticas e semânticas similares estão associadas no léxico mental, 

construções com propriedades formais e semânticas em comum também estariam associadas. 

Evidências dessas relações podem ser verificadas, segundo Diessel, em experimentos que observam 

efeitos de priming semântico e sintático (WEINER E LABOV 1983, BOCK 1986, BOCK E 

                                            
28 Para maiores detalhes sobre efeitos de protótipo,  Rosch (1973) e LAKOFF (1987). 
29 Traugott e Trousdale observam que ashtray não é tão grande como a maioria dos itens de mobiliário.   

Mamífero Animal de estimação 

Gato 

Figura 2.6 Modelo de herança múltipla. 



22 
 

LOEBELL 1990, CHANG ET AL. e HALE  E GOLDBERG 2000, apud DIESSEL 2015, p. 

307), bem como em trabalhos sobre aquisição da linguagem (GOLDBERG 2006, e DIESSEL 

2004, DIESSEL, op cit.), que demonstram que o desenvolvimento gramatical é influenciado por 

similaridades semânticas e estruturais entre as construções.  

Os links sintáticos se referem às relações entre as construções e as categorias sintáticas 

(relações gramaticais e classes de palavras). Nessa perspectiva, as categorias sintáticas emergem a 

partir da experiência dos usuários da língua com as construções. Assim, as categorias sintáticas 

podem variar entre as construções e entre as línguas. Para Diessel, a relação entre construções e 

categorias sintáticas é semelhante à que ocorre entre construções em níveis distintos de abstração. 

Da mesma forma que construções consistem em generalizações sobre enunciados concretos, as 

categorias sintáticas consistem em generalizações sobre partes recorrentes em construções. Os links 

sintáticos, por sua vez, são postulados com vistas a dar conta das relações entre essas partes de 

construções, com base nas quais as relações gramaticais e as classes de palavras emergem. 

Por fim, os links lexicais se referem às relações associativas entre construções 

(esquemáticas) e expressões lexicais. Nessa perspectiva, as construções estão geralmente associadas 

a itens lexicais específicos, o que se torna mais óbvio, quando consideramos palavras de classe 

fechada. Como exemplo, Diessel (2015, p. 312) fornece a construção correlativa comparativa do 

inglês, que inclui dois morfemas gramaticais, ou seja, duas instâncias da palavra the, que ocorrem 

nesse padrão construcional específico, tal como no exemplo abaixo: 

 

(2.4) The bigger the house, the smaller the garden.  

 

 Se considerarmos as construções que constituem o  objeto de pesquisa desta tese, podemos 

pensar na existência de um link lexical entre os marcadores éto de cada uma das construções, em 

que eles ocorrem.  

 

 2.1.3. Orientação para a superfície e variabilidade translinguística 

 

A Gramática de Construções não considera uma distinção estrita entre sintaxe e léxico, 

como já visto acima, e, além disso, não postula níveis de representação subjacentes para explicar 

os fatos da língua por meio de um conjunto abstrato de regras. Nesse sentido, vale a máxima “o 

que vemos é o que temos”30, na medida em que a Gramática de Construções é orientada para o 

que se tem como estrutura de superfície, ou seja, para os enunciados concretos produzidos pelos 

                                            
30 Tradução livre da expressão what you see is what you get atribuída à Noonan (1998, apud BYBEE 2013, p. 51)  
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usuários da língua (BYBEE 2013, HOFFMAN no prelo). Não é surpresa que essa visão materialista 

sobre a linguagem tenha atraído linguistas interessados por pesquisas que consideram, 

sobremaneira, o uso da língua, a ponto de se desenvolver uma versão específica da Gramática de 

Construções, a saber, aquela que ficou conhecida como baseada no uso, a ser mais bem delimitada 

na seção 2.2. deste capítulo. 

Além disso, como a língua é concebida como um inventário estruturado de pareamentos 

convencionalizados de forma e significado/função, é natural que as construções gramaticais, assim 

como as construções lexicais, variem consideravelmente entre as línguas. Na Gramática de 

Construções o que há de diferente entre as línguas é ressaltado, diferentemente do que acontece 

em outras perspectivas teóricas que buscam identificar universais linguísticos com base na 

concepção de uma Gramática Universal. 

A esse propósito, como afirma Hoffman (no prelo), o fato de serem enfatizadas as 

diferenças entre as línguas não quer dizer que a Gramática de Construções negue a existência de 

generalizações translinguísticas. Uma forma de considerá-las é associando-as aos diversos 

processos cognitivos de domínio geral, bem como às funções às quais as construções analisadas 

devem servir (CROFT 2001; GOLDBERG 2006; HOFFMAN, no prelo). Na próxima seção, esse 

e mais outros tópicos serão abordados mais especificamente, no âmbito da GCBU.  

 

2.2. GRAMÁTICA DE CONSTRUÇÕES BASEADA NO USO (GCBU) 

 

Na seção anterior, discuti os principais postulados defendidos em maior ou menor grau 

por todas as vertentes amparadas pela égide “Gramática de Construções”. Aqui apresento os 

princípios básicos que norteiam a GCBU. Para isso, organizo esta seção em subseções específicas, 

de acordo com o que considero tópicos importantes a serem salientados, a saber, ‘a ênfase na 

relação entre linguagem e processos cognitivos de domínio geral’, ‘a língua como um sistema 

adaptativo complexo’, ‘a importância do uso, do contexto, e do emprego de dados reais para 

embasar a teoria’, ‘os exemplares e o papel da frequência na variação e mudança linguística’, ‘a 

gradiência das categorias’ e, finalmente, ‘a motivação e não sinonímia das construções’.  

 

 2.2.1. Ênfase em processos cognitivos de domínio geral 

 

Bybee (2006) afirma que atualmente a maioria dos linguistas concorda que a gramática 

seja a organização cognitiva da linguagem. A discordância surge no momento de especificar como 

se dá essa organização. Se, por um lado, em um modelo formalista, postula-se a existência de 
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princípios inatos específicos da linguagem, com base na concepção de gramática universal e 

modularidade da mente, por outro lado, em um modelo baseado no uso, como a GCBU, a mente não 

é concebida como modular e aspectos ligados à performance são altamente relevantes. 

A GCBU não nega os fatores biológicos existentes na linguagem humana, mas parte do 

princípio de que esses fatores não são exclusivamente inerentes à capacidade de linguagem. 

Portanto, um dos aspectos básicos postulados pela GCBU, é a inter-relação entre o sistema linguístico e 

outros sistemas cognitivos (LANGACKER  1987, 2000, 2008; BARLOW E KEMMER 2000; BYBEE 

2000, 2006, 2010; DIESSEL 2015).  

Diferentemente das vertentes formalistas, as abordagens baseadas no uso não concebem 

a linguagem como um sistema cognitivo autônomo regido por regras próprias não relacionadas 

com os outros sistemas cognitivos, não propriamente linguísticos. Os elementos básicos da 

cognição humana atuariam de forma integrada na linguagem, da mesma maneira, por exemplo, 

quando vamos de casa para o trabalho e retornamos para casa. Aqui nos deparamos com um tipo 

de experiência que, num primeiro momento, pode ser nova para nós, mas que com o tempo vai se 

tornando recorrente, de forma que é possível criar um mapa mental dos elementos que constituem 

o trajeto, o tempo necessário para o deslocamento com trânsito e sem trânsito, possíveis atalhos, 

meios de transporte alternativos que passam pelo itinerário escolhido, etc. A quantidade de 

informações contidas nessa atividade envolve a utilização de habilidades cognitivas variadas, 

incluindo memória, abstração, categorização, comparação, esquematização, entre outras. Os 

linguistas que adotam uma perspectiva baseada no uso consideram que o mesmo ocorre com a 

linguagem, embora se trate de uma experiência distinta.  

Diversos estudiosos, dentre os quais Langacker (1987, 2000, 2008), Hopper (1988), Bybee 

(2010) e Diessel (2015), defendem que a linguagem, assim como outros elementos da cognição 

humana, baseia-se em habilidades cognitivas gerais. Langacker (2000), por exemplo, reconhece uma 

série de fenômenos psicológicos básicos, que são essenciais para a linguagem, sem serem, contudo, 

a ela limitados. A esses fenômenos psicológicos Bybee (2010) atribui o rótulo de processos de domínio 

geral. Tais fenômenos ou processos são apresentados abaixo. 

 

(a)  Entrenchment (enraizamento) ou rotinização: esse fenômeno diz respeito ao rastro que 

um evento psicológico deixa na mente humana, facilitando sua recorrência 

(LANGACKER 1987, 2000, BYBEE 2006). Nesse processo, a partir da repetição, até 

mesmo ações consideradas complexas podem ser executadas com facilidade. Bybee 

(2006, 2010), respaldada por Pierrehumbert (2001) com o Modelo de Exemplares, ressalta 

a importância da repetição na criação da estrutura linguística, postulando diversos 
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efeitos na gramática, os quais são produzidos por graus distintos de frequência, dentre 

os quais estão os seguintes:  

 

 níveis baixos de repetição levam à convencionalização (como em expressões 

idiomáticas); 

 níveis elevados de repetição podem levar ao estabelecimento de uma nova 

construção com suas próprias categorias; 

 níveis extremamente elevados de frequência levam à gramaticalização de 

uma nova construção, à criação de morfemas gramaticais e a mudanças de 

constituência. 

 

(b) Abstração: consiste na emergência de uma estrutura através do reforço do traço 

comum inerente a múltiplas experiências. A abstração permite a formação de esquemas 

a partir de estruturas distintas, quando seus pontos de diferença são captados e 

reproduzidos de forma menos precisa e específica. Esse processo recebe de forma 

mais específica o nome de esquematização (LANGACKER 2000); 

 

(c) Analogia: aqui se trata de uma habilidade cognitiva geral, caracterizada como o 

processo a partir do qual novos enunciados são criados com base em enunciados 

experimentados anteriormente (BYBEE 2010). Vale frisar a importância da habilidade 

de comparar eventos e registrar qualquer contraste ou discrepância entre eles como 

fundamental para o processamento cognitivo e a estruturação da experiência. A esse 

processo Langacker (1987) atribui o nome de comparação31; 

 

(d) Categorização: é um caso especial de comparação, associado por alguns estudiosos 

ao processo de analogia. Para Bybee (2010) a categorização é o processo mais difuso 

de todos, pois interage com todos os outros processos. A estudiosa define a 

categorização como a correspondência por similaridade ou identidade que ocorre 

quando palavras e sintagmas e seus componentes são reconhecidos e correlacionados 

a representações armazenadas. As categorias que resultam desse processo constituem 

                                            
31 Aqui, vale frisar, analogia deve ser encarada de uma forma mais ampla do que tradicionalmente é compreendida em 
Linguística. Nos Modelos Baseados no uso, analogia não diz respeito apenas ao tipo de mudança linguística na qual 
algumas formas são mudadas para torná-las mais parecidas com outras formas (Trask 2004). Aqui analogia é 
compreendida como uma habilidade cognitiva geral, utilizada também em outros campos da cognição. Para mais 
informações sobre como analogia é compreendida nos Modelos Baseados no Uso, conferir Bybee (2010, p. 57).  
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a base do sistema linguístico. 

 

(e) Composição: Langacker (2000) caracteriza esse processo como aquele que envolve a 

integração de duas ou mais estruturas para formar uma estrutura composta. Esse 

parece estar relacionado ao processo que Bybee (2010) nomeia como chunking 

(traduzido por alguns como encadeamento), definido como o processo a partir do qual 

sequências de unidades que são usadas em conjunto se integram para formar unidades 

mais complexas; 

 

(f) Associação: Langacker (2000) caracteriza esse processo como o fenômeno em que 

um tipo de experiência é capaz de evocar outro. Já Bybee (2010) define esse processo 

como aquele que permite que se estabeleça a relação entre forma e significado na 

linguagem, o que para Langacker vem a constituir, em essência, um tipo específico de 

associação denominado simbolização32.  

 

A GCBU considera que a partir da interação de tais habilidades cognitivas, em associação 

com a experiência do falante, é que a língua emerge enquanto sistema cognitivo.  

 

 2.2.2. A língua como um sistema adaptativo complexo 

 

Em uma bela introdução para seu livro Language, Usage and Cognition, Joan Bybee (2010) 

compara a língua às dunas de areia. Essa metáfora apresenta a língua como um fenômeno de 

estrutura aparente e regularidade de padronização, que exibe simultaneamente gradiência e variação 

considerável nos mais diversos níveis de representação e no decorrer do tempo. A estudiosa salienta 

o fato de as línguas diferirem entre si, ainda que sejam moldadas pelos mesmos princípios, e vai 

além, ao afirmar que uma teoria linguística deve estar focada nos processos dinâmicos que criam 

as línguas e lhes asseguram tanto a sua estrutura quanto a sua variância.  

Esses processos dinâmicos podem ser mais bem compreendidos, se a linguagem for 

considerada como um sistema adaptativo complexo, assim como as dunas de areia (FROMM 

2004). De acordo com Becknet et. al. (2009), a linguagem como um sistema adaptativo complexo 

envolve as seguintes características:  

 

(i) o sistema consiste em agentes múltiplos interagindo entre si (os falantes em uma 

                                            
32 Neste trabalho, no que se refere à associação, adoto a perspectiva de Langacker (2000). 



27 
 

comunidade de fala);  

 

(ii) o sistema é adaptativo, ou seja, o comportamento dos falantes é baseado em 

interações passadas, que juntamente com as interações correntes constituem a base 

para o comportamento futuro;  

 

(iii) o comportamento do falante é a consequência de fatores em competição, que vão 

desde restrições perceptuais até motivações sociais; 

  

(iv) a estrutura linguística emerge a partir de padrões inter-relacionados de experiência, 

interação social e habilidades cognitivas. 

 

Tais características associam-se a uma concepção de linguagem que atribui grande 

importância à experiência e, consequentemente, ao uso da língua como força motriz na explicação 

da estrutura linguística, assim como do processo de aquisição da linguagem e dos fenômenos de 

variação sincrônica e mudança diacrônica (LAKOFF 1987; LANGACKER 1987, 2000, 2008; 

HOPPER 1988; HOPPER E TRAUGOTT 1993; CROFT 2001, 2003, 2007; GIVÓN 1995; 

GOLDBERG 1995, 2003, 2006; BARLOW E KEMMER 2000; BYBEE 2001, 2006, 2010, 2013; 

TOMASELLO 2003; CROFT E CRUSE 2004, TRAUGOTT E TROUSDALE 2013, DIESSEL 

2015 entre outros).  

 

2.2.3. Importância do uso, do contexto e da utilização de dados de uso nas 

pesquisas em Gramática de Construções 

 

Na GCBU, é possível dizer que a estrutura linguística emerge a partir do uso (HOPPER 

1988; TOMASELLO 2003; BYBEE 2006, 2010; BECKNET ET AL. 2009). A esse propósito, 

Barlow e Kemmer (2000: viii-ix) consideram que o sistema linguístico do falante é fundamentado 

pelo uso da língua sob três aspectos distintos, a saber: 

 

1) Instâncias de uso constituem a base a partir da qual o sistema linguístico do falante é formado;  

 

2) Ocorrências lexicalmente específicas contribuem para construir o sistema linguístico do falante, 

o qual somente de forma gradual vai abstraindo representações mais gerais, como fonemas, 

morfemas e padrões sintáticos, a partir da repetição de instâncias de uso similares;  
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3) Os enunciados produzidos pelo falante de uma língua não constituem apenas o produto de seu 

sistema linguístico, mas também integram o seu input, não apenas no estágio de aquisição inicial, 

mas durante toda a vida do falante.  

Dessa forma, Langacker (2000), à luz da Gramática Cognitiva33, postula as características 

básicas inerentes a qualquer modelo que se pretenda baseado no uso: o modelo é maximalista e não 

redutivo, porque a gramática seria massiva e altamente redundante, de forma que a aquisição do 

sistema linguístico envolveria grande carga de aprendizado. Além disso, a abordagem seria de baixo 

para cima34 (bottom up), pois, nessa concepção, o geral surge a partir do específico, que é o que está 

mais diretamente ligado à experiência. 

Tendo em vista a importância de eventos de uso para a representação linguística, o contexto 

assume papel significativo na operação do sistema linguístico. Para Barlow e Kemmer (2000), se 

considerarmos que os supracitados processos de abstração e categorização na linguagem não são 

diferentes de tais processos em outros domínios cognitivos, então é muito provável que tanto 

padrões linguísticos como padrões não linguísticos sejam processados e aprendidos de forma 

integrada. Assim, todos os aspectos da língua estariam expostos à influência do contexto linguístico 

e do não linguístico.  

Adicione-se aos fatores acima outro fator defendido pelos pesquisadores que 

compartilham uma perspectiva baseada no uso: a importância da utilização de dados de uso para a 

construção e descrição da teoria. Barlow e Kemmer (2000) afirmam que, já que nessa concepção o 

sistema linguístico está tão ligado ao uso, as abordagens linguísticas devem se basear na observação 

de dados provenientes do uso real da língua. Para os estudiosos, a linguagem em uso é a melhor 

evidência que se tem para determinar a natureza e a organização específica dos sistemas linguísticos. 

A esse respeito, Givón (2012) ressalta a importância de se estudar a fala real em contexto para a 

linguística enquanto ciência, salientando, inclusive, que “a linguística nunca deveria tomar a 

conveniência metodológica da competência e elevá-la ao nível de significância metodológica 

primordial” (GIVÓN, 2012, p. 41). 

Diante disso, a criação de corpora baseados no uso real da língua se faz importante. Dados 

de uso fornecem material concreto para a descrição e explicação dos fatos da linguagem, 

constituindo, portanto, ferramenta metodológica importante. Assim, a dissociação categórica entre 

gramática e uso parece não fazer sentido, quando a evidência concreta que se tem para postulados 

                                            
33 Ressalte-se que a Gramática Cognitiva de Langacker (1987, 1991, 2000, 2008) também vem sendo considerada um 
tipo de gramática de construções baseada no uso. 
34 Uma abordagem bottom-up considera a descrição detalhada dos elementos básicos que constituem um dado sistema 
até que uma descrição completa do sistema seja obtida. (WOLFE ET. AL. 2003) 
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sobre a organização cognitiva da linguagem é o próprio uso que se faz dela. Aqui cabe ressaltar que neste 

trabalho combino dados provenientes de situações concretas de comunicação, bem como dados 

extraídos de julgamentos de aceitabilidade, que abrangem a competência linguística dos 

participantes, como mostrarei no capítulo 5.  

 

 2.2.4. Exemplares e o papel da frequência na variação e mudança  

 

Considerando-se que eventos de uso causam impacto na representação cognitiva da 

linguagem, cabe o questionamento sobre como modelar esse impacto teoricamente. Algumas 

abordagens construcionistas fazem uso direto da contribuição dos Modelos de Exemplares 

(PIERREHUMBERT 2001; CROFT 2007; BYBEE 2010; YOSHIKAWA 2012). Nessa 

perspectiva, propõe-se que a memória da experiência linguística causa impacto em sua 

representação cognitiva. De acordo com Bybee (2010, p. 78), é apropriado associar a noção de 

construção ao Modelo de Exemplares, pois as construções são baseadas em estrutura de superfície 

e podem emergir a partir da categorização de enunciados experienciados. 

Em linhas gerais, como atestado por Pierrehumbert (2001), em um modelo de exemplares, 

cada categoria é representada na memória por uma ampla nuvem de dados que representam a 

categoria e são experienciados pelo usuário da língua; essas memórias são organizadas em um mapa 

cognitivo, de maneira que memórias relacionadas a ocorrências altamente parecidas são 

armazenadas próximo umas das outras. Já as memórias de ocorrências diferentes são armazenadas 

separadamente, de forma que os dados memorizados apresentam o conjunto de variação que é 

exibido nas manifestações físicas da categoria. Nesse modelo, é possível, portanto, dar conta da 

variação linguística. 

Como se verifica na literatura em Sociolinguística Variacionista, a variação é altamente 

estruturada, não somente no sistema individual, mas em grupos de falantes (LABOV 1972) e, como 

expõem Barlow e Kemmer (2000), é de se esperar que os efeitos do uso dentro de uma comunidade 

linguística afetem a língua de um falante individual daquela comunidade. 

Nesse sentido, Kemmer e Israel (1994, p.167, apud BARLOW E KEMMER 2000, p. xviii) 

afirmam que, quanto mais os falantes de uma comunidade conversam uns com os outros, tanto 

mais eles falam de forma semelhante e, assim, a variação linguística se padroniza ao longo da 

interação e do contato social. Isso não quer dizer que os falantes falem de forma igual, já que 

indivíduos diferentes possuem experiências distintas com a linguagem e, por isso, exibem diferentes 

graus de variação em termos de frequência, por exemplo. Mas falantes que interagem mais tendem 

a apresentar níveis de variação mais semelhantes.  
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Bybee (2000), através de um estudo sobre redução fonológica, afirma que a repetição 

frequente de determinados padrões linguísticos provoca um processo de mudança diacrônica 

natural nos sistemas de falantes individuais, de maneira que o uso da língua constitui o locus da 

mudança linguística. A estudiosa postula que os falantes iniciam e respondem a micromudanças 

diacrônicas em seu próprio sistema linguístico e no sistema linguístico dos outros, introduzindo 

variantes motivadas e alterando a frequência das variantes que eles ouvem ao seu redor. 

Durante o processamento da linguagem, as unidades linguísticas constituem parte da 

própria atividade de processamento na forma de padrões de ativação. Daí a importância da 

memória. O Modelo de Redes sugerido por Bybee (1996) e defendido também por Diessel (2015) 

dialoga diretamente com o Modelo de Exemplares, na medida em que propõe representações mais 

robustas para eventos que ocorrem com mais frequência na experiência. Sobre isso, Pierrehumbert 

(2001) argumenta que, se cada dado linguístico é armazenado como um exemplar distinto, 

categorias mais frequentes são representadas por quantidade de dados maior, tornando-se mais 

robustas, enquanto categorias menos frequentes seriam menos robustas. Aqui, é interessante 

identificar dois tipos de frequência: a de tipo (type) e a de ocorrência (token). A frequência de tipo 

se refere a um determinado padrão construcional na língua como, por exemplo, a frequência de 

um padrão silábico ou de uma ordem vocabular específica. A frequência de ocorrência diz respeito 

à manifestação concreta de cada item linguístico ou padrão construcional em um determinado 

corpus independentemente de um tipo específico. Essas frequências podem ser utilizadas em maior 

ou menor grau para explicar a manutenção de um determinado padrão ou irregularidade, ou o 

surgimento de novas formas em uma língua (BYBEE 2003, 2010). Com isso, pode-se também dar 

conta do processo de mudança linguística. 

 

2.2.5. O caráter gradiente da linguagem  

 

Se as categorias linguísticas também exibem efeitos de protótipo (ROSCH 1973; 

LAKOFF 1987; AARTS 2007; HOFFMAN no prelo), podendo apresentar semelhanças de família 

(WITTGENSTEIN 1999), não é de se admirar que as fronteiras entre essas categorias não sejam 

discretas. A bem da verdade, as línguas exibem grau considerável de gradiência. Para Bybee (2010, 

p. 2), todos os tipos de unidades linguísticas propostas pelos estudiosos exibem gradiência no 

domínio da unidade (diferentes tipos de palavras, morfemas e sílabas), de maneira que é difícil 

estabelecer suas fronteiras.  

A gradiência é compreendida de um ponto de vista sincrônico (AARTS 2007; 

TRAUGOTT E TROUSDALE 2010, 2013) e, a despeito da polissemia do termo, nesta tese é 
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compreendida segundo dois aspectos, tal como definidas em Aarts (2007) e Traugott e Trousdale 

(2013): a) no que se refere à organização dos membros dentro de uma categoria, ou gradiência 

subsectiva; e  b) no que diz respeito à natureza das fronteiras entre as categorias, ou gradiência 

intersectiva.  

Em relação à gradiência subsectiva é possível levantar a distinção entre as classes de verbos 

auxiliares e verbos principais dentro da categoria verbo. Aarts (2007, p. 98-100) sugere que na 

categoria de verbos há elementos que não se comportam sintaticamente da mesma forma, mas 

mesmo assim são considerados verbos, e sugere a classificação de Quirk et al (1985, p. 137, apud 

Aarts 2007, p. 100), indicada como um caso de gradiência subsectiva em inglês, que vai de verbos 

principais,  como “hope to”, passando por catenativos (catenative verbs), como “seem to”, semi-

auxiliares, como  “have to”, expressões modais do tipo “have got to”, modais marginais, como “dare”, 

até chegar aos modais centrais, como “can”. 

Se a gradiência subsectiva envolve apenas uma categoria e as diferenças de status entre 

seus membros, a gradiência intersectiva, por sua vez, envolve as fronteiras entre duas ou mais 

categorias. Um exemplo interessante é o de algumas palavras em russo, cuja morfologia é 

semelhante a de adjetivos de forma curta35, que assumem função semelhante à de um verbo 

(principal ou auxiliar modal,  VINOGRADOV 1947.). Essas palavras são de difícil classificação 

pelos estudiosos, incluindo-se aqui os principais lexicógrafos, que optam por não apresentar a 

classificação morfológica de tais palavras no dicionário (UCHAKOV 2008; OJEGOV 2010). É o 

caso da palavra doljen nos exemplos (2.5), (2.6) e (2.7) abaixo:  

 

(2.5) [CNLR – 2005 – conversa informal] 
я тринадцатого должен быть на работе 
Iá trinádtsat-ogo dóljen-Ø byt' na rabót-ie 
1S décimo terceiro-GEN necessário-M estar em prepositivo 
No dia treze eu devo estar no trabalho. 

 

(2.6) [CNLR – 2000 – conversa informal] 
Просто богатые должны были больший 
Prósto bogát-yie doljn-ý by-l-i ból’chii 
Simplesmente rico-PL necessário-PL ser-PAS-PL maior 
     
процент платить налога.   
prótsent platít’ nalóg-a.   
percentual pagar imposto-GEN   

                                            
35 Em russo, há adjetivos de forma curta (kratkaia forma) e adjetivos de forma plena (polnaia forma). Historicamente estas 
últimas se gramaticalizaram a partir das primeiras, de maneira que, na atualidade constituem a forma não marcada do 
adjetivo e podem acontecer nos mais diversos contextos. A forma curta, por sua vez só ocorre como predicativo do 
sujeito, e em construções específicas, como a ilustrada no texto (VINOGRADOV 1947; PULKINA E ZAKHAVA-
NEKRASOVA 1986).  
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Simplesmente os ricos deveriam pagar um percentual maior de imposto. 

 

(2.7) [CNLR – 2013 – conversa informal] 
я тебе должна тысячу рублей. 
Ia tiebíe doljn-á týsiatch-u rubl-iéi 
1S 2S.DAT necessário-F mil-AC rublo-GEN.PL 
Eu te devo mil rublos. 

 

Em (2.5) e (2.6), a forma doljen, flexionada no gênero masculino singular e no número 

plural, respectivamente, atua como um operador modal deôntico. A diferença é que, para que a 

oração expresse o passado imperfeito, como em (2.6), é necessária a inserção da cópula byt’, 

flexionada no passado. Em (2.7) verifica-se outro contexto de uso, com a forma doljen flexionada 

no gênero feminino, em que doljen exibe propriedades verbais, inclusive com todas as “valências” 

preenchidas.  

A palavra doljen consiste na forma curta do adjetivo doljnyi (devido, necessário) e é 

flexionada em gênero, número e caso, apresentando a forma equivalente a de um adjetivo, sem ser 

flexionada para tempo e pessoa, categorias que, em russo, geralmente são expressas por verbos 

prototípicos. Trata-se de um elemento híbrido, representando um caso de gradiência intersectiva. 

O mesmo se pode dizer da palavra éto em russo, como veremos abaixo e com mais detalhes no 

capítulo 4. 

Como já dito na introdução deste trabalho, a palavra éto em russo assume papel 

multifuncional e pode ser caracterizada tanto como um pronome demonstrativo, quanto como uma 

partícula demonstrativa (VINOGRADOV 1947, PADUCHEVA 1982, NIKOLAIEVA 1986, 

PULKINA E ZAVAKHA-NIEKRASOVA 1986). Como será discutido no capítulo 4, não há total 

consenso entre os pesquisadores sobre quais usos exatamente da palavra éto classificar como usos 

pronominais e quais usos exatamente caracterizar como típicos de uma partícula, até mesmo 

porque a própria classe de partículas por si só é problemática. Ela comporta diversos tipos de 

elementos, muitas vezes considerados híbridos pelos estudiosos, por compartilharem propriedades 

inerentes a uma classe ou outra (VINOGRADOV 1947 e STARODUMOVA 1997). 

Evidentemente existem usos prototípicos de éto como um pronome demonstrativo, 

quando, por exemplo, o marcador é utilizado como o determinante de um SN ou como o núcleo 

de um SN pronominal. No entanto, como veremos no capítulo 4, existem usos em que  éto exibe 

propriedades dêiticas ou anafóricas, sem contudo, desempenhar as funções sintáticas típicas de um 

pronome, exibindo, além disso, funções discursivas ou significados específicos a depender da 

construção em que ocorre. Na construção pseudoclivada, por exemplo, além de apresentar 

propriedades dêiticas, na medida em que indica ou aponta para o constituinte focalizado, o 
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marcador éto exibe propriedades típicas de uma cópula, na medida em que liga o a combinação 

“QU-X” ao constituinte focalizado, em uma relação de identificação, como veremos mais adiante, 

nos capítulos 6 e 7. No caso das construções de foco sentencial, percebem-se ainda propriedades 

anafóricas típicas de um pronome, ao mesmo tempo em que se observam propriedades de um 

marcador de foco ou de um conector discursivo, como tentarei mostrar no capítulo 9. No que se 

refere às construções de foco anteposto, as propriedades  pronominais são ofuscadas pela 

propriedade focal do marcador éto, se comparadas com as demais construções aqui estudadas.  

 

 2.2.6. Motivação e não-sinonímia nas construções 

 

Ao buscar definir o  objeto de estudo da Linguística, Saussure propõe a arbitrariedade do 

signo  linguístico como um dos princípios que permitem definir sua natureza. Essa premissa estava 

longe de ser unânime36, e diversos estudiosos que o sucederam – dentre eles Jespersen (1934), 

Bolinger (1949), Greenberg (1963), Jakobson (2007), Givón (1995, 2012), Haiman (1981, 1983) e 

tantos outros – questionaram a natureza estritamente arbitrária do signo em prol de uma concepção 

que também levasse em consideração o fato de que também há espaço para a motivação do signo 

linguístico na língua37.  

Ressaltada a natureza simbólica da linguagem em tantos trabalhos, desde Aristóteles até 

Chomsky (HAIMAN 1983), Jakobson (2007) caminha em uma via paralela, buscando salientar 

também o aspecto icônico da linguagem, ao lembrar que Peirce (2000) distinguia, entre os ícones, 

duas subclasses distintas: as imagens e os diagramas, de forma que as primeiras representam as 

qualidades simples do significado, enquanto nos últimos a semelhança entre o significante e o 

significado concerne apenas às relações entre suas partes. 

A esse propósito, Haiman (1985) também propõe uma analogia entre a linguagem e um 

diagrama, tal como um mapa ou uma partitura musical, salientando que cada ponto, num diagrama 

ideal, deve corresponder a um ponto na realidade que está sendo descrita (no caso de um mapa, os 

aspectos geográficos; no caso da partitura, a melodia; e, no caso da linguagem, a nossa construção 

da realidade). O estudioso retoma Bolinger (1977, p. x, apud HAIMAN 1985, p. 21), para quem a 

condição natural da língua é preservar uma forma para um significado e um significado para uma 

forma. Essa propriedade vem sendo tratada, em linguística, como isomorfismo (Haiman 1980, 

                                            
36 Conferir Jakobson (1965). 
37 Ressalte-se que até mesmo Saussure, em alguns casos, admitia que o signo pode ser relativamente motivado. Para o 
estudioso, vinte seria imotivado ao passo que dezenove, por evocar os termos dos quais se compõe e outros que lhe 
estão associados, representaria um caso de motivação relativa. Saussure expõe outros exemplos, como o do plural 
inglês de ships (barcos), que lembra, por sua formação, toda série de plurais semelhantes, como flags, birds, books, entre 
outros.  
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1983, 1985, Goldberg 1995). Haiman entende, por isomorfismo, uma correspondência de um para 

um, independentemente da posição relativa, da importância, da relevância ou de quaisquer outras 

propriedades dos pontos em um diagrama. Violações do isomorfismo compreendem, por seu 

turno, a relações do tipo ‘muitos para um’, ‘um para muitos’, ‘um para zero’ e ‘zero para um’, entre 

os pontos de um diagrama e os pontos na “realidade” (HAIMAN 1985, p. 21).  Essas violações 

compreendem aos conceitos já conhecidos de ‘homonímia’, ‘sinonímia’, ‘morfemas vazios’ e 

‘morfema zero’, respectivamente.  

Especificamente no que se refere à sinonímia, diversos linguistas propõem, no âmbito de 

estudos sobre iconicidade, não haver sinonímia perfeita (Bolinger 1949, 1972; Haiman 1980, 1983) 

– uma vez que objetos distintos na realidade precisariam ser representados de forma distinta em 

um diagrama – e alegam que diferenças de forma implicam em diferenças semânticas ou 

pragmáticas. Esse postulado contundente levou Goldberg (1995, p. 67) a propor, na perspectiva 

da Gramática de Construções, o Princípio da Não-Sinonímia, formalizado pela estudiosa da 

seguinte maneira: 

 

I. Se duas construções são sintaticamente distintas, elas devem ser semântica ou 

pragmaticamente distintas. 

Corolário A: se duas construções são sintaticamente distintas e semanticamente 

sinônimas, então elas não devem ser pragmaticamente sinônimas. 

Corolário B: se duas construções são sintaticamente distintas e pragmaticamente 

sinônimas, então não devem ser semanticamente sinônimas. 

  

Esse princípio é proposto com base na concepção de que a sinonímia total (várias formas 

para um único significado) é um fenômeno raro, tanto na linguagem, como em outros tipos de 

diagrama, ao passo que a homonímia (uma forma para vários significados) seria bastante comum, 

como esclarece Haiman (1985, p. 21-22). O estudioso fornece como exemplo um mapa geopolítico 

em que cores diferentes são usadas para representar governos diferentes e defende que é muito 

difícil e até desnecessário usar uma cor distinta para representar cada país. Haiman evoca, inclusive, 

um teorema famoso em topologia, que estabelece ser possível usar apenas quatro cores e evitar 

confusão, quando países vizinhos compartilham a mesma cor. O estudioso argumenta que de fato 

os mapas se valem de homonímia, quando usam a mesma cor com “significados” diferentes, como 

azul para lagos e oceanos, laranja para Afeganistão e Indonésia. Por outro lado, num mapa 

hipotético que utilizasse duas cores de forma totalmente intercambiável, de maneira que qualquer 

ponto no mapa que fosse azul ou laranja representasse a mesma entidade, essas cores seriam 
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inteiramente sinônimas e, até onde se sabe, não há mapas desse tipo. Na concepção de Haiman 

(1985, p. 22) “simplesmente não é econômico apresentar signos diferentes com exatamente os 

mesmos significados”.  

Valendo-se das ideias de Haiman, Goldberg (1995) estabelece que a relação entre dois 

pontos em um diagrama deve corresponder a uma relação entre pontos na realidade, propriedade 

que vem sendo referida em linguística como motivação (SAUSSURE 2007, HAIMAN 1980, 

GIVÓN 1995, GOLDBERG 1995, 2006, CROFT 2001, entre outros).  

Lakoff (1987) declara que, quando construções novas surgem na língua, elas não são 

aleatórias. Pelo contrário, elas são motivadas por estruturas já existentes, da mesma forma que 

novos sentidos de palavras são motivados por sentidos pré-existentes. Para Lakoff, a motivação 

diz respeito tanto à forma como ao significado e pode ser caracterizada em termos de relações de 

“base” (based on relations), uma forma de conceber relações de herança, como já caracterizado acima. 

Um exemplo de como a motivação pode ser aplicada às construções é fornecido por 

Goldberg (2006, p. 218-19), quando argumenta, com base em Langacker (1987), que as peças de 

roupa da parte de baixo do corpo em inglês (pants, shorts, knickers, kulots, legings etc.), que ocorrem 

exclusivamente no plural, são motivadas pelo fato de que os referentes envolvidos apresentam uma 

estrutura bipartida, cada parte para uma perna, o que explica também por que skirt e wrap não são 

originalmente plurais. Portanto, como a construção de plural do inglês e a construção de roupas da 

parte de baixo possuem a mesma forma e têm significados relacionados, pode-se dizer que esta 

última é motivada pela primeira. Dessa forma, Goldberg (2006, p. 218) propõe o esquema abaixo 

para ilustrar a motivação entre essas construções: 

 

Figura 2.8. Construção de peça de roupa de baixo motivada pela construção de plural  
(Fonte: GOLDBERG 2006, p. 218) 

 

Nesse caso, é possível recorrer ao Princípio da Motivação Maximizada, também sugerido 

por Goldberg (1995, p. 67). De acordo com esse princípio, se duas construções são formalmente 

relacionadas, então apresentam alguma relação também do ponto de vista semântico; nesse caso a 

motivação é maximizada. 

Os princípios da não-sinonímia e da motivação maximizada são basilares para o trabalho 

desenvolvido nesta tese. Considero que diferenças do ponto de vista da forma implicarão em 

diferenças do ponto de vista do significado nas construções de foco com o marcador éto em russo. 



36 
 

Além disso, defendo também que as construções de foco investigadas neste trabalho são motivadas 

por construções de identificação mais gerais e altamente difundidas na língua russa, como será visto 

mais adiante, nos capítulos que se seguem. 

 

1.3. A GRAMÁTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL DE HALLIDAY 

 

Na seção anterior, os aspectos inerentes à GCBU que considero relevantes para esta tese 

foram apresentados. Uma questão enfatizada nessa abordagem é a importância do uso na 

estruturação do sistema linguístico, o que, aliás, consiste numa das principais contribuições da 

linguística funcional norte-americana para o modelo construcionista em questão.  

Como uma abordagem funcionalista por excelência, a Linguística Sistêmico-Funcional 

(LFS), surgida na Europa com Halliday (1967, 1985, 1994, 2004, 2014), também enfatizará a estreita 

relação entre gramática e uso, assim como os aspectos teleológicos envolvidos na linguagem. Aqui 

a língua é compreendida como um sistema semântico para codificar os significados que ela produz 

(HALLIDAY 1985, p. xvii). Quando Halliday fala em semântica, não se restringe exclusivamente 

ao léxico, refere-se a todo o sistema de significados de uma língua, expressos tanto pelo léxico, 

como pela gramática. O estudioso vai além e defende que gramática e vocabulário não constituem 

estratos diferentes, mas, sim, dois polos de um contínuo denominado léxico-gramática (lexicogrammar). 

Logo, assim como na GCBU, que prevê um contínuo léxico-sintaxe (constructicon), a divisão estrita 

entre sintaxe e léxico também é rejeitada na LSF. 

Outro aspecto defendido por Halliday e também presente na GCBU trata da motivação 

no sistema linguístico. Halliday (2014) argumenta que qualquer gramática que se pretenda funcional 

busca estudar as expressões linguísticas em relação a seus significados. Nessa perspectiva a forma 

particular assumida pelo sistema gramatical de uma língua está intimamente relacionada às 

necessidades sociais e pessoais a que a língua deve servir, de modo que, se analisarmos o potencial 

de significação da língua, é possível verificar que o vasto número de possibilidades que ela exibe 

pode ser agrupado em pequenas redes de opções, que correspondem a “macrofunções” da 

linguagem, consideradas básicas. Essas macrofunções são discutidas a seguir. 

Na LSF, uma das funções básicas da língua diz respeito à expressão do que Halliday 

denomina conteúdo, ou seja, a experiência do falante com o mundo real, o que inclui também o 

mundo interno de sua consciência. Essa função é denominada ideacional. Quando está servindo a 

essa função, a língua fornece a estrutura para a experiência e ajuda a definir a forma de olhar para 

as coisas.  

Outra função básica que a língua busca servir é a interpessoal. Aqui a língua serve para 
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estabelecer e manter relações sociais, expressando inclusive os papéis comunicativos criados pela 

própria língua, os quais assumimos quando fazemos ou respondemos a uma pergunta, quando 

interagimos uns com os outros. É a partir dessa função que grupos sociais são delimitados, sendo 

também identificada e reforçada a individualidade do usuário da língua, o que contribui para o 

desenvolvimento da própria personalidade dos indivíduos. 

A terceira e última função básica defendida pela LSF é a textual. Quando serve a essa 

função, a língua habilita o falante ou escritor a construir textos ou conectar passagens que sejam 

situacionalmente relevantes. Além disso, auxilia o ouvinte ou escritor a compreender um conjunto 

de sentenças como uma mensagem e não como um bloco desconexo de unidades. 

Halliday defende que todas essas funções são refletidas na estrutura linguística, 

principalmente se considerarmos o nível oracional. Aqui, para as funções ideacional, interpessoal e 

textual, são atribuídos sistemas específicos, quais sejam, o de TRANSITIVIDADE, o de MODO 

e o de TEMA, respectivamente. Esses sistemas são analisados no nível oracional, caracterizados 

como três tipos diferentes de estrutura, com organização semântica distinta, que são mapeados um 

no outro para produzir uma só expressão (Halliday 2014, p. 88). 

O primeiro sistema a ser apresentado brevemente aqui, a saber, o de MODO, é abarcado 

pela função interpessoal, que, nos termos de Halliday (1985, 1994, 2004 e 2014), configura a oração 

como troca (exchange). Nessa concepção, simultaneamente à sua organização como uma mensagem, 

a oração é organizada como um evento interativo, que envolve o falante/escritor e o ouvinte/leitor. 

Ao usar a língua, o falante adota para si um papel discursivo específico e atribui ao ouvinte um 

papel complementar, que ele deseja que o ouvinte adote em seu turno. Halliday (2014, p. 135) 

fornece como exemplo um diálogo que envolve uma pergunta. Ao fazer uma pergunta, o falante 

assume o papel de “buscador” de informação e requer do ouvinte que assuma o papel de 

“fornecedor” da informação demandada. Com isso, Halliday conclui que os tipos mais 

fundamentais de papéis discursivos são basicamente dois: (i) dar (giving) e (ii) demandar (demanding), 

na medida em que ou o falante está dando algo para o ouvinte (informação, como, por exemplo, 

em O jantar está na mesa), ou está demandando algo do ouvinte (quando faz uma pergunta ou 

solicitação).  

É nesse sentido que a função de MODO, observada do ponto de vista da oração, pode 

ser compreendida como troca, pois o falante não está fazendo algo que diz respeito a si próprio 

apenas, mas inclui também a participação do ouvinte. Portanto, um ato de fala, na concepção 

hallidayana pode ser compreendido mais propriamente como um “interato” (interact), já que o 

sistema de MODO assume uma função claramente definida, que é a de dar conta da oração como 

um ato interativo. 



38 
 

Além dos papéis discursivos fundamentais acima mencionados, é possível fazer outra 

distinção, que Halliday considera igualmente fundamental e que se refere à natureza do produto da 

troca entre falante e ouvinte: trata-se da distinção entre o que Halliday chama de bens e serviços 

(goods-&-services) e informação. Se o falante diz algo ao ouvinte com o objetivo de que o ouvinte 

faça alguma coisa como em “beije-me!”, “saia da minha casa!”, “me passe a geleia!”, o produto da 

troca é estritamente não verbal, pois o que se demanda é um objeto ou uma ação. Mas quando se 

diz algo com a intenção de que o ouvinte responda, como quando perguntamos “hoje é segunda?” 

ou “quando foi a última vez que nos vimos?”, o produto da demanda é uma informação; nesse 

caso a língua consiste tanto no meio de se fazer a demanda como em sua própria finalidade, e a 

única resposta esperada é a verbal, pois se trata de troca de informação. Finalmente, quando essas 

quatro variáveis são combinadas (dar, demandar, bens e serviços e informação), elas definem quatro 

funções discursivas primárias, a saber: oferta, comando, declaração e questão/pergunta. 

De uma forma geral, o sistema de MODO busca dar conta de um amplo espectro de 

funções interativas em termos de atos de fala, que se combinam entre as funções primárias 

supracitadas. No entanto, como tal sistema não será abordado com profundidade nesta tese, esse 

amplo conjunto de possibilidades, assim como as categorias que compõem o sistema de MODO 

propriamente, não será debatido aqui. Passemos, agora, a um outro sistema proposto por Halliday, 

a saber, o de TEMA. 

Defende-se, na LSF, que todas as línguas organizam seus enunciados na forma de uma 

mensagem, ou, nas palavras de Halliday (2014, p. 88), quantum de informação. Nessa concepção, o 

enunciado se organiza como uma mensagem, a partir da atribuição de status diferenciado às partes 

que o compõem. Uma dessas partes é enunciada como Tema38, que pode ser definido como o 

ponto de partida da oração como uma mensagem. É essa parte que localiza e orienta a oração em 

um dado contexto. Halliday explica que o falante escolhe o Tema como ponto de partida para 

orientar seu interlocutor na interpretação do que está sendo comunicado. Ao tornar parte da 

mensagem proeminente como Tema, o falante permite que o ouvinte a processe.  

O Tema se combina com o Rema, que consiste na parte que completa a mensagem. 

Assim, a mensagem flui da proeminência temática para a não proeminência temática. O Rema, por 

sua vez, apresenta geralmente outro tipo de proeminência, que Halliday caracteriza como 

proeminência de novidade, já que, muitas vezes, a parte que constitui o Rema tende a receber o 

conteúdo mais informativo do enunciado. Na perspectiva da LSF, já que Tema é o que aciona a 

                                            
38 Na LSF a palavra Tema possui dois significados: um que designa o sistema da função textual e outro que designa 
um dos elementos da estrutura temática. Para diferenciá-los, quando se trata deste último significado, Halliday escreve 
a palavra Tema com a inicial maiúscula; quando se trata de TEMA como um sistema, Halliday escreve a palavra em 
caixa alta. 
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cena para a oração em si, o falante ou escritor pode escolher o Tema que desejar.  Vejam-se alguns 

exemplos do inglês: 

 
(2.8) [HALLIDAY 2014, p. 90] 

the duke has given my aunt that teapot 
my aunt has been given that teapot by the duke 
that teapot the duke has given to my aunt 

Tema Rema 

 

De acordo com os exemplos apresentados em (2.8), verifica-se que cada elemento que 

funciona como Tema assume uma função sintática distinta na oração. Halliday demonstra que em 

algumas línguas que apresentam um padrão semelhante, o que funciona como Tema pode ser 

marcado por meio de uma partícula: em Japonês há uma partícula específica, -wa, que indica que 

qualquer elemento que a preceda é considerado temático. Já em línguas como o inglês e também o 

russo, elementos temáticos são indicados pela ordem vocabular. Nessas línguas, geralmente o Tema 

ocorre na primeira posição. Vejam-se também alguns exemplos do russo: 

 
(2.9) [CNLR 2007 – conversa informal] 

Tema Rema 

Mácha nie  moglá pozvonit’? 
Macha.NOM NEG poder.IMPF-PAS-F telefonar 

Macha não podia ligar? 

 
(2.10) [CNLR 2009 – conversa informal] 

Tema Rema 

Machín-u mojno prodat’. 
carro-AC possível vender 

É possível vender o carro. 

 

Nos exemplos do russo apresentados em (2.9) e (2.10) pode-se verificar que os candidatos 

a ocupar a posição temática também podem assumir funções sintáticas distintas. Em (2.9), Tema 

consiste no sujeito da oração, ao passo que em (2.10) o Tema consiste no  objeto. Observa-se, além 

disso, que ao Tema é atribuída a posição inicial, da mesma forma que em inglês. Essa constitui a 

estrutura temática não marcada na língua russa. 

Deve-se levar em consideração que, no sistema de TEMA, Halliday faz uma distinção 

entre estrutura temática, a qual se estabelece em termos de Tema-Rema, e estrutura da informação, 

em termos de status inormacional Dado-Novo. Cabe salientar que, para o estudioso, os dois tipos 

de estrutura não são equivalentes. Como ficará claro na revisão da literatura sobre estrutura da 

informação, a ser apresentada no próximo capítulo, Halliday (1967) advoga em favor da separação 
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entre esses dois tipos de estrutura, embora seja geralmente o caso de eles se combinarem no 

discurso, de maneira que o Tema tende a comportar elementos dados e Rema tende a comportar 

elementos novos, daí a sua proeminência de novidade, comentada acima. Como maiores detalhes 

acerca do sistema de TEMA proposto por Halliday serão fornecidos no próximo capítulo, ao 

tratarmos da estrutura da informação, passemos agora a um último sistema proposto pela LSF e 

igualmente importante para as discussões no âmbito desta tese, a saber, o de TRANSITIVIDADE. 

O sistema da TRANSITIVIDADE serve à função ideacional, já mencionada acima, a qual 

dá conta da oração como um meio de representação de padrões de experiência. Segundo Halliday 

(1985, p. 101), uma propriedade fundamental da linguagem é o fato de ela habilitar os seres 

humanos a construírem uma figura mental da realidade e dar sentido à experiência com o que 

acontece em seu redor e dentro de si. Dessa forma, Halliday se debruça sobre a oração como a 

unidade gramatical mais significativa, pois é ela que funciona como a representação de processos 

do mundo da experiência. Mas o que isso significa? 

Halliday (1985, 2014) esclarece que nossa mais poderosa concepção de realidade é aquela 

que consiste em um fluxo de eventos (going-ons). Esse fluxo de eventos é agrupado no que Halliday 

denomina quanta de mudança da gramática da oração, de maneira que cada quantum de mudança é 

modelado como uma figura ou cena, que pode simbolizar um acontecer (happening), um fazer (doing), 

um sentir (feeling), um dizer (saying), um ser (being) ou um ter (having). Todas essas figuras consistem 

em processos que se desenvolvem através do tempo, com participantes que estão de alguma forma 

diretamente envolvidos.  

Nessa concepção, a estrutura básica para a representação de tais processos é simples e 

pode apresentar três componentes: (i) o processo em si; (ii) os participantes envolvidos no processo 

e (iii) as circunstâncias associadas ao processo. Esses elementos fornecem a moldura de referência 

para interpretarmos nossa experiência com os acontecimentos. Os conceitos de processo, 

participante e circunstância podem ser compreendidos como categorias semânticas que dão conta 

de explicar da forma mais geral possível como os fenômenos de nossa experiência do mundo são 

construídos como estruturas linguísticas.  

Halliday defende que existe uma diferença básica da qual tomamos ciência ainda 

pequenos, a qual se refere à experiência interior e exterior, entre o que experienciamos como o que 

está acontecendo “lá fora” no mundo ao nosso redor e o que está acontecendo dentro de nós, no 

mundo da nossa consciência (incluindo-se aqui a percepção, a emoção e a imaginação). Na LSF, a 

forma prototípica dessa experiência externa é a das ações e dos eventos; coisas acontecem, e as 

pessoas e outros agentes desenvolvem ações. A experiência interna é, em parte, uma forma de 

reprodução da experiência externa e, em parte, uma consciência separada de nossos estados de ser. 
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Para Halliday, a gramática aciona uma descontinuidade entre essas duas experiências. Ela distingue 

claramente a experiência externa – os processos do mundo exterior – e a experiência interna – os 

processos da consciência. 

Halliday (1985, 1994, 2004, 2014) seleciona dois grandes tipos oracionais que visam a dar 

conta dessas duas formas de experiência: os tipos material e mental. No entanto, verifica que, dada 

a nossa capacidade de fazer generalizações, somos habilitados a relacionar um fragmento de 

experiência com outro em algum tipo de relação taxonômica: “isso é o mesmo que aquilo”, “esse é um 

tipo do outro”. (Halliday 2014, p. 214). Nesse sentido, a gramática reconhece processos de um terceiro 

tipo oracional, tais como o de identificação e o de classificação, que Halliday agrupa sob o rótulo 

de processos relacionais. 

O sistema de TRANSITIVIDADE deve ser compreendido de forma gradiente e é 

composto por esses três grandes tipos oracionais (material, mental e relacional), que não possuem 

fronteiras discretas e, portanto, possibilitam a existência de tipos intermediários (como o 

comportamental, o verbal, ou o existencial). Halliday sugere uma forma de representação gradiente 

para o inglês, adaptada na figura 2.9, abaixo, para o português, e que pode ser utilizada como base 

para se pensar sobre o russo. Defende-se que esse esquema deve ser concebido como uma esfera 

e não exatamente como um círculo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.9. Tipos de processos de representação da experiência  
(Fonte: HALLIDAY 1994/capa, 2014, p. 216) 

 

Abaixo, serão descritos de forma muito breve os três grandes tipos oracionais ou processos 

apresentados por Halliday. 
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 a) Processos materiais 

Em linhas muito gerais, processos do tipo material são processos de fazer/acontecer. Eles 

constroem um quantum de mudança no fluxo de eventos, surgindo a partir de um input de energia. 

Geralmente, nesse tipo de processo, a fonte desse input provém de um participante do processo – 

o ator/agente (actor na terminologia de Halliday). Este é responsável por desenvolver o processo 

ao longo do tempo, levando-o a um resultado distinto do inicial. Esse resultado pode se limitar ao 

próprio ator, quando há apenas um participante no processo. Nesse caso, trata-se de um 

acontecimento, que Halliday equipara às orações intransitivas, de acordo com a terminologia 

tradicional. Além disso, o processo pode se estender a outro participante, caracterizado como alvo 

(ou goal, segundo Halliday), que é impactado de alguma maneira. Esse tipo de oração é equiparado 

às transitivas tradicionais.  

Halliday utiliza a noção de agente/ator tanto para orações transitivas como para orações 

intransitivas. Em sua perspectiva, falantes de línguas nominativo-acusativas tendem a compreender 

agentes de orações transitivas e de orações intransitivas como desempenhando a mesma função e, 

portanto, codificam esses participantes da mesma forma. Como evidência para essa interpretação, 

Halliday menciona línguas como o alemão e o russo, que marcam o ator de uma transitiva e o ator 

de uma intransitiva com a mesma marca, qual seja, a de caso nominativo. Para ilustrar orações 

materiais, vejamos alguns exemplos extraídos do Corpus Nacional da Língua Russa (CNLR): 

 

(2.11) [CNLR 2004 – trecho de filme] 
я убил человека. 
Ia ubíl tchelovéka. 
1S.NOM matar-PAS pessoa-AC 
Eu matei uma pessoa. 

 

(2.12) [CNLR 2004 – programa de TV] 
Громадная машина подняла массу земли. 
Gromádnaia machína podnialá mássu zemlí. 
enorme-F.NOM máquina-F.NOM levantar-PAS-F massa-AC terra-GEN 
Uma máquina enorme levantou uma massa de terra. 

 

(2.13) [CNLR 1950 – trecho de filme] 
В  этот день в Берлине приземлился самолет. 
V étot dién’ v Berlíne prizemlílsia samoliót. 
em esse dia em Berlin-PRE aterrissar-PAS-REF avião.NOM 
Nesse dia em Berlim aterrissou um avião. 

 

 b) Processos mentais 

Se, por um lado, processos materiais se referem à experiência do mundo físico, processos 
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que mentais referem-se à experiência do mundo da nossa consciência. São processos de “sentir”, 

pois constroem um quantum de mudança no fluxo dos eventos, que assume lugar em nossa 

consciência. Esse tipo oracional pode ser expresso como tendo origem ou causando impacto na 

consciência de alguém. 

O modelo ator + processo + alvo não se aplica a orações do tipo mental, pois orações 

mentais e materiais exibem significados distintos. Os processos do tipo mental possuem outra 

configuração, apresentando como possíveis participantes um experienciador e um fenômeno. 

Além de exibirem uma configuração distinta, Halliday (1985, p. 108-111) apresenta mais algumas 

características que diferenciam o processo mental do processo material em inglês:  

 

(1) em uma oração do tipo mental há sempre um participante humano (o experienciador) 

ou que age como humano (aquele que sente, pensa, percebe etc.);  

(2) os participantes que podem desempenhar o papel do que é sentido, pensado ou 

percebido geralmente constituem um conjunto irrestrito e consideravelmente maior do 

que o de possíveis candidatos a participar de processos materiais.  

(3) em inglês, o tipo de tempo presente considerado não marcado em orações do tipo 

mental é o simple present e, nos processos materiais, é o present continuous. Essa distinção 

não ocorre em russo, uma vez que não existe distinção entre formas de tempo presente;  

(4) os processos mentais se caracterizam por permitirem a construção da experiência em 

duas vias distintas. Halliday demonstra que é possível representar um processo mental 

do tipo “gostar” de duas formas diferentes, por exemplo, Mary liked the gift ou The gift 

pleased Mary, o que não quer dizer que os verbos utilizados sejam semanticamente 

equivalentes. O que Halliday busca ressaltar é que processos mentais podem ser em geral 

construídos tanto pela perspectiva do experienciador, como pela perspectiva do 

fenômeno, sem que para isso, seja necessário o uso de voz passiva. Esse mesmo 

conjunto de possibilidades de apresentação da cena pode ser construído em russo; o 

quadro 2.3, abaixo, ilustra algumas das várias possibilidades desse tipo de construção em 

inglês, apresentadas por Halliday (1985, p. 110), assim como algumas possibilidades 

existentes em russo. 

(5) por fim, processos mentais são processos do campo da percepção (ver, ouvir, observar 

etc.), da cognição (pensar, saber, compreender etc.) e da emoção (gostar, assustar, 

impressionar etc.), e como tais não podem ser substituídos pelo verbo prototípico 

“fazer”, que representa o processo material. Halliday fornece evidências de que essa 

substituição não é possível, através de exemplos como a pseudoclivada do tipo What 
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John did was know the answer e a interrogativa  do tipo What did Mary do with the gift? com  

uma resposta como She liked it. De acordo com Halliday expressões como  essas  são 

inaceitáveis em inglês. 

 

Quadro 2.2. Processos mentais construídos pela perspectiva do experienciador e do fenômeno 

Inglês Russo 

Perspectiva do 
experienciador 

Perspectiva do 
Fenômeno 

Perspectiva do 
experienciador 

Perspectiva do 
Fenômeno 

I like it it pleases me Ia éto liubliú 
(eu gosto disso) 

éto mnié nrávitsa 
(isso me agrada) 

I fear it it frightens me Ia étogo boiús’  
(tenho medo disso) 

éto meniá pugáiet 
(isso me assusta) 

I don’ understand it it puzzles me Ia éto nié ponimáiu 
(Eu não entendo isso) 

éto menia pútaiet 
(isso me confunde) 

I admire it it impresses me Iá étim voskhicháius’ 
(me admiro com isso) 

éto meniá porajáiet 
(isso me impressiona) 

  

c) Processos relacionais  

Os processos relacionais serão de grande importância neste trabalho, pois, como veremos 

em capítulos mais adiante, as construções de foco estudadas nesta tese exibem propriedades que 

podem ser explicadas com base nesses tipos oracionais. Para Halliday, processos relacionais servem 

para identificar ou caracterizar os participantes, de maneira que o significado central das orações 

que exibem esse tipo de processo é o de que algo “é”. Cada língua pode acomodar de formas 

diferentes os modos de ser e, em inglês, Halliday seleciona três possibilidades: (i) intensiva [x é a]; 

(ii) possessiva [x tem a] e (iii) circunstancial [x está em a]. Estas, por sua vez, podem acontecer de 

acordo com dois modos distintos: (a) atributivo e (b) identificacional. No quadro abaixo, extraído 

de Halliday  (2014: 265), e traduzido para o português, são apresentadas as possibilidades de 

combinação: 

 

Quadro 2.3. Processos relacionais (Fonte: HALLIDAY 2014:265) 

 (i) Atributivas 
“a é um atributo de x” 

(ii) identificadoras 
“a é a identidade de x” 

(1) intensiva  
(x é a) 

Sara é sábia Sarah é a líder 
A líder é Sarah 

(2) possessiva 
(x tem a) 

Pedro tem um piano O piano é de Pedro 
De Pedro é o Piano 

(3) circunstancial 
(x é/ está em a) 

A feira é na terça Amanhã é dia 10 
Dia 10 é amanhã 

 

O modo atributivo é um processo de atribuição de classe. Dessa forma, ele exibe a 

presença de apenas um participante. A classe pode ser denominada Atributo e o participante do 
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processo pode ser caracterizado como Portador. Já o modo identificacional é um processo de 

atribuição de identidade, de forma que um elemento x é identificado por um elemento a. Nesse 

sentido, um processo relacional do tipo identificacional conta com a presença de dois participantes, 

um Identificador e um Identificado.  

 As orações do modo atributivo e do modo identificacional podem ser distinguidas da 

seguinte maneira: 

 

(a) geralmente o sintagma nominal que funciona como atributo, nas atributivas, é 

indefinido e não pode ser um nome próprio. Já nas identificacionais, o sintagma nominal 

que funciona como identificador é geralmente definido e pode consistir em um nome 

próprio; 

(b) geralmente o verbo que compõe a oração atributiva possui significado também 

atributivo. Já nas orações identificacionais o significado do verbo assume valor equativo; 

(c) para uma oração do tipo atributiva é possível fazer perguntas que começam com 

as palavras QU “o que?” ou “como?”.  Para uma oração do tipo identificacional 

geralmente a pergunta é “qual?”, “quem?” e, mais raro, “o que?”; 

(d) orações do tipo atributivo não são reversíveis, diferentemente da 

identificacionais, que podem ser invertidas. 

 

Nesta tese, o que chamarei de construções de identificação no modo intensivo será de 

fundamental importância para explicar algumas das propriedades inerentes às construções de foco 

aqui estudadas. Dessa forma, informações adicionais sobre os processos relacionais do tipo 

intensivo poderão ser encontradas no capítulo 7 deste trabalho. 

É a partir da combinação das três macrofunções básicas acima discutidas (ideacional, 

interpessoal e textual), mapeadas pelos sistemas a elas atrelados e descritos aqui em linhas bastante 

gerais (TRANSITIVIDADE, MODO e TEMA) que Halliday descreve a estrutura linguística. 

Acredito que essa forma de mapeamento e motivação da estrutura linguística pode dialogar de 

forma profícua com os trabalhos desenvolvidos na GCBU. Nesse sentido, valho-me das 

contribuições fornecidas por Halliday sobre os sistemas que mapeiam as funções da linguagem em 

expressão linguística, buscando interpretá-los em uma perspectiva baseada em construções. Se 

adotarmos a concepção de que os sistemas de TRANSITIVIDADE, MODO e TEMA consistem 

em mapeamentos do polo que a GCBU denomina significado/função, podemos chegar a insights 

interessantes no âmbito da análise das construções de foco com o marcador éto em russo. 

Ao olharmos para o que Halliday considera como oração em termos de pareamentos de 
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forma e significado, ou seja, como construções, e retomarmos o esquema sugerido por Croft (2001) 

para a caracterização das construções, apresentado acima na figura 2.2 e reproduzido abaixo como 

figura 2.10, podemos, grosso modo, interpretar os sistemas de TRANSITIVIDADE, MODO e 

TEMA como que atuando de forma integrada e combinada nos polos de informação semântica, 

pragmática e discursivo-funcional, respectivamente. 

 

    

Figura 2.10 Os sistemas da LSF interpretados como informação semântica, pragmática e discursivo-funcional na 
GCBU 

  

As construções investigadas nesse trabalho se inserem no conjunto de construções 

compreendido como “construções de estrutura da informação” (HILPERT E KOOPS 2009) ou 

construções de foco (LAMBRECHT E POLINSKY 1999; LAMBRECHT 2000, 2001, BRAGA 

2009). Isso significa que as propriedades discursivo-funcionais inerentes a esse tipo de construção 

são de grande importância para sua caracterização. Acredito que o sistema de TEMA tal como 

descrito por Halliday (1967, 1970, 1985, 1994, 2004, 2014) seja de grande valia para a compreensão 

mais aprofundada sobre o funcionamento dessas construções em russo. Igualmente importante é 

a compreensão do sistema de TRANSITIVIDADE dessas construções de foco, que pode revelar 

insights interessantes sobre as propriedades semânticas desses tipos de construção. Finalmente, um 

olhar mais aprofundado sobre as propriedades pragmáticas também é relevante e pode se revelar 

promissor, se a noção de foco for observada pelo prisma do sistema de MODO, embora a esse 

sistema não seja dada grande ênfase nesta tese, uma vez que compreenderei foco na perspectiva 

foco-pressuposição, defendida por Prince (1986) e Lambrecht (1987,1994, 2000, 2001), a ser 

definida no próximo capítulo.  

 

2.4. CONSIDERAÇÕES 

 

Neste capítulo, tentei apresentar um breve panorama do arcabouço teórico utilizado nesta 
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tese. Aqui descrevi, em linhas gerais, os principais aspectos que delineiam a abordagem não 

derivacional conhecida como Gramática de Construções Baseada no Uso (GCBU), assim como os 

principais aspectos referentes à Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) hallidayana, cujas 

contribuições serão importantes para a compreensão de alguns aspectos do significado e da função 

das construções de foco estudadas nesta tese. 

Vimos que, como outras abordagens, a Gramática de Construções não se configura como 

um conjunto homogêneo, podendo ser dividida basicamente de acordo com dois grupos: o grupo 

formalista, não baseado no uso, que inclui a Unification Construction Grammar e a Sign Based Construction 

Grammar, e um grupo não formalista, baseado no uso, que inclui a Cognitive Construction Grammar, a 

Cognitive Grammar e a Radical Construction Grammar, entre outras.  

Em um primeiro momento foram apresentados os pressupostos básicos inerentes, em 

maior ou menor grau, a todas as versões da Gramática de Construções, a saber, a integração entre 

gramática e léxico, a compreensão de língua como uma rede de construções, ou seja, pareamentos 

de forma e significado, que exibem relações taxonômicas, também compreendidas em termos de 

relações de herança. Além disso, vimos que todas as versões da Gramática de Construções 

orientam-se pela estrutura de superfície, sem propor os níveis de análise subjacentes que costumam 

propor os modelos gerativistas. Finalmente, a Gramática de Construções reconhece e enfatiza o 

alto grau de variabilidade das construções entre as línguas do mundo. 

Em um momento posterior, debrucei-me sobre a GCBU, versão mais específica da 

Gramática de Construções, cujos pressupostos básicos são adotados nesta tese. Foi possível 

verificar que a GCBU enfatiza a relação entre o sistema linguístico do falante e processos cognitivos 

de domínio geral, e que tenta explicar os fenômenos da língua com base nesses processos e não 

em módulos cognitivos específicos da linguagem. Além disso, busquei mostrar que a GCBU não 

enxerga uma fronteira nítida entre gramática e uso; pelo contrário, o uso é compreendido como 

uma espécie de força motriz que fundamenta a gramática enquanto representação cognitiva. Nesse 

sentido, a gramática está fortemente atrelada à experiência do falante, que tem o seu sistema 

linguístico moldado por instâncias de uso no decorrer de toda a sua vida. Essas instâncias de uso 

podem ser consideradas como exemplares, cuja frequência contribui para a abstração das categorias 

linguísticas e construções, assim como para os processos de variação e mudança na língua. 

Portanto, a língua pode ser mais bem compreendida, se for considerada como um sistema 

adaptativo complexo, que exibe variação e gradiência, mudando no decorrer do tempo e 

adaptando-se às necessidades comunicativas dos seres humanos, influenciada por diversos fatores 

em competição. Consequentemente, as categorias, que exibem efeitos de protótipo e que se 

formam a partir da experiência, podem ser mais bem compreendidas como gradientes e não como 
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entidades discretas.  

Além disso, pode-se dizer que a busca de uma motivação semântico-funcional para a 

forma linguística seja um dos postulados mais enfatizados pelos modelos construcionistas baseados 

no uso, juntamente com o princípio da não-sinonímia das construções gramaticais. Nessa 

perspectiva a linguagem pode ser compreendida em termos de um diagrama que busca representar 

a realidade, de tal forma que cada ponto no diagrama seria motivado por algum aspecto da 

realidade, seja conceptual ou funcional. Em suma, a GCBU busca fornecer motivações (históricas, 

conceptuais, funcionais) para todas as construções postuladas em uma língua. Assim, na medida 

em que as construções possuem alguma motivação para serem da forma como elas são, muito 

provavelmente não haverá sinonímia total entre elas, de maneira que diferenças de forma nas 

construções evidenciariam diferenças em seu significado/função. 

Na última seção deste capítulo tentei apresentar de forma sucinta algumas das 

contribuições da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) de Halliday, que serão importantes neste 

trabalho. Vimos que existem alguns pontos em comum entre a GCBU e a LSF, dentre os quais 

ressaltei a integração entre léxico e gramática, a consideração do uso da língua como fundamental 

para a organização cognitiva da linguagem, e a busca pela motivação da estrutura linguística em 

termos semânticos, sociais e funcionais.  

Para Halliday, a estrutura linguística é motivada, servindo a, pelo menos, três 

macrofunções básicas: a ideacional, que dá conta da expressão do mundo exterior e interior do 

falante, a interpessoal, que organiza a linguagem como ato de fala em seu contexto de interação, 

atribuindo aos indivíduos os devidos papéis comunicativos, e a textual, que permite aos usuários da 

língua organizá-la como uma mensagem e não como blocos estanques de unidades linguísticas não 

relacionadas entre si. Essas três macrofunções permitem postular três sistemas de organização 

semântica da linguagem, descritos aqui como TRANSITIVIDADE, MODO e TEMA. 

Finalmente, argumentei que podemos interpretar o polo do significado/função das 

construções no âmbito desses três sistemas, de maneira que, considerando o nível oracional, o 

sistema de TRANSITIVIDADE pode fornecer insights profícuos para o pensamento sobre as 

propriedades consideradas semânticas na GCBU, o sistema de MODO pode trazer contribuições 

relativas às propriedades consideradas pragmáticas e o sistema de TEMA pode ser de grande valia 

para a compreensão das propriedades consideradas discursivo-funcionais, principalmente no que 

diz respeito às construções de foco estudadas nesta tese. 

Não há interpretações para o fenômeno em russo aqui investigado, que tenham sido 

desenvolvidas à luz das perspectivas teóricas adotadas neste trabalho. Como será visto no capítulo 

4, a maioria dos trabalhos existentes sobre as construções de foco com o marcador éto em russo, 
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além de investigá-las de forma tangencial, tende a fornecer análises formalistas, propondo níveis 

subjacentes de representação para explicar a forma dessas construções. Talvez seja tempo de 

propor uma análise para esse fenômeno em russo sob uma perspectiva construcionista baseada no 

uso. Este é o objetivo central desta tese, tal como ficará evidente nos capítulos que se seguem. 
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3 

Revisão da literatura: 

a categoria de foco revisitada 

 
 
 

Considere o modo pelo qual percebemos um objeto material, tal 
como um cubo. Vemos o cubo desde um ângulo, desde uma 
perspectiva. Não podemos ver o cubo de todos os lados de uma 
vez. É essencial para a experiência de um cubo que a percepção 
seja parcial, com apenas uma parte do objeto sendo diretamente 
dada a cada momento. Contudo, não é o caso de que somente 
experienciamos os lados que são visíveis desde nosso ponto de 
vista presente. Como vemos aqueles lados, também 
intencionamos, cointencionamos, os lados que estão escondidos. 
Vemos mais do que o olho alcança.39  

R. Sokolowski 
 
 
 
 

Neste capítulo veremos brevemente como a noção de foco tem sido 

abordada por perspectivas teóricas diversificadas. Aqui são resenhados 

apenas os trabalhos considerados mais relevantes para esta tese, o que, 

evidentemente, não esgota o conjunto grandioso de abordagens e 

propostas existentes. O capítulo está organizado da seguinte maneira: na 

seção 3.1., são apresentadas algumas das várias abordagens sobre a 

estrutura da informação, a saber, a tradição Tema-Rema, a abordagem 

Tópico-Comentário e a abordagem Foco-Pressuposição.  Na seção 3.2.,  a 

noção de status informacional e sua relação com a categoria de foco é 

debatida em linhas gerais. Na seção 3.3., os tipos de estrutura de foco mais 

comuns, discutidos na literatura, são apresentados. Além disso, na seção 

3.4, será apresentado um breve panorama sobre como a categoria de foco 

é percebida no que se refere a manifestações linguísticas concretas, nos 

mais diversos níveis de representação, de acordo com a literatura 

especializada. Por fim, algumas considerações encerram o capítulo. 

 

 
 

                                            
39 SOKOLOVSKI (2014, p. 25) Introdução à Fenomenologia. Tradução de Alfredo de Oliveira Moraes.  
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3.1. FOCO E A ESTRUTURA DA INFORMAÇÃO 

 

Desde a Antiguidade Clássica acreditava-se ser possível fazer a divisão de um enunciado 

em duas partes40, as quais, com o tempo, passaram a ser conhecidas como sujeito e predicado no 

Ocidente. No decorrer dos séculos, os estudos linguísticos se desenvolveram consideravelmente e 

muito foi escrito sobre esse assunto, o que provocou certa dose de confusão, causada pela mescla 

de níveis de representação distintos, usados na definição das categorias de sujeito e predicado. 

Daneš (1966), por exemplo, salienta que muita confusão nas discussões sobre fenômenos sintáticos 

poderia ter sido evitada se os elementos que compõem os variados níveis de análise tivessem sido 

mais bem caracterizados. No que tange às categorias supracitadas, verifica-se, no decorrer do 

tempo, ao menos a sobreposição de três desses níveis: o sintático, o semântico e o pragmático, o 

que por vezes tem feito com que fenômenos diversos, dentre os quais a estrutura da informação, 

sejam abarcados pelos mesmos rótulos.  

Ainda no século XIX, na tentativa de fazer uma distinção entre esses níveis, Henri Weil 

(1844, apud Mathesius 1967), identificou a diferença entre as categorias de sujeito e predicado e a 

estrutura informacional, indicando a importância desta última para o esclarecimento de fenômenos 

de alteração da ordem vocabular em línguas europeias. Mais tarde, em finais do século XIX, 

Herman Paul (1880, apud Barbosa 2005) propôs a distinção entre sujeito psicológico – como a 

primeira quantidade de ideias presentes na mente do falante – e predicado psicológico – como a 

porção de ideias que se associam ao sujeito psicológico – em contraposição às categorias de sujeito 

e predicado gramaticais. Cumpre salientar que, apesar da percepção sobre a existência, na sentença, 

de fenômenos de outra ordem que não a gramatical, o uso dos rótulos “sujeito psicológico” e 

“predicado psicológico”, em contraposição a “sujeito” e “predicado” gramaticais, não anulou as 

confusões já existentes sobre a divisão do enunciado. É somente com o surgimento da Escola de 

Praga que essa questão vai ser mais bem estudada. 

É Vilém Mathesius (196741), no âmbito da Escola de Praga, quem publica uma série de 

artigos sobre a estrutura da informação na sentença, dissociando essa categoria das noções já 

estabelecidas de sujeito e predicado. Para Mathesius, além da divisão gramatical da oração em 

sujeito e predicado, o enunciado pode ser dividido em duas partes do ponto de vista informacional: 

uma que se caracteriza como o ponto de partida, ou seja, a parte da informação que o falante considera 

já conhecida ou facilmente compreensível, e a partir da qual ele constrói sua mensagem; e outra 

parte – que constituiria o núcleo do enunciado – por meio da qual o falante comunica algo sobre o 

                                            
40 Onomata e rhemata, traduzidas habitualmente do grego como nomes e verbos, respectivamente. Para Platão (1980), 
no Sofista, por exemplo, um discurso (logos) só poderia existir a partir da junção de um nome (onoma) e um verbo (rhema). 
41 Edição russa, traduzida de textos do tcheco, cujos originais datam de 1912 e 1947. 
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ponto de partida. Desde então, os estudos sobre a estrutura informacional passaram por 

avassaladora transformação, cujo produto se traduz na extensa literatura especializada sobre o 

assunto, marcada não só pela diferença taxonômica, mas principalmente por especificidades 

teóricas, metodológicas e conceituais.  

A despeito dessas especificidades, é grande o número de linguistas que estudam a 

estrutura da informação, considerando ser possível dividir o enunciado em pelo menos dois blocos 

de informação. De acordo com essa perspectiva, a categoria de foco estaria relacionada à parte 

mais informativa do enunciado. Aqui discutirei brevemente as abordagens para a estrutura da 

informação mais relevantes para o trabalho, dividindo-as de acordo com a tradição taxonômica em 

que se inserem.  

 

3.1.1. A tradição Tema-Rema 

 

O primeiro conjunto de abordagens sobre o qual discorro adota a taxonomia Tema-Rema, 

iniciada pelos afiliados à Escola de Praga, mas também utilizada por outros pesquisadores, tais 

como Halliday (1967, 1970, 1985, 1994, 2004, 2014), Kovtunova (1976) e Yanko (2001, 2008, 

2014). Essa concepção toma como base as propostas de Mathesius para ponto de partida e núcleo do 

enunciado, apresentando algumas divergências e aprimoramentos importantes, a saber, a distinção 

entre estrutura temática e status informacional ou status de ativação dos referentes. 

Travniček (1961) é o primeiro a divergir, em parte, da caracterização sugerida por 

Mathesius, defendendo que mesmo em enunciados inteiramente novos é possível encontrar Tema. 

Para Travniček, a noção de Tema não está associada ao status da informação em termos de 

dado/novo, mas, sim, ao que o estudioso classifica como  objeto de pensamento, presente na 

mente do falante, a partir do qual este constrói sua mensagem. Dessa forma, Tema deveria ser o 

elemento a iniciar a sentença, ao passo que Rema seria seu complemento, ou seja, aquilo que se diz 

sobre o Tema, independentemente do conhecimento compartilhado entre falante e ouvinte. 

Considerando as perspectivas de Mathesius e Travniček, Firbas (1966, 1971), define Tema 

e Rema segundo o dinamismo comunicativo contido na sentença (doravante denominado DC), ou seja, 

o grau de contribuição fornecido para que a comunicação se desenvolva. Em outras palavras, o 

DC constituiria o fenômeno que permitiria a comunicação prosseguir, consistindo no resultado da 

interação de três fatores: o contexto, a estrutura semântica e o arranjo linear dos constituintes na 

sentença.   

No que se refere ao contexto, Firbas propõe a noção de dependência/independência 

contextual. Com isso, o Tema apresenta o mais baixo nível de DC, pois exibe o maior grau de 
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dependência contextual, ao passo que o Rema constitui a parte da sentença como o mais alto nível 

de DC, pois é contextualmente independente.  

Em termos de estrutura semântica, um  objeto (direto ou indireto) expressa o alvo (goal) 

de uma ação transmitida pelo verbo e, do ponto de vista da comunicação, um alvo desconhecido 

tende a ser considerado mais importante do que a ação em si expressa pelo verbo – da mesma 

forma que a direção, no caso de um verbo indicando movimento. Com isso, tende também a ser 

contextualmente independente, apresentando maior nível de DC. Para ilustrar esse fato, Firbas 

fornece o exemplo “I have read a fine book” em que considera fine book mais importante do ponto de 

vista comunicativo do que o próprio ato de ler expresso pelo verbo to read.  

No que diz respeito ao arranjo linear dos constituintes na sentença, a linearidade permite 

ao falante/escritor arranjar os elementos linguísticos de forma a desenvolver o discurso passo a 

passo. Portanto, o mais natural no processo de comunicação seria iniciar uma sequência com 

elementos que assumem baixo nível de DC, isto é, com o Tema, aumentando gradualmente esse 

nível até chegar ao Rema. Cada elemento que aparece no discurso tenderia a exibir maior grau de 

DC do que o seu antecedente. Essa seria a distribuição básica na disposição Tema-Rema, embora 

sejam admitidas outras possibilidades de distribuição, como no caso de sujeitos que remetem a 

pessoas ou coisas existindo ou aparecendo em cena pela primeira vez, tal como no exemplo “A girl 

came into the room”. Aqui, o sujeito tende a exibir maior nível de DC do que o verbo, porque, do 

ponto de vista comunicativo, uma pessoa ou coisa desconhecida que aparece em cena tende a ser 

mais importante do que o fato de sua existência ou aparecimento. Nessa diferenciação entre Tema 

e Rema, Firbas reconhece a existência de um contínuo que se estende entre extremos de maior ou 

menor DC.  

Na trilha dos estudiosos de Praga, encontram-se os pesquisadores russos. Kovtunova 

(1976), ao investigar a variação da ordem dos constituintes na oração russa e o impacto causado 

pela estrutura da informação nessa ordem, adota a nomenclatura Tema/Rema, caracterizando o 

primeiro termo como o ponto de partida do enunciado ou o  objeto da mensagem, definições também 

apresentadas por Mathesius e Travniček, respectivamente. Já o segundo termo é classificado como 

a parte do enunciado que apresenta o conteúdo principal da mensagem, ou seja, constitui o centro 

comunicativo do enunciado. Embora essa definição possa se assemelhar inicialmente à concepção de 

Mathesius, Kovtunova considera, da mesma forma que Travniček, que os conceitos de Tema e 

Rema são mais amplos do que os conceitos de dado e novo, embora reconheça que Tema e Rema 

com certa frequência coincidem com as categorias de dado e novo, respectivamente. A estudiosa 

ressalta que em alguns contextos, Tema pode apresentar elementos novos e Rema pode apresentar 

elementos já mencionados no contexto precedente. Kovtunova, além disso, argumenta que muitas 
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vezes uma oração inteira pode consistir em elementos dados, pois a finalidade comunicativa do 

enunciado seria confirmar ou negar um fato já conhecido e, ainda assim, em sentenças desse tipo 

seria possível identificar uma parte correspondente ao Tema e uma parte correspondente ao Rema. 

Isso ocorre porque as categorias de dado e novo e Tema e Rema não são equivalentes 

perfeitos. Nesse aspecto, Yanko (2001, 2014) concorda com Kovtunova, e dissocia o denominado 

status de ativação dos elementos na oração da sua estrutura temática, alegando que a tendência de o 

status informacional novo coincidir com o Rema e o status dado com o Tema consiste em uma 

mera consequência das reais características das duas categorias. Para Yanko, Rema é o elemento 

que forma a oração como um produto do discurso com finalidade comunicativa definida e que 

constitui o ato de fala da mensagem. Já o Tema possui um papel relativo, pois geralmente atua no 

plano da integração da oração com o texto ou com a realidade extralinguística (Yanko, 2001, p. 

24)42. 

A nomenclatura Tema-Rema também é adotada por Halliday (1967, 1970, 1985, 1994, 

2004, 2014). Como já visto no capítulo anterior, o estudioso encaixa a dicotomia Tema-Rema em 

um sistema maior, denominado TEMA. Esse sistema apresenta uma série de subsistemas, dentre 

os quais ressaltam-se a estrutura temática e a distinção Dado-Novo, que Halliday tende a considerar 

como estrutura da informação. Na perspectiva hallidayana, o Tema constituiria o assunto sobre o 

que se está falando, o ponto de partida para a oração como uma mensagem, ao passo que o Rema 

seria o complemento do Tema. Aqui, a estrutura comunicativa estaria relacionada à estrutura 

temática do discurso, o que em certo grau dialoga com os linguistas de Praga. Assim como tais 

estudiosos, Halliday acredita que a sequência de elementos na oração tende a representar uma 

ordenação temática e não uma ordenação de transitividade43.   

Como já dito, Halliday em toda sua obra busca fazer uma distinção clara entre estrutura 

temática, em termos de Tema-Rema, e status informacional, nos termos da distinção Dado-Novo 

(given-new), defendendo que essas dicotomias não são equivalentes, embora seja possível encontrar 

certa inter-relação entre elas. Se o Tema sempre ocorre antes do Rema em inglês, o mesmo não é 

sempre verdadeiro para a relação Dado-Novo, embora frequentemente a informação dada coincida 

com o Tema e a informação nova com o Rema. É aí que Halliday menciona a noção de foco, 

associando-a ao status novo da informação e indicando que geralmente ele tende a ocorrer no Rema, 

embora possa não se estender por todos os elementos que o constituem. Cabe ressaltar que 

Halliday não exclui a possibilidade de foco também ocorrer na posição de Tema, embora com 

                                            
42 No original: Рема – это абсолютное достояние предложения, потому что она формирует предложение как 
произведение речи с определенной коммуникативной целью, а роль темы – относительна: тема несет 
ответственность за связь предложения с текстом и экстралингвистической реальностью. 
43 Para maior discussão sobre a sequência de elementos na oração, conferir Halliday 1970. 
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menos frequência. Nesse sentido, a noção de foco, para Halliday, estaria ligada ao status da 

informação no discurso e não à estrutura temática propriamente. 

Para Halliday, foco pode ser definido como “um tipo de ênfase por meio da qual o falante 

acentua parte (que pode ser o todo) de um bloco de informação como a que ele pretende que seja 

interpretada como informativa” (Halliday, 1967, p. 204)44 . Além disso, o estudioso defende que “o 

que é focal é informação nova” (Halliday, op.cit.)45, o que não quer dizer que a informação não possa 

ter sido mencionada no contexto anterior – embora Halliday afirme que é geralmente esse o caso 

– mas, sim, que o falante a apresenta como não recuperável do contexto precedente46.  

Nesse aspecto, Firbas (1971) concorda com Halliday (1967), e aponta o exemplo “John has 

gone up to the window”, declarando que window poderia constituir informação conhecida através do 

contexto precedente, mas, como no exemplo, window se caracteriza como a direção do movimento, 

o constituinte se torna contextualmente independente e, por isso, pode ser expresso como 

informação nova. Para Firbas, diante dessas circunstâncias, window torna-se não recuperável do 

contexto precedente – termo que toma emprestado de Halliday. 

 

3.1.2. A perspectiva tópico-comentário 

 

Outra abordagem bastante difundida para lidar com a estrutura da informação é a que 

trata a noção de foco no âmbito da dicotomia tópico-comentário, a qual vem sendo adotada por 

diversos linguistas, a saber, Gundel (1974, 1988), Li & Thompson (1976), Gundel, Hedberg & 

Zacharsky (1997)47.  

É possível depreender, na perspectiva tópico-comentário, que o conceito de foco, tal 

como adotado em outras abordagens parece estar associado ao que os pesquisadores denominam 

comentário, ou seja, aquilo que se diz sobre o tópico, que, por sua vez, constitui o assunto sobre o 

qual o falante deseja falar na sentença. Essa perspectiva retoma as classificações fornecidas pelo já 

referido Mathesius, da Escola de Praga, para as noções de ponto de partida e núcleo e, de acordo com 

Halliday (1967), não dissocia estrutura temática e status informacional. Mais recentemente, os 

estudiosos tem identificado na dicotomia tópico-comentário o modelo de estrutura da informação 

considerado universalmente não marcado, que permite a emergência da construção de foco de 

                                            
44 Information focus is one kind of emphasis, that whereby the speaker marks out a part (which may be the whole) of 
a message block as that which he whishes to be interpreted as informative. 
45 What is focal is new information. 
46 Cabe salientar que essa constitui a primeira definição de foco que se tem notícia na Linguística. (Vallduví 1992, p. 
45). 
47 Como afirma Vallduví (1992), o termo tópico vem sendo utilizado para dar conta de uma multiplicidade de 
fenômenos. Como nesta tese não me debruço com profundidade na concepção de tópico, não discorrerei sobre seus 
vários significados. Para uma leitura detalhada sobre o assunto, conferir Vallduví (1992, p. 37-44). 
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predicado, o que compreende a apenas um dos variados tipos de codificação da estrutura de foco 

nas línguas do mundo (LAMBRECHT 1986, 1987, 1994, 2000, 2001; VAN VALIN E LAPOLLA 

1997; LAMBRECHT E POLINSKY 1998; VAN VALIN 1999). 

A título de ilustração, considere-se a caracterização sugerida por Gundel, Hedberg & 

Zacharski (1997) apresentada abaixo: 

 

Tópico: Uma entidade E é o tópico de uma sentença S se e 
somente se, ao usar S, o falante busca aumentar o conhecimento do 
falante, requer informação ou deseja que o destinatário aja com relação a 
E.48 

 
Comentário: Uma predicação P é o comentário de uma 

sentença S, se e somente se, ao usar S, o falante busca fazer com que P 
refira-se ao tópico da sentença.49 

 

A caracterização proposta por Gundel, Hedberg & Zacharski (1997) parece dialogar em 

parte com as noções de ponto de partida e núcleo, propostas por Mathésius. Nesse caso, o ponto 

de partida seria o tópico, ao passo que o núcleo constituiria o comentário. Adicione-se a isso a 

nítida caracterização do comentário como complemento do tópico. Por outro lado, tal como 

definido por Gundel  e colegas, o comentário corresponde à predicação, ao passo que a noção de 

núcleo, proposta por Mathesius parece ser mais ampla, podendo não abarcar somente o predicado, 

embora seja geralmente esse o caso. 

Essa abordagem se coaduna em parte com a de Halliday (1967), por aceitar que uma 

sentença pode ser constituída apenas pelo comentário, na medida em que o tópico pode estar 

implícito (Gundel, Hedberg & Zacharsky 1997), além de concordar também com a ocorrência do 

tópico em posição inicial na sentença de forma categórica, seguido pelo o comentário. Por outro 

lado, a abordagem tópico-comentário afasta-se da de Halliday por não reconhecer a diferenciação 

entre estrutura temática e status informacional, já que parece propor de forma mais direta que o 

tópico sempre carrega informação dada ao passo que o comentário veicula a informação nova. 

Essa tradição se difere também da concepção de Firbas (1966 e 1971), quando identifica uma 

relação discreta entre o tópico e o comentário, desconsiderando o conceito de dinamismo 

comunicativo em uma escala de gradação entre uma categoria e outra.  

 

 

                                            
48 Topic: An entity, E, is the topic of a sentence, S, iff in using S the speaker intends to increase the addressee's 
knowledge about, request information about, or otherwise get the addressee to act with respect to E. 
49 Comment: A predication, P, is the comment of a sentence S, iff, in using S the speaker intends P to be assessed 
relative to the topic of S. 
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3.1.3. Foco-pressuposição ou proposição aberta pressuposta 

 

Além das perspectivas acima apresentadas, talvez uma das abordagens mais difundidas na 

literatura para investigar a categoria de foco na atualidade seja a que o considera no âmbito da 

dicotomia foco-pressuposição ou foco-proposição aberta, cujos divulgadores são, entre outros, Chomsky 

(1970), Jakendoff (1972), Dik  (1989), Prince (1986) e Lambrecht (1987,1988, 1994, 2000, 2001). 

Ao estudar casos em que a interpretação semântica parece se relacionar mais diretamente 

com a estrutura de superfície do que com a estrutura profunda, no âmbito de uma perspectiva 

formalista, Chomsky (1970) argumenta que o foco incidiria no sintagma que contém o centro 

entoacional, ao passo que a pressuposição seria determinada pela substituição do elemento 

focalizado por uma variável. Tomemos os exemplos abaixo, extraídos de Chomsky (1970, p. 89): 

 

(3.1) [CHOMSKY 1970, p. 89]  
 a. is it JOHN who writes poetry? 
 b. it isn’t  JOHN who wrrites poetry 
 c. NO, it is BILL who writes poetry 

 

De acordo com Chomsky, nos dois primeiros exemplos, John recebe o acento principal 

na sentença e, com isso, é considerado o foco, ao passo que, no terceiro exemplo, o foco da 

sentença é Bill pela mesma razão (as palavras em caixa alta indicam a proeminência prosódica). Já 

a pressuposição permaneceria a mesma nos três exemplos: someone writes poetry (alguém escreve 

poesia).  

Jackendoff (1972) também segue nessa direção e, além disso, caracteriza o foco de uma 

sentença como a informação que o falante assume não ser compartilhada com o ouvinte, em 

contrapartida à pressuposição, que abarcaria a informação que o falante assume ser compartilhada 

com o ouvinte.  Outro estudioso que adota essa concepção é Dik (1978, 1989), que, em sua 

abordagem funcional, considera as categorias de tópico e foco como categorias pragmáticas, de 

maneira que o tópico apresenta a entidade à qual a predicação se refere em um dado contexto 

(setting) e o foco representa a informação relativamente mais importante ou saliente50. Dik (1989) 

defende, ainda, que a informação focal em uma expressão linguística é a informação que se refere 

às mudanças que o falante deseja trazer ao conjunto de informações pragmáticas do interlocutor 

(ou seja, à pressuposição). Tais mudanças podem assumir diferentes formas: o falante pode desejar 

adicionar informação ao conjunto de informações pragmáticas que o interlocutor possui, ou pode 

pretender substituir uma informação X, que ele assume que o interlocutor possua, por uma 

                                            
50 Dik (1978:19) The Topic presents the entity “about” which the predication predicates something in the given setting; 
the Focus represents what is relatively the most important or salient information in the given setting. 
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informação Y, que é a que ele possui. Em todo caso, deve haver alguma diferença entre a 

informação pragmática do falante e suas expectativas em relação às informações pragmáticas do 

ouvinte, de maneira que o falante apresente a informação para o interlocutor como se fosse “nova”. 

Além disso, o falante pode desejar focalizar uma porção de informação que ele julga já estar 

disponível para o interlocutor, com vistas a dar ênfase especial àquela porção de informação. Nesse 

caso específico, Dik considera a função de contraste, a qual será discutida na seção 3.3. deste 

capítulo. 

Embora adote algumas das noções de Halliday (1967) sobre Tema, Rema e foco, bem 

como de Chomsky (1970) sobre a relação foco-pressuposição, Prince (1986) prefere utilizar, em 

lugar do termo pressuposição, o termo “proposição aberta pressuposta” (ou simplesmente 

proposição aberta). Isso se deve ao fato de a estudiosa abordar a proposição aberta como 

conhecimento compartilhado saliente, ou seja, o que o falante assume ser compartilhado entre ele 

e o ouvinte, considerando-se o que o falante infere sobre as crenças do ouvinte (PRINCE 1985, p. 

65). Além disso, para Prince, a informação nova veiculada pelo foco não é uma noção baseada em 

entidades do discurso, como a distinção Dado-Novo, o que difere, portanto, da abordagem tópico-

comentário. O que constitui informação nova é o fato de um foco particular instanciar uma variável 

na proposição aberta. Para ilustrar essa concepção, Prince (1986, p. 209) apresenta os exemplos 

abaixo: 

 

(3.2) [PRINCE 1986, p. 209] 
 a. She gave the SHIRTi to Harry. 
 b. It was the SHIRTi that she gave 0i to Harry 
 c. She gave Xi to Harry. 
  

A informação nova não é a entidade do discurso expressa pelo SN the shirt em si, mas, 

sim, o fato de o constituinte the shirt instanciar a variável na proposição aberta She gave x to Harry. 

Dessa forma, é possível constatar que Prince concebe uma relação estreita entre o foco e a 

proposição aberta, de maneira que não seria possível descrever foco em termos de liberdade 

contextual, ou novidade da informação para o ouvinte. Cabe salientar que Prince identifica o 

elemento focalizado na sentença por meio da proeminência prosódica, da mesma forma que o 

fazem Chomsky (1970), Halliday (1967), Bolinger (1972), Lambrecht (1994), entre outros.  

Nesse sentido, cabe salientar aqui as considerações de Lambrecht (1994) sobre foco. Para 

iniciarmos a discussão, vejamos o exemplo (3.3), extraído de Lambrecht (1994, p. 209) e 

apresentado abaixo: 
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(3.3) [LAMBRECHT 1994, p. 209] 
a. Where did you go last night? 
b. We went to the MOVIES. 
 

Lambrecht identifica o elemento focalizado como MOVIES, também por conta de sua 

proeminência prosódica. Além de defender que a proeminência prosódica constitui a evidência 

para a identificação do constituinte focalizado, o estudioso parece concordar com Prince, quando 

afirma que a informação veiculada pela resposta no exemplo (3.3) não é nem movies, nem the movies, 

e nem mesmo to the movies, mas, sim, a proposição abstrata The place I went to last night was the movies 

e, nesse sentido é que a expressão the movies – ou melhor, seu denotatum – pode ser considerada o 

foco do exemplo (3.3.b). Para Lambrecht, quando se diz que o SN the movies é o foco da sentença 

(3.3.b), se quer dizer, na verdade, que o denotatum desse sintagma se encontra em uma relação 

pragmaticamente construída com a proposição, de maneira que o seu acréscimo transforma parte 

do enunciado em informação nova.  

Nessa perspectiva, Lambrecht (1994, p. 213) classifica foco como o componente 

semântico de uma proposição pragmaticamente estruturada, na qual a asserção difere da 

pressuposição. Considerando que uma proposição pode ser composta de pressuposição e asserção, 

a categoria de foco, em complementação fornecida por Lehmann (2008, p. 208) às palavras do 

referido Lambrecht, constituiria o elemento central da asserção, ao passo que o que se costuma 

intitular tópico constituiria o elemento central da pressuposição.   

Aqui podemos verificar que a noção de foco sugerida por Lambrecht (1994) difere-se da 

noção de foco fornecida por Halliday (1967). Se este considera foco como informação nova em 

termos de recuperabilidade, noção relacionada diretamente às expectativas do falante no que se 

refere à capacidade de o ouvinte recuperar entidades no discurso, Lambrecht compreende tal 

categoria como o componente de uma relação pragmática entre pressuposição e asserção. É essa 

noção de foco – como um componente semântico de uma proposição estruturada 

pragmaticamente – que esta tese adota. 

 

 

3.2. FOCO E STATUS DA INFORMAÇÃO 

  

Como afirmado na introdução deste trabalho, a língua atende às necessidades 

comunicativas dos seres humanos. Talvez uma afirmação mais óbvia do que essa, embora 

eminentemente verdadeira, seja a de que a comunicação envolve a transmissão de informação. O 

tempo todo, quando nos comunicamos, estamos em maior ou menor grau compartilhando 
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informação com nossos interlocutores, mesmo em interações meramente ritualísticas. Nesse 

sentido, lidamos com informações de diferentes tipos, que assumem status distintos em termos de 

novidade. Como já vimos, essa questão vem sendo debatida desde a Escola de Praga e, mais 

intensamente, nos últimos cinquenta anos, de maneira que insights interessantes têm sido fornecidos 

para a pesquisa em linguística. 

 De acordo com Prince (1981), distinções dado-novo podem ser encontradas em níveis 

distintos da linguagem e o fator crucial envolvido em todos eles é a tessitura do enunciado por um 

emissor, com vistas a satisfazer as necessidades presumidas de um receptor pretendido. Segundo a 

pesquisadora, o fluxo de informação no discurso está em constante movimento, de forma que a 

todo momento os interlocutores em uma situação de fala inserem novas entidades no discurso, as 

quais, com o desenvolvimento da comunicação, se transformam em informação dada, preparando 

o caminho para a inserção de mais entidades novas. Cada participante do discurso está ciente sobre 

o que está sendo dito e, na concepção de Prince, desenvolve hipóteses sobre as crenças e estratégias 

de seus interlocutores. Consequentemente, esse fluxo de informação é codificado linguisticamente, 

de maneira que as formas linguísticas podem contribuir para sinalizar a mudança do status da 

informação. 

 Halliday (1967, p. 204) é explícito quando afirma que “o que é focal é informação nova”, 

aquela “que o falante apresenta como não recuperável do contexto precedente”. Além disso, o 

estudioso defende que o status novo da informação é expresso por meios prosódicos (tonalidade), 

pois, em inglês, as unidades informacionais são distribuídas no discurso por meio de grupos tonais 

(tone groups,  HALLIDAY 1967, p. 178). Diversos são os estudiosos que, assim como Halliday, 

consideram a proeminência prosódica como mecanismo para identificação do constituinte 

focalizado, como já visto brevemente acima, o que será considerado especificamente mais adiante, 

neste capítulo. 

 Em relação à proposta sugerida por Halliday, que concebe informação nova como não 

recuperável e o status dado como recuperável do contexto precedente, Prince (1981, p. 227), ao 

propor sua taxonomia para a informação dada-nova, levanta uma questão importante, que pode 

ser discutida a partir do exemplo (3.4) abaixo, considerando que os elementos em caixa alta 

correspondem aos constituintes prosodicamente proeminentes: 

 

(3.4) John called Mary a Republican and then SHE insulted HIM. 

 

Prince defende que a definição de Halliday para o status dado-novo da informação em 

termos de recuperabilidade forneceria uma interpretação equivocada sobre o status de insulted no 
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exemplo fornecido. A estudiosa argumenta que a única forma de insulted ser considerada 

informação dada no exemplo, levando em conta a ideia de que possa ser recuperável do contexto 

precedente, seria se a considerássemos equivalente a called a Republican. Dessa forma, a autora 

argumenta que desenvolver uma definição para o status dado-novo da informação puramente em 

termos de recuperabilidade talvez não seja a melhor solução.  

Prince analisará mais dois tipos de interpretação: a de Chafe (1976), que ela interpreta com 

base na noção de “saliência” e a de Clark e Havilland (1977), a qual ela atribui o rótulo de 

“conhecimento compartilhado”. 

De acordo com a noção de saliência, a distinção do status informacional dado-novo dos 

referentes no discurso considera as expectativas do falante em relação aos estados de consciência 

do ouvinte. Chafe (1976) define a informação dada como o conhecimento que o falante assume 

estar na consciência do interlocutor no momento da enunciação, ao passo que a informação nova 

é considerada a que o falante assume que está sendo apresentada à consciência do interlocutor 

através do que está sendo dito (CHAFE 1976, p. 30). A crítica de Prince repousa no fato de que 

essa é uma distinção binária e, como tal, o rótulo dado acaba por abarcar entidades mencionadas no 

discurso precedente ou presentes na situação de fala, assim como elementos não mencionados ou 

não presentes diretamente no discurso, mas que podem ser inferidos. Essa não parece ser a  

intenção de Chafe, que, mais tarde (1987), reconhece que a investigação do status da informação 

em termos meramente dicotômicos não é a melhor alternativa e apresentará classificação tripartida 

para a distinção em pauta. 

No que diz respeito à concepção de Clark e Havilland, que Prince rotula como baseada na 

noção de “conhecimento compartilhado”, o falante assume que o ouvinte conhece ou pode inferir 

uma coisa particular, mas não estar necessariamente pensando sobre ela. Para Clark e Havilland, 

informação dada é aquela que o falante acredita que o ouvinte já conhece e a informação nova é 

aquela que o falante acredita que o ouvinte ainda não conhece (CLARK E HAVILLAND 1977, p. 

4). Embora não aponte especificamente os problemas da análise dos autores, Prince relata que o 

termo “conhecimento compartilhado”  tem causado muita confusão. Além disso, argumenta que 

essa visão tende a adotar a noção de um observador onisciente e não considera o que humanos 

normais, “não clarividentes” fazem quando interagem verbalmente (PRINCE 1981, p.  232). 

Finalmente, Prince considera que as três noções acima apresentadas (recuperabilidade ou 

previsibilidade, saliência e conhecimento compartilhado) não são mutuamente independentes, pois 

se um falante assume que o ouvinte tem condições de prever que algum item específico pode 

ocorrer em alguma posição determinada na sentença, o falante deve assumir que o ouvinte tem 

alguma coisa específica em sua consciência. Se o ouvinte tem algo específico em sua consciência, 
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o falante pode assumir que o ouvinte é capaz de fazer algum tipo de inferência. Nesse sentido, a 

estudiosa propõe sua taxonomia para a informação dada-nova, em termos de Familiaridade 

Assumida (PRINCE 1981, p. 233), dividida em três tipos de informação, a saber, nova, inferível e 

evocada, as quais, por sua vez, são subdivididas em classificações mais específicas. Para a discussão 

a ser levantada aqui, detenho-me apenas sobre a divisão da informação tripartida em nova, inferível 

e evocada.  

Segundo Prince, quando um falante apresenta pela primeira vez uma entidade no discurso, 

é possível dizer que ela constitui uma entidade nova. Por outro lado, se algum SN cuja entidade já 

se encontra no discurso de alguma forma (no discurso precedente ou situacionalmente) é 

apresentado pelo falante, o SN em questão constitui uma entidade evocada. Finalmente, Prince 

oferece um outro tipo de entidade do discurso, que é denominada inferível, o tipo de entidade que 

é mencionado quando o falante assume que, mesmo sem estar disponível no discurso precedente 

ou na situação de fala, o ouvinte pode inferir logicamente. 

Percebe-se que, em sua proposta, Prince está preocupada estritamente com o que se refere 

à produção e compreensão da forma linguística em uma teoria do discurso e não necessariamente 

com questões inerentes ao raciocínio e conhecimento, que a autora atribui como “problema de 

relevância geral para a psicologia cognitiva” (PRINCE 1981, p. 233). 

Já Chafe (1987) parece caminhar em outra via, pois considera a informação justamente pelo 

prisma cognitivo, que Prince tenta ignorar. Assim como Halliday (1967), Chafe distingue unidades 

informacionais por meios prosódicos e, nesse sentido, o estudioso atribui papel importante às 

pausas, quando se trata da modalidade falada, na medida em que é durante as pausas que ocorrem 

as mudanças nos estados de ativação da informação na mente do falante, o que se deve ao fato de 

tais mudanças provavelmente requererem certa quantidade de esforço cognitivo, consumindo 

tempo (Chafe 1987, p. 24). Para o estudioso, existem três estados de ativação, classificados como 

ativo (equivalente à informação dada), quando um conceito está acionado no foco de consciência 

da pessoa, semiativo (ou informação acessível), quando determinado conceito encontra-se na 

consciência periférica da pessoa e inativo, quando um conceito se encontra em sua memória de 

longo prazo. 

Com base nas supracitadas propostas de Prince (1981) e Chafe (1976, 1987), Lambrecht 

(1994) sugere que o quadro da distinção dado-novo é um pouco mais complexo e baseia-se nas 

ideias de identificabilidade (LAMBRECHT 1994, p. 77) e de estados de ativação dos 

referentes (LAMBRECHT 1994, p. 93), que de certa forma combinam aspectos das propostas de 

Chafe (1987) e Prince (1981). Para Lambrecht, quando o falante deseja fazer uma asserção 

envolvendo alguma entidade que ele assume que não esteja ainda representada na mente do 
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interlocutor e que não possa ser referida de forma dêitica, é necessário criar uma representação 

daquela entidade via descrição linguística, que possa, então, ser referida adequadamente no discurso 

subsequente. A criação dessa nova representação discursiva para o interlocutor pode ser comparada 

ao estabelecimento de um novo arquivo referencial no discurso, ao qual elementos posteriores 

poderão ser acrescentados no decorrer da conversa. É para dar conta das diferenças entre as 

entidades para as quais o falante assume que já foi aberto um arquivo que Lambrecht sugere a 

categoria cognitiva de identificabilidade, que já havia sido proposta anteriormente por Chafe (1976) 

e Du Bois (1980).  

Segundo Lambrecht, a distinção entre referentes identificáveis e não identificáveis está 

conceptualmente relacionada à distinção entre proposições pragmaticamente pressupostas 

(pressuposições) e proposições afirmadas (asserções). A proposição pressuposta é aquela 

compartilhada entre falante e ouvinte no momento da enunciação. A proposição afirmada é aquela 

para a qual apenas o falante possui uma representação. De maneira similar, referentes identificáveis 

são aqueles para os quais já existe uma representação compartilhada na mente do falante e do 

ouvinte, ao passo que referentes não identificáveis são aqueles para os quais só existe a 

representação na mente do falante. Lambrecht defende, ainda, que mesmo a identificabilidade e a 

ativação sendo categorias cognitivas independentes – uma tem a ver com o conhecimento e a outra 

com a consciência – as duas estão correlacionadas. Um referente que não é identificável para o 

interlocutor está necessariamente fora do parâmetro de ativação, pois os estados de ativação 

requerem a existência de uma representação mental na cabeça do interlocutor. Se, por um lado, os 

padrões de ativação sugeridos por Chafe (1987) podem dar conta de especificar referentes 

identificáveis, por outro lado, referentes não identificáveis não se explicam por padrões de ativação. 

É aí que Lambrecht recorre ao trabalho de Prince (1981), ao valer-se de sua proposta para a 

informação nova, para a qual a estudiosa sugere subespecificações, principalmente no que diz 

respeito à informação caracterizada como totalmente nova (brand-new), subdividida em “ancorada” 

(anchored), quando um SN representando a entidade do discurso está ligado (ancorado) a outro SN, 

geralmente já evocado contextualmente ou textualmente, e não ancorada (unanchored), quando não 

há esse tipo de ancoramento. Dessa forma, Lambrecht sugere o quadro na figura 3.1. para o status 

de representação cognitiva (informacional) dos referentes no discurso: 
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Figura 3.1. Status cognitivo dos referentes no discurso (Fonte: LAMBRECHT 1994, p.109) 

 

 Para Lambrecht há uma correlação entre identificabilidade e algumas propriedades formais 

que codificam a informação. As principais perpassam por:  

 

1) proeminência prosódica, na medida em que elementos novos tendem a ser mais 

proeminentes prosodicamente e elementos identificáveis tendem a ser menos 

proeminentes;  

 

2) pronominalização, na medida em que elementos identificáveis geralmente podem ser 

pronominalizados, o que não ocorre com elementos novos, não identificáveis; e   

 

3) marcação de definitude, de forma que elementos novos tendem a ocorrer com marcas 

não definidas, ao passo que os demais elementos podem apresentar marcas de definição.  

 

Todas essas propriedades vêm a constituir uma tendência ou, nas palavras de Lambrecht, 

condições suficientes, mas não necessárias (LAMBRECHT 1994, p.108). 

 Com base nos estudos de Lambrecht e por meio de um trabalho de comparação 

translinguística, Van Valin e LaPolla (1997) sugerem que tipos diferentes de codificação podem ser 

interpretados como que garantindo graus distintos de acessibilidade: enunciados com marcação 

zero garantem que o referente pretendido seja o mais acessível, geralmente ativo, como, por 

exemplo, o tópico da conversa em curso; o uso de pronomes garante que o referente pretendido 

ou esteja ativo (principalmente se não acentuado) ou pelo menos acessível (se acentuado); o uso de 

um SN definido garantiria que o referente pretendido fosse identificado, o que caracterizaria  

geralmente referentes inativos ou acessíveis. Para os autores, o uso de um SN indefinido pode 
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informar ao ouvinte que o referente não é identificado no contexto em questão e, assim, consiste 

em um novo referente que está sendo apresentado. 

 Neste trabalho, valho-me da proposta de Lambrecht (1994) no que diz respeito à 

identificabilidade dos referentes no discurso, quando da análise das construções de foco com o 

marcador éto. Nesse sentido, utilizo especificamente a dicotomia identificável vs não identificável e, 

quando relevante, lanço mão das noções de referente ativo, inativo e acessível  (por inferência, 

contexto ou situação), no caso de referentes identificáveis.  

 

 

3.3. TIPOS DE FOCO 

 

3.3.1. Tipos de estrutura de foco 

 

De acordo com a literatura (HALLIDAY 1967; DIK 1989, LAMBRECHT 1986, 1994, 

2000; VAN VALIN E LAPOLLA 1997, VAN VALIN 1999), foco pode ser classificado em 

subtipos, que levam em consideração a porção textual que está sendo focalizada na sentença. Caso 

a porção focalizada seja o predicado, uma oração ou enunciado como um todo, trata-se de foco 

amplo (broad focus). Se apenas um argumento da oração estiver sendo focalizado, tem-se aqui foco 

estreito (narrow focus). Instâncias desses dois tipos podem ser verificadas nos exemplos (3.5) e (3.6) 

do português brasileiro51: 

  

(3.5) Foco amplo 
P: O que aconteceu? 
R: [Antônio quebrou a perna]. 
 

(3.6) Foco estreito 
P: Quem quebrou a perna? 
R: Quem quebrou a perna foi [Antônio]. 

 

De acordo com Lambrecht (1994) o foco amplo pode ser de dois tipos a depender da 

articulação: foco de predicado – também conhecido como enunciado/sentença categórica – e  foco 

sentencial – este último também  conhecido como sentença tética (SASSE 1987, 1996; 

LAMBRECHT 1994, 2000; LAMBRECHT E POLINSKY 1999). Assim como Van Valin e 

Lapolla (1997) e Van Valin (1999), Lambrecht (1994) considera que a estrutura de foco de 

predicado é a estrutura de foco não marcada universal, na qual um argumento (geralmente o sujeito) 

                                            
51 Os elementos em colchetes constituem os itens focalizados. 
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constitui o tópico e o predicado constitui o comentário, em uma perspectiva tópico-comentário. 

O foco de predicado pode ser ilustrado por meio do exemplo (3.7), extraído de Lambrecht (1994, 

p. 223), no qual, para um contexto com uma pergunta do tipo O que aconteceu com seu carro? são 

apresentadas respostas com seus respectivos elementos focalizados em inglês, italiano, francês e 

japonês, respectivamente. 

 

(3.7) [LAMBRECHT 1994, p. 223, Inglês, italiano, francês e japonês] 
  
[contexto: O que aconteceu com o seu carro?]  
 
a. My car/It broke DOWN.  
b. (La mia macchina) si è ROTTA.  
c. (Ma voiture) elle est en PANNE.  
d. (Kuruma wa) KOSHOO-shi-ta. 

 

No exemplo (3.7), pode-se depreender que carro é o elemento pressuposto, constituindo 

o tópico da sentença. A asserção vem em seguida, por meio de um comentário sobre o tópico, 

nesse caso, o predicado. 

No caso do foco sentencial, como o próprio nome diz, é a sentença inteira que está em 

foco. Verifiquemos outro exemplo apresentado por Lambrecht (1994, p. 223): 

 

(3.8) [Lambrecht 1994, p. 223, Inglês, italiano, francês e japonês] 
 
[contexto: O que aconteceu?] 
 
a. My car/It broke down.  
b. (La mia macchina) si è rotta.  
c. (Ma voiture) elle est en panne.  
d. (Kuruma wa) koshoo-shi-ta. 
 

Nas sentenças apresentadas em (3.8), nenhuma pressuposição é evocada formalmente na 

concepção de Lambrecht, ou seja, a sentença inteira constitui uma asserção. Van Valin (1999), em 

sua leitura sobre a abordagem proposta por Lambrecht, afirma que o uso mais comum do foco 

sentencial é em construções apresentativas do tipo “Once upon a time there was an old man and a dog”, 

em que estão sendo apresentadas personagens pela primeira vez no contexto. É interessante notar 

que esse tipo de construção já havia sido discutido por Mathesius (1967), ao diferenciar as relações 

entre ponto de partida e núcleo, chamando a atenção para o fato de que a oração do tipo 

apresentado em (3.9) deve ser compreendida como uma oração que como um todo constitui o 

núcleo do enunciado. Um exemplo do tcheco é apresentado pelo estudioso para ilustrar esse tipo 
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de construção, em que a expressão Byl jednou, em (3.9), serve apenas para apresentar um novo 

elemento no discurso, sobre o qual será possível falar adiante. 

 

(3.9) [Mathesius 1947, p. 240, tcheco] 
Byl                jednou     jeden  král. 
haver.PST   uma vez    um      rei. 
Era uma vez um rei. 

 

Em termos de foco estreito, Lambrecht (1994), Van Valin (1999), Ladd (2008) entre 

outros, reconhecem o foco argumental, que é aquele que incide sobre um único argumento da 

sentença. Um exemplo de foco argumental, extraído de Van Valin (1999), pode ser visto em (3.10): 

 

(3.10) [Van Valin 1999, p. 513, inglês] 
Q: What did Sally buy? 
A: She bought A NEW CAR. 

 

Na resposta em (3.10), o foco incide sobre o  objeto direto A NEW CAR, um argumento 

do verbo to buy. A pressuposição é de que Sally comprou alguma coisa (Sally bought x) e a asserção 

é de que a coisa x que Sally comprou é um carro novo. 

 

3.3.2. Funções do foco 

 

Na literatura especializada, é comum encontrar menções aos tipos de foco, considerando, 

além da porção textual pela qual se estende, a função a que serve (HALLIDAY 1967, CHAFE 

1976, DIK 1989; LAMBRECHT 1994, LADD 2008, entre outros). Nesse caso, os tipos de foco 

mais difundidos são o informacional (ou informativo, ou de informação) e o contrastivo (ou identificacional).  

Foco informacional se refere à estratégia de focalização que adiciona algum tipo de 

informação não compartilhada entre falante e ouvinte ou que o falante deseja apresentar como a 

que ele considera informativa em relação as suas crenças sobre o ouvinte. É possível conferir uma 

ilustração desse tipo de foco no exemplo (3.11), do Turco: 

 
(3.11) [ISSEVER 2003, p. 1036, turco] 

Kim       kitabı          Ays， e’ye        verdi. 

QU        livro-ACC   Ays    e-DAT     give-PST 
Quem deu o livro para Ays? 

 

[foco ALI.] kitabı         Ays，e’ye      verdi. 

               livro-ACC  Ays，e-DAT give-PST 

        Ali deu o livro para Ays. 
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Em turco, o constituinte focalizado presente na resposta à pergunta ‘Quem deu o livro para 

Ays?’ é Ali, que contribui com informação nova respondendo à pergunta “quem?”.  

Por sua vez, o foco contrastivo visa a transmitir algum tipo de oposição em relação a um 

fato já pressuposto pelo interlocutor. Nesse caso, a focalização pode não veicular informação 

realmente nova para o destinatário, mas algum tipo de informação que o falante ache importante 

realçar, num conjunto de entidades possíveis, no momento da enunciação, com vistas a corrigir, 

comparar ou contrapor informação presente em contexto anterior. Um exemplo desse tipo de 

focalização pode ser visto em (3.12), abaixo: 

 

(3.12) [LI 2008, p. 761, mandarim] 

P: ni        chi        mifan ma?  

Você  comer     arroz QP52  

‘Você come arroz?’  

      

R: wo chi      miantiao, bu    chi    mifan.  

   eu comer  macarrão, não comer  arroz.  

‘Eu como   macarrão, não como arroz.’ 

 

Em (3.12), na resposta ‘Eu como macarrão, não como arroz’ o item focalizado é miantiao 

(macarrão), que ocorre numa relação de contraste com arroz.  Num primeiro momento, o 

interlocutor pergunta se o falante come arroz, ao que este responde afirmativamente comer 

macarrão, para em seguida negar que come arroz. 

A diferença entre as instâncias de foco apresentadas acima é nítida. Contudo, uma 

observação mais apurada demonstra que essa visão dividida em foco informativo e contrastivo não 

dá conta de todas as possibilidades de expressão do foco. Nesse sentido, é interessante verificar a 

caracterização das funções de foco proposta por Dik et al. (1981), com base na descrição da língua 

aghem realizada por Watters (1979, apud DIK ET AL 1981, p. 47). Observe-se o esquema disponível 

na figura abaixo:  

                                            
52 QP: question particle. 



69 
 

 

Figura 3.2 Subdivisão dos tipos de foco 
(Fonte: DIK ET AL. 1981:60) 

 
De acordo com esse esquema, foco pode, mas não necessita, envolver contraste. Em 

outras palavras, Dik et. al. sugerem que podemos dividir foco em dois grandes tipos: informativo 

e contrastivo. Este último, por sua vez, pode ser subdividido de acordo com a especificidade da 

pressuposição. Caso haja pressuposição específica, o foco é paralelo; no caso de haver 

pressuposição específica, o foco pode, ainda, ser subdividido em mais dois tipos: não corretivo, 

sendo, nesse caso, seletivo; e corretivo, em que pode ser subdividido em mais três possibilidades, 

quais sejam, expansivo, restritivo e substitutivo, de acordo com a função que assuma no contexto. 

O que veremos a seguir é uma breve descrição sobre cada um desses seis tipos de foco, tal como 

proposto por Dik et al. (1981). 

 

i. Foco completivo 

 

É aquele em que se pretende preencher uma lacuna na informação pragmática do 

interlocutor. Para ilustrar esse tipo de função, os autores afirmam que quando alguém pergunta 

algo do tipo “What did John buy?”, seu interlocutor pode inferir que há a seguinte estrutura de 

pressuposição em sua informação pragmática: “John bought x”; x =_____. A pergunta seria 

interpretada como uma solicitação para que seja preenchida a lacuna nessa estrutura de 

pressuposição. Nesse sentido, quando a questão é respondida por um exemplo como “John bought 

COFFEE.”, o foco COFFEE sinaliza que esse pequeno pedaço de informação visa a preencher a 

lacuna na  pressuposição acima. Para os autores, o foco completivo não envolve qualquer tipo de 

contraste específico. 
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ii. Foco seletivo 

 

Dik et al. se referem a foco seletivo, quando a informação em foco seleciona um item 

dentre um conjunto de valores possíveis pressupostos. Como exemplo, os autores apresentam uma 

situação em que o falante A pergunta “Did John buy coffee or rice?”  e o falante B responde “He bought 

COFFEE.”. O item focalizado em COFFEE é apresentado como o valor correto para o valor x 

da pressuposição. O foco seletivo envolve contraste, pois exclui implícita ou explicitamente os 

outros valores pressupostos para x. 

 

iii. Foco substitutivo 

 

Foco substitutivo diz respeito aos casos em que um item específico em uma informação 

pragmática do interlocutor é removido e substituído por outro item correto. Para ilustrar esse tipo 

de foco, os autores fornecem uma situação em que o falante A afirma que “John went to London.”, 

ao que o falante B pode replicar uma série de possibilidades: a) No, he didn’t go to LONDON, he went 

to NEW YORK; b) No, he went to NEW YORK, not to LONDON; c) No, he didn’t go to LONDON; 

ou d) No, he went to NEW YORK. Os autores salientam que  nesse caso, a focalização envolve dois 

passos distintos, remover a informação incorreta (to London) e substituir por informação correta (to 

New York), sendo esses dois passos nomeados rejeição e correção. 

 

iv. Foco expansivo 

 

Foco expansivo se refere aos casos em que o foco de informação vem a ser adicionado a 

uma informação pressuposta dada, como na pressuposição “John bought x”, em que x=coffee e um 

falante B pode adicionar informação, como em “John not only bought COFFEE, he also bought RICE”; 

ou em “Yes, but he also bought RICE”. Os autores defendem que o foco expansivo possui um 

elemento de correção, na medida em que o falante indica que a informação de seu interlocutor está 

incompleta em relação ao valor da variável x. No entanto, a informação do interlocutor não é 

incorreta de maneira a ser substituída, como em outros tipos de foco corretivo. 

  

v. Foco restritivo 

 

Foco restritivo abarca casos em que um conjunto pressuposto previamente dado é restrito 

a um ou mais valores corretos. Para ilustrar esse tipo, os autores consideram a pressuposição de 
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um falante A como sendo “John bought x”, em que x= “coffee and rice”  e um falante B restringe esse 

conjunto com uma oração do tipo “No, he didn’t buy RICE, he only bought COFFEE” ou “No, he only 

bought COFFEE”. Nesse sentido, afirmam os autores, o foco restritivo corrige claramente a 

informação pressuposta do falante A, de maneira que ao menos um dos valores de x é explícita ou 

implicitamente rejeitado como incorreto. 

 

vi. Foco paralelo 

 

Foco paralelo diz respeito a casos nos quais o falante contrasta dois blocos de informação 

em uma expressão linguística como em  “JOHN bought a BIKE, but PETER a CAR”. Nesse caso, 

os autores defendem que os itens em caixa alta assumem a função de foco, mas isso ocorre por 

conta de relações internas entre os pares contrastados (JOHN, BIKE) e (PETER, CAR) em vez de 

por causa de informação pragmática presumida por parte do interlocutor. 

 

Da forma como Dik et. al (1981) apresentam o foco contrastivo, cria-se a impressão de 

que a noção de contraste é exclusivamente inerente à categoria de foco, quando, em verdade, ela é 

parece ser uma propriedade comunicativa mais ampla do que a categoria de foco. Yanko (2001) 

salienta que a noção de contraste se apresenta por si só como uma função comunicativa, que pode 

ser combinada tanto com unidades de informação focal, como nos exemplos sugeridos por Dik et 

al., acima, como com unidades de informação não focal (como em João gosta de jogar futebol, já 

Henrique prefere xadrez, por exemplo). Dessa forma, neste trabalho, utilizo apenas 

tangencialmente a proposta de Dik et al. (1981), para evidenciar diferenças de uso entre as 

construções de foco anteposto  e pseudoclivada, considerando o contraste mais como uma função 

comunicativa resultante da combinação da construção de foco com o contexto em que ela ocorre. 

 

3.4. FOCO E ESTRUTURA LINGUÍSTICA 

 

Como já salientado anteriormente, vários são os estudos que apontam a relação entre foco 

e entoação (HALLIDAY 1967; CHOMSKY 1970; BOLINGER 1972; PRINCE 1986; 

VALLDUVÍ 1992; LAMBRECHT 1994, 2000, 2001; VAN VALIN E LAPOLLA 1997; VAN 

VALIN 1999; LAMBRECHT E POLINSKY 1999; YANKO 2001, 2008, 2014, LADD 2008). 

Halliday (1967) argumenta que o discurso se distribui em unidades de informação que não são 

derivadas de características sintáticas. Na unidade de informação, o foco seria marcado na estrutura 

fonológica, por meio da expressão do núcleo tônico no grupo tonal. Essa marcação se daria por 
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acentos de pitch. Bolinger (1972) concorda com Halliday, afirmando que as palavras podem ser 

focalizadas para demonstrar o status “novo” da informação, contraste ou algum outro tipo especial 

de informação, sendo, para isso, marcadas por acentos de pitch, sem haver diferenciação entre o 

acento primário (que na tradição formalista seria determinado por meio de regras) e o de contraste. 

Ladd (2008), ao analisar os padrões de acento sentencial, propõe uma abordagem que faz 

distinção entre a noção semântico-pragmática de foco e a noção fonético-fonológica de acento, 

seguindo em parte a perspectiva de Lambrecht (1994), e, assim como Halliday (1967), aplica a 

noção de foco a porções de enunciado maiores que uma única palavra.  Nesse caso, é comum a 

distinção entre pelo menos dois tipos de foco: o foco amplo e o foco estreito (broad focus e narrow 

focus), como já mostrado acima. A esse respeito, em língua portuguesa, Moraes (2006) faz distinção 

entre três padrões melódicos distintos nas relações entre Tema e Rema, caracterizados como 

monorremático – que não apresenta ruptura melódica nítida – Tema anteposto – que tende a 

apresentar uma inflexão ascendente sobre a tônica final do Tema e descendente sobre a tônica final 

do Rema, e o Rema anteposto – que se caracterizaria por duas inflexões, ambas descendentes, 

sendo uma mais importante sobre a tônica final do Rema e outra, menos acentuada, sobre a tônica 

final do Tema. (MORAES 2006, p. 282).  

Para Büring (2008), que, diferentemente dos estudiosos acima, adota uma perspectiva 

tipológica, do ponto de vista entoacional, as línguas do mundo podem focalizar elementos na 

sentença via acentos de pitch, fraseamento prosódico (marcação de fronteiras prosódicas), ou, ainda, 

em poucos casos, não apresentar qualquer marcação prosódica.  

Em russo, Palko (2010) distingue tópico de foco em termos prosódicos, indicando que o 

primeiro é marcado pela elevação do tom na sílaba tônica da palavra (ou sintagma) topicalizada 

com a queda nas sílabas postônicas, caso existam. No que se refere ao foco – que para Palko sempre 

ocorrerá ao fim da oração – a marca prosódica é o tom descendente sobre a sílaba tônica do 

elemento focalizado, o que se verifica também em Yanko (2001, 2008, 2014) e Khaldoianidi (2002). 

Cabe ressaltar, aqui, que, tanto Moraes (2006), acima, para o português, como Palko (2010), Yanko 

(2001, 2008 e 2014) e Khaldoianidi (2002), para o russo, analisaram apenas orações simples, que 

não fazem uso de recursos morfossintáticos para a focalização de elementos na sentença. 

Para além das instâncias em que a marcação de foco se faz exclusivamente por meio 

prosódico, é interessante observar a forte relação entre estrutura morfossintática e estrutura de 

foco. Dentre os estudos mais relevantes, cabe relembrar a discussão proposta por Van Valin (1999).  

No que diz respeito à relação entre a estrutura de foco e a organização sintática, o 

estudioso compara tipologicamente diversas línguas em termos de rigidez vs. flexibilidade sintática 

e rigidez vs. flexibilidade da estrutura de foco. Como rigidez ou flexibilidade sintática, Van Valin 
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considera o grau de variabilidade da ordem dos constituintes da sentença. Como critério para 

estabelecer a rigidez ou flexibilidade da estrutura de foco, apresenta o domínio potencial de foco 

(LAMBRECHT 1994) como o espaço na sentença em que a categoria de foco pode ser expressa, 

podendo tal espaço ser fixo ou variável. Verifica-se, com isso, a existência de línguas que possuem 

ordem vocabular rígida, mas apresentam estrutura de foco flexível – como é o caso do inglês e da 

língua toura, falada na Costa do Marfim – línguas que possuem ordem vocabular flexível, mas 

estrutura de foco rígida – como é o caso de algumas línguas banto, bem como do italiano – línguas 

com ordem vocabular e estrutura de foco rígidas, como o francês – e línguas com ordem vocabular 

e estrutura de foco flexíveis – como é o caso do russo e do polonês. Vejamos alguns exemplos 

extraídos de Van Valin (1999)53 e de Lambrecht (1988) que ilustram essa tipologia: 

 

(i) Sintaxe rígida e estrutura de foco flexível 

 

(3.13) [VAN VALIN 1999, p. 515, toura] 

a) Tìà    ké           gwɛ́ɛ́              lɔ̞’. 
          Tia  PRDM   amendoins    comprar 
         Tia COMPROU AMENDOINS 

 

b) P:   Tìà-’            mɛɛ    lɔ̞’                  le? 
Tia-PRDM  que    comprar         TM? 
O que Tia comprou? 

 

           R:  Tìà-’                 gwɛ́ɛ́-’                    lɔ̝’            le. 
                Tia-PRDM      amendoins-FOC  comprar    TM 
                Tia comprou AMENDOINS. 
 

b')  P:  Waa      gwɛ́ɛ́           lɔ̝’        le? 
           quem  amendoins comprar TM 
          QUEM comprou amendoins? 
 

      R: Tìà-’            gwɛ́ɛ́              lɔ̝’          le. 
          Tia-FOC1   amendoins   comprar  TM 
         TIA comprou amendoins. 

 

c) Tìà    ké             gwɛ́ɛ́-le                    lɔ̝’ 
           Tìà PRDM    amendoins-FOC2     comprar 
           Tia comprou AMENDOINS. 

 

Em (3.13) são apresentados exemplos da língua toura, que, segundo Van Valin, possui 

                                            
53 No que diz respeito aos exemplos fornecidos por Van Valin  (1999), as glosas fornecidas pelo autor foram mantidas. 
As abreviações por ele utilizadas são as seguintes:  ACC ‘accusative’, COP ‘copula’, DAT ‘dative’, FOC ‘focus’, LOC 
‘locative’, OBJ ‘object’, PASS ‘passive’, PRFV ‘perfective’, PRDM ‘predicate marker’, REFL ‘reflexive’, REL 
‘relativizer’, SUBJ ‘subject’, TM ‘terminal marker’,TOP ‘topic’. 
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ordem SOV rígida. Nos exemplos fornecidos pelo estudioso, é possível depreender que a estrutura 

de foco nessa língua é mais flexível que sua estrutura sintática, pois, através de diversos marcadores, 

o foco pode incidir tanto sobre o predicado como um todo, como sobre o sujeito da oração, ou 

ainda sobre o objeto. A marca ké indica que o predicado da oração está em foco, como é possível 

ver em 3.13.a. A marca -’, além de indicar que o foco está no predicado, quando acrescida também 

ao objeto direto da oração, serve para focalizá-lo, como visto na resposta em 36.b. Quando essa 

marca é acrescida somente ao sujeito, este é que constitui o item focalizado na oração, como na 

resposta 3.13.b’. Há ainda uma terceira possibilidade, quando –le, nomeado por Van Valin de 

marcador terminal, é acrescido ao objeto direto, focalizando-o, como em 36.c. 

 

(ii) Sintaxe flexível e estrutura de foco rígida 

 

(3.14) [VAN VALIN 1999,  p. 516, setswana] 
a) Monna    o-bed-its-e                           mosimane 
    homem   SUBJ-bater-PRFV-MOOD    menino 
    ‘O/um homem bateu no/um menino’ 
 
b) Mosimane  o-bed-its-w-e                                          ke   monna 
    menino      SUBJ-bater-PRFV-PASS-MOOD    por   homem 
   ‘O/Um homem bateu no menino’ 

 
c) Monna   o-fihl-il-e 
    Homem SUBJ-chegar-PRFV-MOOD 
   ‘O/*um homem chegou. 

 
d) Ho-filh-il-e                           monna. 
    LOC-chegar-PRFV-MOOD homem 
  ‘Chegou um homem’ ou ‘Um homem chegou’. 

 

Em (3.14), setswana é apresentada como representante do grupo de línguas com sintaxe 

flexível, mas estrutura de foco rígida. Van Valin declara que embora a ordem vocabular em 

setswana seja relativamente flexível, existe uma restrição absoluta que não permite a elementos 

focais aparecerem antes do verbo. Sendo uma língua de ordem básica SOV, o sujeito tende a 

constituir informação dada. O SN que aparece antes do verbo deve constituir informação dada, ao 

passo que, para ser focalizado, ele deve ocorrer depois do verbo, como demonstram os exemplos 

3.14.a (função de  objeto) 3.14.b (função de agente da passiva). Quando é o sujeito que está sendo 

focalizado, para que ele possa ocorrer depois do verbo, um marcador de concordância locativa é 

acrescentado ao verbo, como demonstra o exemplo 3.14.d em contraposição ao exemplo 3.14.c.  

 

 



75 
 

(iii) Sintaxe e estrutura de foco rígidas  

 
(3.15) [LAMBRECHT 1988, p. 136, francês] 
Y’a           Jean  qu’a téléphoné 
PRON-ter Jean que-tem telefonado 
João ligou (telefonou). 

 

Em (3.15) o francês é apresentado como língua de sintaxe e estrutura de foco rígidas. Van 

Valin cita Lambrecht (1986 e 1994) quando afirma que o francês possui restrições para sujeitos 

focais como em setswana ou em italiano, o que justificaria sua rigidez na estrutura de foco, e salienta 

que em francês não pode ocorrer inversão de sujeito como ocorre nessas línguas. Para Van Valin, 

o francês soluciona essa questão por meio de construções nas quais um sujeito focal surge de 

alguma outra forma após o verbo, resolvendo essa restrição. O que ocorre em (3.15) é exatamente 

isso. Jean como sujeito não poderia estar em foco, por isso, recorre-se a um tipo de construção 

denominada por Lambrecht (1988) como clivada apresentativa (presentational cleft), que permite que 

Jean constitua o elemento focalizado da construção. Como demonstrado no exemplo (3.15), a 

clivada apresentativa é constituída de duas partes: uma que apresenta o referente Jean por meio da 

expressão Y’a e outra parte que diz algo sobre ele por meio de uma relativa. 

 

(iv) Sintaxe e estrutura de foco flexíveis 

 
(3.16) [VAN VALIN 1999, p. 522, russo] 
a) P: [Kto]            [zaščiščajet Viktor-a]?                Quem defende Viktor? 
             quem. NOM    defende Viktor-ACC 
                FOCO                    TÓPICO   

 
           R: [Viktor-a         zaščiščajet] [Maksim-Ø]          MAKSIM defende Viktor. 
                 Viktor-ACC   defende    Maksim-NOM 

TOPICO                           FOCO 
 

b) P: [Kogo               zaščiščajet] [Maksim-Ø]?       Quem Maksim defende? 
                quem-ACC      defende    Maksim-NOM 

             FOCO                   TÓPICO 
 
           R: [Maksim            zaščiščajet] [Viktor-a]         Maksim defende VIKTOR. 
                Maksim-NOM   defende    Viktor-ACC 

TÓPICO           FOCO 
 

Em (3.16), o russo é dado como exemplo de língua com sintaxe e estrutura de foco 

flexíveis. São apresentados exemplos de perguntas e respostas, para demonstrar que, em perguntas 

com palavras QU, o foco incide sobre o constituinte que ocupa a primeira posição, ao passo que 

em respostas para essas questões o foco tende a ocorrer em posição final. Os exemplos também 
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demonstram que a sintaxe russa é flexível, permitindo que o sujeito seja ocorra depois do verbo, 

assim como o objeto antes do verbo. Isso é possível, como confirmado na extensa bibliografia 

sobre a ordem de constituintes (KOVTUNOVA 1976, KRYLOVA E KHAVRONINA 1986, 

COMRIE 1989, KING 1995; OLIVEIRA 2013)54, devido à rica morfologia de caso existente em 

língua russa.  

Considero que a tipologia proposta por Van Valin deva ser encarada como uma espécie 

de contínuo, com graus de variação que vão desde a sintaxe extremamente rígida até a 

extremamente flexível, bem como da estrutura de foco extremamente rígida até a estrutura de foco 

extremamente flexível. Além disso, é necessário considerar as especificidades da relação sintaxe-

estrutura de foco em cada língua, como este trabalho fará especificamente para a língua russa. 

Evidencia-se, diante das observações de Van Valin, que as línguas do mundo recorrem também a 

outros recursos morfossintáticos, que não somente a ordem vocabular, para marcar constituintes 

na sentença. É o caso, por exemplo, das construções clivadas.  

Antecipando o trabalho de Van Valin, Jespersen (1987)55 já verifica alguma relação entre 

a estrutura de foco e a estrutura sintática, quando diz que clivadas são bastante utilizadas em línguas 

cuja ordem vocabular é rígida, tais como o inglês, o francês ou línguas escandinavas, com a 

finalidade de marcar foco ou contraste. Em linhas gerais, construções clivadas são construções “em 

que uma oração é dividia em duas seções separadas, cada uma com um verbo, um dos quais ocorre 

em uma oração QU dependente56. Entretanto, Calude (2009), ao realizar estudos sobre a variedade 

de tipos de clivadas em inglês, salienta que a maioria das descrições feitas sobre esse tipo de 

construção se baseia em estudos da língua inglesa, de maneira que os itens nelas contidos, como 

atesta a maioria dos estudiosos (a existência de verbo cópula ou de pronome relativo/ palavra QU), 

poderiam não ser suficientes para dar conta do fenômeno em outras línguas naturais.  

Braga (2009), por seu turno, ao analisar clivadas no português brasileiro, sinaliza que 

construções usualmente abarcadas pelo rótulo de clivadas compreendem um número grande de 

estruturas que compartilham algumas propriedades formais e funcionais e divergem quanto a 

outras, sugerindo a inadequação de uma caracterização única, capaz de abrigar todas as 

configurações. É possível identificar, em português brasileiro, uma série de tipos de construções 

clivadas, as quais exibem padrões distintos, elencados a seguir: 

 

 

                                            
54 Como veremos mais adiante, isso também se aplica às construções de foco sentencial e pseudoclivadas, mas não à 
construção de foco anteposto, na qual o constituinte focalizado ocorre em posição inicial na sentença, imediatamente 
após o marcador éto. 
55 Original de 1937 
56 Definição de CRYSTAL 1985:79 
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(3.17) [BRAGA, OLIVEIRA E BARBOSA 2013, p. 33, português brasileiro] 
a. Construção Pseudo-Clivada 
Quem/O Que + Oração sem constituinte clivado + Ser + Constituinte Clivado 
F: Quem estava com a chave era o jardineiro. (18, f) 

 
b. Construção Pseudo-Clivada Invertida 
Constituinte Clivado + Ser Quem/O Que + Or. sem constituinte clivado 
F: Esse padre           foi   quem                    deixou (o colégio) para a ordem (26, m) 

 
c. Construção Pseudo-Clivada Extraposta 
Ser + Constituinte Clivado + Quem/O que + SV 
F: É ele mesmo quem declama. (Revista O Globo, 27/01/2013) 

 
d. Construção Foco Ser 
Oração sem Constituinte Clivado + Ser + Constituinte Clivado 
F: Todo homem que está ficando velho quer é jogar. (30, m) 

 
e. Construção Clivada Canônica 
Ser + Constituinte Clivado + Que + Or. sem constituinte clivado 
Fui eu que escrevi. (43, f ) 
 
f. Construção Ser Que 
Constituinte Clivado + Ser Que + Or. sem constituinte clivado 
F: Eles                      é que      uma vez implicaram comigo (26, m) 

 
g. Construção Que 
Constituinte Clivado + Que + Or. sem constituinte clivado 
F: Eles                        que   enrolaram (18, f ) 

 
10. Construção Ser... Ser Que 
Ser  +  Constituinte Clivado + Ser Que +  Or. Sem constituinte clivado 
É       o homem                        é que         faz ele violento, né? (22, f ) 

 

É possível observar diante das instâncias de construções clivadas apresentadas acima que 

uma delas carece do pronome relativo/palavra QU, como é o caso da construção “foco ser”, e 

outra carece da cópula, como é o caso da construção QU, o que permite o questionamento sobre 

quais propriedades podem ser utilizadas como básicas para caracterizar construções clivadas nessa 

língua.  

Por essa razão, é interessante investigar construções clivadas em línguas outras que não o 

inglês, pois fatos interessantes sobre focalização podem emergir. Por exemplo, Sankoff e Brown 

(1976), ao investigarem construções relativas em tok pisin, uma língua crioula, falada por 

aproximadamente quatro milhões de pessoas em Papua-Nova Guiné, perceberam que o pronome 

demonstrativo ia pode ser utilizado, entre outras funções, para focalizar constituintes no discurso, 

como em construções clivadas dos tipos apresentados em (3.18.a-b): 
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(3.18) [SANKOFF E BROWN, 1976, p. 638]57 

a. Em liklik barata ia [mi tok ia] (Noemi S.) É sobre o JOVEM irmão [que eu estou falando] 

b. Em nambawan meri ia [igat nain bilong en [bai igo long Lae]] (Sarah D.) “É a primeira mulher [que tem 

o direito [que vai para Lae]]  

 

Segundo as autoras, em (3.18.a), o falante deseja corrigir uma identificação errada da 

pessoa sobre quem o falante anterior estava falando. Em (3.18.b) nambawan meri (a primeira 

mulher) é focalizado em contraste com outra mulher que erroneamente pensa que ela pode ir para 

Lae.  

O uso de dêiticos para focalizar elementos no discurso parece ser um recurso bastante 

comum em diversas línguas do mundo tal como indicado na literatura58. Ao desenvolver um estudo 

tipológico aprofundado sobre demonstrativos, Diessel (1999) demonstra como cópulas não verbais 

e marcadores de foco podem emergir a partir de demonstrativos identificacionais nas mais diversas 

línguas, e defende que existe uma forte correlação entre esses elementos no que diz respeito à 

gramaticalização. O autor sugere os seguintes esquemas para a direção do desenvolvimento de 

cópulas e marcadores de foco: 

 

(3.19) Cópulas   [DIESSEL 1999, p. 147]    

[NP] [DEMi NPi]          [NP COPi NPi] 

 

(3.20) Marcadores de foco [DIESSEL 1999, p. 148]    

[[DEM Ø  NP]S [REL CL]S]S         [[FOCO NP]NP...]S      

 

A direção de gramaticalização apresentada em (3.19) ilustra a hipótese de que cópulas não 

verbais tendem a surgir, em algumas línguas, a partir de demonstrativos identificacionais. 

Adicionalmente, Diessel propõe a direção de gramaticalização apresentada em (3.20), indicando 

que marcadores de foco também podem surgir a partir de pronomes demonstrativos 

identificacionais em contextos de orações relativas/clivadas.  

Se observarmos as construções de foco analisadas nesta tese, veremos que as hipóteses 

apresentadas por Diessel para o desenvolvimento de cópulas e marcadores de foco parecem 

bastante razoáveis. Observem-se os exemplos (3.21), de uma pseudoclivada, e (3.22), de uma 

construção de foco anteposto, em russo: 

                                            
57 As autoras não forneceram glossa detalhada para os exemplos. As autoras informam que as palavras em caixa alta 
indicam o elemento focalizado.  
58 A propósito, conferir  Sankoff e Brown (1976), Givón (1979), Grenoble (1998), Diessel (1999). 
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(3.21) [CNLR 2014, conversa informal] 
Что было в свободной продаже  это творог. 
Tchto bý-l-o v svobódn-oi prodáj-e  éto tvoróg. 
que ser/haver-PAS-N em livre-PRE venda-PRE  DEM/COP requeijão 
O que se vendia livremente era requeijão. 

 

(3.22) [CNLR 2008, conversa informal] 
Это Юлия ее отправила. 
Éto Yúlia ieió otprávi-l-a. 
DEM/COP Yulia 3S.AC enviar-PAS-F 
Foi Yulia que a enviou. 

 

Em (3.21), éto pode ser compreendido como um marcador de cópula, como defendido na 

literatura tradicional (VINOGRADOV 1947, NIKOLAEVA 1986). Já em (3.22), a maioria dos 

estudiosos tende a caracterizar éto como um pronome ou partícula marcadora de foco 

(PADUCHEVA 1982, GRENOBLE 1998, KIMMELMAN 2009), como será visto em maiores 

detalhes no próximo capítulo. Sem dúvida o que se pode afirmar é que, em ambos os exemplos, 

há reminiscências de propriedades dêiticas de éto como um demonstrativo identificacional, o que 

nos remete ao caráter gradiente das unidades linguísticas, reconhecido pelas vertentes 

construcionistas baseadas no uso (BYBEE 2010, 2013, TRAUGOTT E TROUSDALE 2013). 

 

3.5. CONSIDERAÇÕES 

 

O objetivo deste capítulo era apresentar um panorama das abordagens para a estrutura da 

informação que considero mais relevantes para o desenvolvimento desta tese. Das abordagens 

acima apresentadas é possível inferir que a maioria dos estudiosos tende a considerar que a estrutura 

da informação no discurso pode ser dividida em ao menos duas partes, a despeito das diferenças 

que essas partes possam assumir em termos de caracterização e sistematização. 

Foi possível verificar que, de acordo com a perspectiva adotada, as partes que constituem 

a estrutura da informação podem variar. Na perspectiva Tema-Rema, verifica-se, de uma forma 

geral, a dissociação entre estrutura temática e o status informacional (ou status de ativação dos 

referentes). Nessa concepção, o Tema consiste no primeiro elemento apresentado na sentença, o 

qual de certa forma constitui o “ objeto do pensamento” ou ponto de partida para a sentença como 

uma mensagem. Esse elemento tenderia, por seu turno, a ser mais dependente do ponto de vista 

contextual, pois atuaria no plano na interação do texto com a realidade extralinguística. O Rema, 

por sua vez, constituiria o centro comunicativo, a razão de ser da sentença como um ato de fala, 

na medida em que é menos dependente do contexto. Além disso, o Rema tende a vir em posição 

posterior ao Tema, pois constituiria o seu complemento. Nessa concepção, a estrutura temática e 
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o status da informação no discurso constituem elementos distintos da estrutura da informação. 

Aqui, foco não estaria diretamente vinculado à estrutura temática da informação, mas, sim, ao 

status informacional (em termos de dado-novo) das unidades apresentadas na estrutura temática. 

Segundo Halliday (1967), o que é focal é informação nova, pois foco seria um tipo de ênfase, por 

meio da qual o falante visa a apresentar determinado tipo de informação como não recuperável do 

contexto precedente.  

As demais perspectivas apresentadas neste capítulo não fazem essa distinção ou a 

abordam em outros termos. No caso da concepção tópico-comentário a associação entre estrutura 

temática e o status informacional parece ser mais direta. No caso da concepção foco-pressuposição, 

a preocupação parece ser maior com a estrutura proposicional do que propriamente com as 

entidades do discurso. Nesse sentido, aquilo que os autores caracterizam como informação nova 

ou não compartilhada com o interlocutor não diz respeito diretamente a essas entidades, tal como 

defendido em outras perspectivas, mas sim a uma relação pragmática de diferenciação entre 

pressuposição e asserção em uma proposição. É nesse sentido que, em uma proposição a asserção 

seria o conteúdo mais informativo, cujo elemento central corresponderia ao foco da sentença. 

A propósito do status informacional dos referentes no discurso, vimos um conjunto 

considerável de contribuições apresentadas no decorrer dos últimos cinquenta anos, recebendo 

tratamento bastante diversificado no decorrer do tempo, o que vem tornando o quadro da estrutura 

da informação mais complexo do que se imagina. Aqui verificamos que Halliday (1967) associa de 

forma direta a noção de “foco” ao status informacional “novo” no discurso, o que não é feito de 

forma direta por nenhum dos demais pesquisadores mencionados. Prince considera o status 

informacional por um prisma discursivo, tomando como pista exclusivamente as formas com as 

quais os referentes são mencionados no texto. Chafe, por sua vez, encara o status dado-novo da 

informação em termos cognitivos, considerando o status informacional dos referentes na 

consciência do falante e suas expectativas em relação aos estados de ativação dos referentes na 

consciência de seu interlocutor. Finalmente, Lambrecht considera a noção cognitiva de 

identificabilidade, em que elementos identificáveis se comportam da mesma forma sugerida por 

Chafe (1987). Já constituintes não identificáveis, na medida em que não apresentam representação 

cognitiva na mente do ouvinte/leitor, são caracterizados por Lambrecht com base nas propostas 

discursivas de Prince (1981), considerando o que a autora trata como informação nova. 

Das abordagens para a estrutura da informação apresentadas no início deste capítulo, 

compreendo que a concepção Tema-Rema proposta por Halliday (1967, 1985, 1994, 2004, 2014) 

e a abordagem Foco-Pressuposição sugerida por Lambrecht (1994) podem ser utilizadas de forma 

combinada neste trabalho, se encararmos a noção de Tema-Rema de Halliday em termos 
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discursivo-funcionais e a noção de foco-pressuposição de Lambrecht em termos proposicionais. 

Acredito que a abordagem Foco-Pressuposição pode ser útil para explicar como as construções 

estudadas neste trabalho se estruturam como proposições e como organizam a informação, tanto 

em termos de estrutura de foco, como em padrões de ativação dos referentes no discurso. Por 

outro lado, a estrutura temática tal como sugerida por Halliday pode auxiliar na explicação de 

diferenças específicas sobre a localização dos constituintes focalizados nas construções aqui 

estudadas e como elas se organizam na forma de uma mensagem. 

Ainda neste capítulo, busquei mostrar como a categoria de foco, na literatura 

especializada, é percebida em termos de manifestações linguísticas. Foi possível verificar que é 

comum a divisão da categoria de foco de acordo com dois tipos básicos (foco amplo e foco 

estreito), que possibilitam a existência de três tipos de articulação de foco nas línguas do mundo: 

foco argumental, foco de predicado e foco sentencial. Fala-se em foco argumental, quando apenas 

um argumento da sentença é focalizado. O foco de predicado, por sua vez, constitui a estrutura de 

foco tipologicamente não marcada nas línguas, compreendida como tópico-comentário por alguns 

pesquisadores, e ocorre quando o predicado como um todo está em foco com exceção de um dos 

argumentos (geralmente o sujeito). Por fim, o foco sentencial ocorre, quando a sentença como um 

todo encontra-se focalizada, sem evocar formalmente qualquer tipo de pressuposição. 

No que tange às funções que foco pode expressar no discurso, é comum verificar a 

distinção entre foco informacional (ou informativo), quando única e exclusivamente o falante 

pretende contribuir com o conjunto de informações de seu interlocutor, sem apresentar um 

contraste específico. Nesse sentido, segundo a classificação sugerida por Dik et al (1981), é possível 

falar em foco completivo. Já o foco contrastivo ocorre, quando, ao contribuir com o conjunto de 

informações de seu interlocutor, o falante o faz por meio de algum tipo de contraste, que pode ser 

seletivo, expansivo, restritivo, substitutivo ou, ainda, paralelo, segundo a proposta de Dik et al. 

Além disso, demonstrei que a literatura disponível costuma identificar diversos 

mecanismos linguísticos para a codificação da categoria de foco. Esta pode se manifestar no nível 

prosódico, por meio de acentos de pitch ou fraseamento prosódico, ou ainda em termos 

morfossintáticos, incluindo o uso de uma ordem específica, o uso de morfemas marcadores de 

foco ou, ainda, de construções clivadas.  

No que diz respeito às clivadas, verificamos que ao estudar as estratégias de clivagem em 

outras línguas que não o inglês, fatos interessantes sobre a linguagem podem emergir, como por 

exemplo o uso de pronomes demonstrativos para marcar foco em tok pisin (Sankoff e Brown 

1976). A esse respeito, vimos com Diessel (1999), que estudou demonstrativos em um conjunto 
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grande de línguas do mundo, que é relativamente comum a emergência de cópulas não verbais e 

marcadores de foco a partir de demonstrativos identificacionais.  

Considerando a língua russa e suas estratégias de focalização, tal como verificado na 

introdução desta tese, observa-se um amplo conjunto de estratégias de focalização, que perpassam 

os níveis prosódico e morfossintático. Com Van Valin (1999), vimos que o russo pode ser 

caracterizado como uma língua de sintaxe e estrutura de foco flexíveis, mas que em declarativas 

simples, o elemento focalizado tende a ocorrer ao final da sentença, o que justifica a variabilidade 

da ordem vocabular nesse tipo de oração, a serviço da estrutura da informação. Cabe salientar que, 

para além da flexibilidade sintática de construções declarativas da língua em pauta, para acomodar 

a estrutura da informação, o russo possui outras estratégias de marcação de foco, dentre as quais 

as construções que serão analisadas nesta tese. O próximo capítulo tem como um de seus objetivos 

revisar as principais contribuições acerca dessas construções em russo. 
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4 

Revisão da Literatura: 

Éto e construções de foco 

 
 

A gradiência se refere ao fato de que muitas categorias da língua 
ou gramática são difíceis de distinguir, geralmente porque a 
mudança ocorre no decorrer do tempo, de forma gradual, 
movendo um elemento ao longo de uma categoria para outra59. 

 
J. Bybee 

 
As construções de foco estudadas neste trabalho têm em comum o fato 

de se valerem da palavra éto como um elemento fixo na construção. Essa 

palavra assume caráter multifuncional na língua russa e é motivo de 

divergências de classificação por parte dos estudiosos. Este capítulo, tem 

como um de seus objetivos apresentar um panorama sobre como o 

elemento éto é analisado no russo. É possível observar que as divergências 

de análise desse elemento se devem ao fato de que ele exibe um conjunto 

de usos prototípicos, arranjados de acordo com as categorias discretas 

propostas pelos pesquisadores e gramáticos, mas, por outro lado, 

apresenta usos gradientes, que não se encaixam nas propostas de 

classificação tradicionais. Esse será o conteúdo da primeira seção do 

capítulo. Na segunda seção, a despeito da escassez de contribuições 

específicas sobre as construções de foco com éto em russo, os principais 

trabalhos que, mesmo de forma incipiente ou periférica, tenham 

discorrido sobre algum aspecto de seu uso são apresentados. Como de 

costume, algumas considerações finalizam o capítulo.  

 

4.1. O USO DO DEMONSTRATIVO ÉTO: CARACTERIZAÇÕES EXISTENTES 

 

É lugar comum entre os estudiosos que a palavra éto apresenta caráter multifuncional em 

russo. Tradicionalmente ela é classificada como a forma neutra do pronome demonstrativo étot, e 

                                            
59  No original: Gradience refer to the fact that  many categories of language or grammar are difficult to distinguish, 
usually because change occurs  over time in a gradual way, moving an element from one category to another. (BYBEE 
2010, p. 2) 
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como partícula – classe de palavras de difícil caracterização, dada a variedade de elementos que 

abarca60. Com relação a alguns dos usos de éto nos exemplos de (4.1) a (4.3), abaixo, os estudiosos 

convergem em relação à descrição e caracterização.  

 

(4.1) [CNLR 2003 – entrevista] 
Вот если взять несколько  последних месяцев то Ваше отношение 
Vot iésli vziát’ niéskol’ko posliédnikh miésiatsev, to váche otnochénie 
PAR se pegar alguns últimos meses então 1PL relação 
 
за это время к правительству изменилось или нет? 
za éto vrémia k pravítelstvu izmenílos’ íli niét? 
durante DEM tempo com governo mudar-PAS       ou     NEG 

 
Bem, se considerar alguns últimos meses, então a sua relação com o governo, durante esse 
período, mudou ou não? 

 

(4.2) [CNLR 2004 – programa de rádio] 
Вот такая песня с рефреном «Главое- дождаться» 
Vot takáia pésnia s refrénom “Glávnoie –  dojdát’sia!” 
PAR essa canção com refrão-INS   principal esperar 
 
Время Относительно. Все вообще относительно! Это еще 
Vrémia otnosítelno. Vsío voobché otnosítel'no! Éto echió 
tempo relativo tudo em geral relativo DEM ainda 
       
Эйнштейн сказал и был относительно прав.  
Einstein skazá-l... i by-l otnosítelno prav..  
Einstein dizer-PAS e estar-PAS relativo certo  
       
Essa música com o refrão “O principal é esperar”! O tempo é relativo. Tudo em geral 
é relativo. Einstein já dizia isso... e estava relativamente certo. 

 

(4.3) [CNLR 2005 -Conversa informal] 
          – А  что это вы тут делаете?   
        – A tchto éto vy tut diéla-ietie?   
           E o que DEM 1PL aqui fazer-2PL   
        
           – У тебя просто Виндос сам по себе тормозит 
             – U tebiá prósto Víndos sam po siebié tormoz-ít. 
           em 2SG simplesmente Windows próprio por si frear-3S 
     
– E o que é que vocês estão fazendo aqui? 
– Simplesmente o teu Windows está travando sozinho.  
 

                                            
60 A propósito, conferir os trabalhos de Nikolaeva (1986) e Starodumova (1997) sobre a complexidade das partículas 
como classe de palavras.  
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Os exemplos de (4.1) a (4.3) representam, como já dito, instâncias de uso de éto em relação 

às quais não há divergências de descrição e classificação. Na literatura disponível parece haver 

consenso em relação ao fato de que, em (4.1), éto atua como determinante de vremia (tempo), no 

SPrep za éto vremia (durante esse tempo/período), em (4.2), retoma a informação contida na oração 

imediatamente anterior, qual seja, a de que “tudo em geral é relativo” (“vsio voobche otnositel’no”), 

funcionando como argumento do verbo znat’ (saber), e em (4.3), atua como uma partícula de ênfase 

da palavra QU em uma construção interrogativa.  

Por outro lado, existem usos em que a palavra éto acarreta dificuldades de caracterização, 

provocando divergências por parte dos estudiosos. Esses usos são elencados a seguir: 

 

(4.4) [PADUCHEVA 1982, p. 81] 
Это мой брат. 
 Éto  mói  brat.  
DEM meu Irmão 
 
Este é meu irmão. 

 

(4.5) [OJEGOV 2010, p. 636] 
Жизнь –это счастье.   
Jizn – éto chastie   
vida DEM felicidade   
 
A vida é felicidade. 

  

 

(4.6) [KIMMELMAN 2009, p. 321] 
Nácha Tánia grómko plátchet. Éto oná mám-u zoviót. 
POS.1.PL.F Tania alto chorar.3S DEM 3S.F mamãe-AC chamar-3S 
 
Nossa Tania está chorando alto. Ela está chamando a mamãe./ É que ela está chamando a 
mamãe. 

 

(4.7) [CNLR – 2006 – conversa informal] 
Я сказал что мщу я тока своим врагам 
Iá skazá-l tchto mch-u iá tóka svo-ím vragám 
1S dizer-PST que vnigar-se-1S 1S só POS.SUJ-DAT inimigo.DAT 
  
А она для меня уже никто. Она типа 
A oná dliá meniá ujé niktó. Oná tipa 
E 3S.F para 1S.ACC já ninguém 1S.F tipo 
 
мне сказала что это я –  никто. 
mnié skazá-l-a tchto éto iá –  niktó. 
1S.DAT dizer-PST-F que DEM 1S ninguém 
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Eu disse que me vingo somente dos meus inimigos e que ela para mim já não era ninguém. 
Ela tipo me disse que eu é que não sou ninguém. 

 

(4.8) [CNLR – 2003 – artigo científico] 
В чем они действительно опередили москвичей 

V tchem oní deistvítelno operedí-l-i moskvitchéi 
em QU.PRE 3PL realmente antecipar-PAS-PL mocovitas-GEN 
       
это в скорости публикации.  
éto v skórost-i publikátsi-i.  
DEM PRP velocidade-PRE publicação-PRE  
 
No que eles realmente tem vantagem sobre os moscovitas é na velocidade de publicação. 

 

As discussões suscitadas por instâncias como as dos exemplos de (4.4) a (4.8) refletem a 

inexistência de uma caracterização unificada, principalmente no que diz respeito à definição do 

status categorial do elemento éto. De todas as caracterizações, a mais detalhada e criteriosa parece 

ser a de Paducheva (1982). Aliás, esta foi a primeira a identificar a falta de clareza quanto aos 

critérios para distinguir o emprego da palavra éto como pronome e como partícula. É de sua autoria 

o artigo seminal de 1982, que busca apresentar critérios claros para a distinção desse elemento entre 

as duas classes, os quais são apresentados a seguir: 

 

(i) pronomes possuem função dêitica ou anafórica, ao contrário das partículas; 

(ii) pronomes podem constituir termos da oração, já as partículas não; estas se 

juntam a algum outro elemento que possa assumir função sintática. 

(iii) partículas são elementos opcionais na oração; 

(iv) partículas são elementos obrigatoriamente átonos na oração, ao passo que os 

pronomes podem receber acento frasal. 

 

Em (4.4), Paducheva defende que éto assume a função sintática de sujeito em uma oração 

que denomina binominativa61 e, portanto, pode ser caracterizado como um pronome, já que as 

partículas por si só não assumem função sintática na oração. Já em (4.5), apesar de a maioria dos 

estudiosos62 considerar éto como uma partícula de cópula, a qual liga dois SNs, Paducheva, por seu 

turno, propõe uma interpretação diferente. A estudiosa argumenta que aqui éto pode ser 

                                            
61 Construções binominativas do russo são construções de cópula produzidas pela mera aposição de elementos, como 
por exemplo  Macha – utchitel’nitsa (A Macha é professora) Cabe ressaltar que em construções desse tipo, os dois 
elementos da construção devem estar no caso nominativo. 
62 A propósito, conferir Vinogradov (1947), Chakhmatov (1949), Nikolaieva (1986) e Letuchiy (no prelo). 
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interpretado como um pronome que retoma o SN que o antecede, em uma construção de tópico. 

Nesse sentido, Paducheva associa construções como (4.5) a construções como (4.9), abaixo: 

 

(4.9) [PADUCHEVA 1982, p. 86] 
Девочки– они акуратно носят платье. 
Diévotchk-i –  oní akurátno nós-iat plát’ie. 
meninas-PL 3PL com esmero  usar.IMPF -3PL vestido 
 
As meninas, elas usam o vestido com esmero. 

 

Em (4.9), acima, a função anafórica do pronome pessoal de terceira pessoa oni (elas) é 

evidente, diferentemente do que ocorre em construções de cópula do tipo especificado em (4.5). 

Em construções do tipo apresentado em (4.9), o pronome pessoal de terceira pessoa do plural 

retoma o seu antecedente imediato, no caso, dievotchki (meninas), com o qual apresenta 

concordância de número. Em construções de cópula como em (4.5) não há concordância entre éto 

e o elemento que o antecede. A realização da concordância, nesse caso, tornaria a construção 

inaceitável: 

 

(4.10) [Julgamento de aceitabilidade B] 
Жизнь эта счастье 
*Jizn  ét-a stchástie 
 vida.F DEM-F felicidade 
  
A vida é felicidade. 

 

Além disso, no que tange aos aspectos prosódicos de construções como (4.9), há uma 

breve pausa entre o elemento topicalizado e o pronome de referência anafórica (DIESSEL 1999), 

o que não ocorre em construções que se valem do elemento éto. Logo, a interpretação sugerida por 

Paducheva não parece dar conta de caracterizar éto nesse contexto, o que sugere a possibilidade de 

que a proposta de outros estudiosos, a saber, a de que éto é semelhante a uma cópula, seja mais 

razoável. 

Por outro lado, é necessário esclarecer alguns aspectos sobre o uso de éto nesse contexto. 

Um julgamento de aceitabilidade realizado no âmbito desta tese indica que nem todas as 

construções de cópula em russo permitem o uso do elemento éto, como é o caso de construções 

atributivas do tipo apresentado em (4.11), em que a relação de cópula se dá pura e simplesmente 

pela aposição dos elementos presentes na construção: 
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(4.11) [Julgamento de aceitabilidade B] 
Вася умный. 
Vássia úmn-y 
Vássia.M inteligente-M 
Vássia é inteligente. 

 

Junte-se a isso o fato de éto ocorrer, embora com menos frequência, com a cópula byt’, em 

outro tempo que não o presente, como demonstra o exemplo (4.12), sugerindo que talvez a função 

de éto não seja exclusivamente a de marcar uma relação de cópula nesse tipo de construção. 

 

(4.12) [Teste de aceitabilidade B] 
Прежняя жизнь–  это была наша комната. 
Préjn-iaia jizn' – éto by-l-á  nách-a kómnat-a. 
Anterior-F Vida.F DEM COP-PAS-F nossa-F quarto-F 
A vida anterior era o nosso quarto. 

 

No que tange ao exemplo (4.6), temos uma construção que Kimmelman (2009) classifica 

como tética (foco sentencial), por considerá-la uma construção em que toda a oração é apresentada 

como uma asserção. Em (4.7), temos uma construção de foco anteposto introduzida por éto e, em 

(4.8), uma construção pseudoclivada. Ao analisar estruturas como as exemplificadas em (4.6), (4.7) 

e (4.8), Paducheva diverge de algumas caracterizações sugeridas por outros estudiosos. 

Se, por um lado, Chakhmatov (1949), no caso do exemplo (4.6), tende a considerar éto 

uma espécie de partícula adverbial ou demonstrativa, que aponta para uma oração como um todo, 

sem constituir termo essencial da oração, e Kimmelman como um pronome demonstrativo 

habitual, Paducheva (1982), por outro lado, mostra-se reticente quanto à categorização de éto, 

salientando o seu caráter híbrido nesse tipo de construção. A autora salienta de forma coerente que 

aqui esse elemento compartilha a propriedade anafórica de um pronome, contudo sem se sujeitar 

à atribuição de função sintática, como no caso de uma partícula, indicando, ainda, seu papel 

apresentativo. 

Em (4.7), de acordo com a literatura especializada (GUNDEL 1977; KING 1995; 

MARKMAN 2008; KIMMELMAN 2009; REEVE 2010), a palavra éto é considerada um pronome 

em uma oração de foco do tipo clivada it-cleft do inglês. Paducheva rejeita essa caracterização, pois 

não considera essa construção como um tipo de clivada, e salienta que em uma construção do tipo 

especificado em (4.7), éto pode ser caracterizado como partícula marcadora de foco anteposto63.  

                                            
63 Cabe salientar que Paducheva utiliza a terminologia tema-rema para a estrutura da informação, conforme a 
tradição dos estudos russos (Kovtunova 1976). 
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No caso do exemplo especificado em (4.8), a estudiosa discute que, embora, à primeira 

vista, o status de éto se assemelhe ao de um pronome, tratamento que é dado por Chakhmatov 

(1949), a única forma de interpretar éto como pronome seria considerando a segunda parte da 

construção como uma oração binominativa (binominativnoie predlojenie) independente, em que éto 

funcionaria como sujeito, retomando elementos do co-texto anterior. Entretanto, Paducheva 

sustenta que tal leitura não é possível, porque o elemento posposto a éto é co-indexado com a 

palavra QU que encabeça a construção, recebendo as mesmas marcas de caso, o que indica que os 

conjuntos constituídos pelo bloco QU-X e éto-Y não tratam de duas orações distintas e 

independentes, pois o elemento focalizado co-indexado com a palavra QU nem sempre estará no 

caso nominativo. A estudiosa defende, ainda, que éto, nesse tipo de construção, é uma partícula, 

que, juntamente com o constituinte focalizado, participa da construção por meio de uma relação 

anafórica com o pronome relativo que encabeça a sentença e que assume a função de 

“antecipador”64.  

Se, por um lado, a discussão que Paducheva coloca para construções do tipo (4.6) em certa 

medida faz sentido, por outro, no que diz respeito a usos como (4.7) e (4.8), é possível interpor 

argumentos contrários aos critérios utilizados, pois, ao que parece, a forma com a qual esses 

critérios são aplicados suscita contradições. Em primeiro lugar, isso se deve ao fato de, em (4.7), 

éto não parecer estar desprovido de propriedades dêiticas, característica que Paducheva atribui 

exclusivamente aos pronomes. A esse propósito, Grenoble (1996) sugere que a função de éto em 

construções do tipo explicitado em (4.7) é a de um dêitico que exibe transferência metafórica de 

uso como dêitico espacial primário para funções estritamente textuais, pois indicaria o status 

informacional do referente na dimensão focal do discurso. Nesse sentido, éto direcionaria a atenção 

do interlocutor para o elemento focalizado, podendo, portanto, ser interpretado como um dêitico 

metalinguístico (GRENOBLE 1996, p. 80), o que Paducheva parece ignorar por completo.  

Em segundo lugar, mesmo atribuindo propriedades anafóricas exclusivamente aos 

pronomes, Paducheva informa que, em pseudoclivadas como a do exemplo (4.8), o elemento éto 

mantém uma relação anafórica com a palavra QU, com a qual o constituinte focalizado está co-

indexado. Ora, aqui parece haver mais uma contradição: se a Padutcheva não classifica éto nesse 

contexto como pronome, como pode a autora atribuir a esse elemento funções que ela mesma 

afirma serem exclusivamente de pronomes?  

Em terceiro lugar, não fica claro o que significa para Paducheva uma partícula ser opcional. 

Do ponto de vista sintático, a exclusão de éto em uma construção do tipo apresentado em (4.7) é 

aceitável, mas do ponto de vista pragmático, o contraste proporcionado pela construção se perde 

                                            
64 Termo que Paducheva toma emprestado de Belochapkova (1971 apud Paducheva 1982:80). 
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com a remoção de éto, e o foco da sentença passa a ser identificado como nikto (ninguém), em vez 

de iá (eu), o que altera o significado da construção em termos informacionais. Observe-se o 

exemplo (4.13), que retoma o exemplo (4.7), desta vez sem o elemento éto na construção.  

 
(4.13) 
Я сказал что мщу я тока своим врагам 
Ia skazá-l tchto mch-u iá tóka svo-ím vrag-ám 
1S dizer-PST que vigar-se-1S 1S só POS.SUB-DAT inimigo-DAT 
 
а она для меня уже никто. Она типа мне  
a oná dliá meniá ujá niktó. Oná típa mne 
e 3S.F para 1S.ACC já ninguém 1S.F tipo 1S.DAT 

 
сказала что это я– никто.    
skazá-l-a tchto éto iá –  niktó.    
dizer-PST-F que DEM 1S ninguém    
 
Eu disse que me vingo somente dos meus inimigos e que ela para mim já não era ninguém. 

Ela tipo me disse que eu não sou ninguém. 

 

Depreende-se do exemplo acima que o critério utilizado por Paducheva para estabelecer 

a não obrigatoriedade das partículas pode ter sido o critério sintático. Entretanto, se verificarmos 

o exemplo (4.8), constataremos que a exclusão de éto torna a sentença inaceitável, como é possível 

verificar em (4.14) abaixo: 

 

(4.14) 
В чем они действительно опередили моквичей 
*V tchióm oní deistvítelno operedí-l-i moskvitchéi 
 Em QU.PRE 3PL realmente antecipar-PST-PL mocovita-GEN.PL 
      
это в скорости публикации.  
éto v skórost-i publikátsi-i.  
DEM em velocidade-PRE publicação-PRE  
 
No que eles realmente tem vantagem sobre os moscovitas é na velocidade de 
publicação 

  

Em (4.14) a remoção de éto torna a sentença formalmente inaceitável, o que contraria o 

critério (iii) sugerido por Paducheva para caracterizar partículas, pois se as partículas são facultativas 

do ponto de vista formal, como sua remoção pode tornar uma sentença formalmente inaceitável? 

Um último problema inerente aos critérios usados por Paducheva para a caracterização 

de éto se refere ao conflito entre os tratamentos diferenciados dados aos exemplos (4.5) e (4.8). 

Intuitivamente, parece natural que a função que éto exerce em (4.5) seja semelhante à que exerce 
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em (4.8), o que coloca em questão se de fato há a necessidade de classificar a ocorrência de éto 

nessas instâncias de uso como manifestações de classes de palavras distintas. 

Se por um lado, Paducheva apresenta uma caracterização contraditória em alguns 

aspectos, por outro lado, a autora sugere que a classificação proposta não é conclusiva, e ao final 

de seu artigo parece reconhecer que sua análise apresenta pontos discutíveis: 

 

 [...] a palavra éto apresenta um conjunto único de empregos sintáticos, formado por usos 
inerentes à classe de pronomes e usos característicos da classe de partículas, e, além disso, 
exibe um espectro amplo de usos intermediários, os quais é difícil caracterizar como 
pertencentes a uma classe ou outra. No que diz respeito às características anafóricas de 
éto como pronome, estas se caracterizam pela mesma diluição: desfaz-se a fronteira entre 
anáfora e dêixis, já que é possível a referência a um objeto introduzido sem clareza em 
contexto precedente, mas que não foi explicitamente mencionado65. (PADUCHEVA 
1982, p. 90) 

 

 A dificuldade de Paducheva em relação à categorização do elemento éto parece estar 

relacionada ao fato de a estudiosa acreditar na existência das categorias pronome e partícula como 

categorias discretas e primitivas.   

Babaitseva (2013), por seu turno, defende ideia semelhante a que Paducheva expressa ao 

final de seu artigo, embora utilize uma abordagem diferente em sua caracterização do elemento éto. 

A pesquisadora distribui os usos de éto em três categorias distintas: pronome, que assume a função 

de determinante – substantivador, que assume a função de sujeito e complemento com referência 

anafórica – e  partícula, que não assume função sintática na oração, mas se associa a elementos que 

constituem termos da oração. Finalmente, a estudiosa defende que entre esses três itens existe um 

contínuo, no qual propriedades dêiticas e identificacionais se conservam em maior ou menor grau. 

Diferentemente de Paducheva, Babaitseva não parece considerar gradiência um problema. 

De fato, compreendo neste trabalho que as mais diversas instâncias de éto conservam, em 

maior ou menor grau, propriedades dêiticas, tal como defendido por Babaitseva. Assim como a 

estudiosa, reconheço a gradiência do marcador éto, o qual pode em alguns casos exibir propriedades 

prototípicas de um pronome, como nos exemplos (4.1-4.3), em outros, as propriedades 

relacionadas a cópulas, como em (4.5) e em (4.8), e ainda em outros casos, propriedades inerentes 

a marcadores de foco, como em (4.6) e (4.7), da mesma forma como em outras línguas, tal como 

já mencionado no capítulo anterior e defendido por Diessel (1999).  

                                            
65 No original: Итак, у это обнаруживается уникальный набор синтаксических употреблений, который 
формируется из употреблений свойственных местоимению, и употреблений, свойственных частице а кроме 
того, включает еще широкий спектр промежуточных употреблений, в которых это с трудом поддается 
отнесению к той или иной части речи. Что касается анафорических возможностей местоименного это, то они 
характеризуются той же размытостью: разрушается граница между анафорой и дейксисом, поскольку 
возможна отсылка к объекту, неявно введенному в рассмотрение в предшествующем тексте, но не упомянутому 
в нем эксплицитно. 
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4.2. CONSTRUÇÕES DE FOCO COM O DEMONSTRATIVO ÉTO 

 

São poucos os trabalhos que se dedicam à análise de construções de foco com o 

demonstrativo éto. A maioria deles discute esse tipo de construção apenas tangencialmente, 

enquanto se debruça sobre outros aspectos, como a origem das construções clivadas em inglês 

(GUNDEL 1977), a descrição do status categorial do elemento éto em russo (PADUCHEVA 

1982), a investigação do uso de dêiticos na estrutura da informação de uma maneira geral 

(GRENOBLE 1998) ou, ainda, em estudos comparativos entre o inglês e as línguas eslavas 

(REEVE 2010). Na pesquisa bibliográfica realizada, apenas Markman (2008) e Kimmelman (2009) 

se dedicam especificamente ao estudo das construções com éto, ainda que em trabalhos muito 

breves, apresentados em proceedings de congressos. As linhas que se seguem buscam revisar 

brevemente esse restrito conjunto de trabalhos, que de uma forma ou de outra versam sobre as 

construções com éto. 

Gundel, em seu artigo de 1977 sobre construções clivadas, defende que clivadas do tipo 

it-clefts do inglês, derivam de pseudoclivadas. Além disso, a estudiosa afirma que o constituinte 

focalizado, em alguns casos, pode copiar os traços de caso da oração pressuposta, quando na 

clivada não é usado pronome relativo. Para balizar esse argumento, a autora apresenta evidências 

do russo, caracterizando construções como as apresentadas em (4.15) e (4.16) como clivadas e 

argumentando que, em russo, o constituinte focalizado pode ser flexionado para caso, quando a 

palavra QU da relativa não ocorre. 

 

(4.15) [GUNDEL 1977, p. 550] 
Eto Ivan-a ia vide-l. 
DEM Ivan-AC 1S ver.IMPF-PAS 
Foi Ivan que eu vi. 

 
 (4.16) [GUNDEL 1977, p. 550] 
Eto Ivan kogo ia vide-l. 
DEM Ivan QU-AC 1S ver.IMPF-PAS 
Foi Ivan quem eu vi.  

 

De acordo com a interpretação de Gundel (1977), (4.15) seria mais comum do que (4.16). 

Em (4.15), o constituinte focalizado assumiria as marcas de caso como argumento da sentença, ao 

passo que, em (4.16), o constituinte focalizado sempre ocorreria no caso nominativo, já que seria 

acompanhado da palavra QU, que recebe os traços flexionais para caso da oração relativa. A autora 

postula que, se (4.15) for derivada de (4.16), deve haver uma regra que delete o pronome relativo 

e copie os traços de caso no constituinte focalizado.  
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A análise sugerida por Gundel (1977) apresenta um problema fundamental. Não é o caso 

que (4.15) seja mais comum do que (4.16). Na verdade, (4.15) parece ser a única alternativa possível 

em russo moderno dentre as construções por ela sugeridas. Dados do tipo apresentado em (4.16) 

não foram encontrados no corpus utilizado para esta pesquisa e, em um julgamento de aceitabilidade 

submetido a falantes nativos de russo, sentenças como (4.16) receberam avaliação negativa, 

sugerindo um grau baixo de aceitabilidade da construção. Além disso, uma busca por construções 

semelhantes em qualquer site de busca não apresenta resultados significativos, o que demonstra 

que talvez construções do tipo (4.16) não sejam uma realidade para a língua russa, pelo menos não 

em dados sincrônicos. Dessa forma, derivar (4.15) a partir de uma construção cuja existência seja 

discutível na língua não parece ser o caso. 

Anos após o trabalho de Gundel, diversos outros estudos fizeram referências a 

construções com a partícula éto do tipo especificado em (4.15) como um tipo de construção clivada. 

Markmman (2008), Kimmelman (2009) e Reeve (2010), classificam esse tipo de construção como 

clivada devido à similaridade funcional com as sentenças it-clefts do inglês. Observe-se o exemplo 

proposto por Markman (2008): 

 

(4.17)  [MARKMAN 2008, p. 368] 
Eto Dima udaril Mishu (nie     Vánia) 
DEM Dima golpear.PERF-PAS Misha-AC (NEG  Vania) 
Foi Dima que golpeou Misha.                                              (não Vania) 

 

A ausência do pronome relativo e da cópula verbal nesse tipo de construção em russo 

torna-a estruturalmente diferente das construções clivadas em língua inglesa de uma forma geral66, 

o que tem gerado controvérsias no tratamento desse tipo de construção. A despeito das diferenças 

de abordagens quanto ao uso de clivagem em russo, é possível verificar que a partícula éto contribui 

para a marcação do foco contrastivo em Dima, em (4.17). Em construções desse tipo, Markman 

(2008) defende que a função de éto é a de um pronome demonstrativo que funciona como tópico 

da sentença. Dessa forma, em sua concepção formalista, éto seria movido para o escopo de CP na 

árvore sintática. O mesmo tipo de interpretação é sugerido para construções pseudoclivadas do 

russo, tal como a do exemplo abaixo: 

 

(4.18) [MARKMAN 2008, p. 366] 
Kem Díma by-l éto velík-im pisátel-iem. 
Quem Dima ser-PAS DEM grande-INS escritor-INS 
O que Dima era era um grande escritor. 

                                            
66 Prince (1978), ao estudar clivadas do inglês sugere que há a possibilidade de se produzirem clivadas sem a palavra 
QU, quando o constituinte focalizado é um SAdv. Ex: 'It's HERE I look like Mina Davis.' (Prince 1978:899). 
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Aqui cabe mencionar a distinção feita por Kimmelman (2009) entre construções 

contrastivas e construções téticas (ou de foco sentencial), já mencionadas acima. Aliás, essa é a 

maior contribuição de seu trabalho. Segundo Kimmelman, construções do tipo especificado em 

(4.19), a depender do contexto, podem ser interpretadas como uma construção de foco contrastivo 

ou como uma construção de foco sentencial. Se o contexto de ocorrência for como em (4.19), a 

leitura será contrastiva; por outro lado, se o contexto for como em (4.20), abaixo, a leitura 

produzida pela construção será semelhante à do exemplo (4.6), qual seja, a de uma construção 

tética: 

 

(4.19) (KIMMELMAN 2009, p. 319)  
P:  Okn-ó           razbí-l                     Vás-ja?                     

     Janela-ACC     quebrar.PERF-PAS Vasja-NOM    
 

  R: Net,  éto          Pét-ia        razbí-l                   okn-ó. 
     NEG DEM/FOC  Petja-NOM quebrar.PERF-PST janela-ACC  

         
           P: Vássia quebrou a janela?  
           R: – Não, foi Petja que quebrou a janela.  
 

(4.20) [KIMMELMAN 2009, p. 320] 
P: Tchto za chum?  
    O que atrás barulho  
 
R: Éto  

 
Pétia 

 
razbíl 

 
oknó. 

   DEM Petia quebrar.PERF-PAS janela 
 
P: Que barulho é esse?  
R: Petia quebrou a janela. 

 

Em (4.19) e (4.20) a diferença de forma entre essas sentenças aparentemente iguais reside 

na entoação, tal como demonstra  Kimmelman. Enquanto em um exemplo como (4.19), a 

proeminência prosódica, indicada em negrito, incide em Petia, em (4.20) ela incide em okno (janela). 

Considerando essas diferenças, Kimmelman sugere uma interpretação baseada em regras para a 

função de éto em ambos os exemplos. Para as sentenças com leitura contrastiva, éto seria 

considerado um pronome marcador de contraste ao passo que éto em construções téticas é um 

pronome demonstrativo anafórico, que se refere à situação descrita no contexto anterior. No caso 

das construções com éto que exibem uma leitura tética, Kimmelman vai além e argumenta que éto 

nesse tipo de construção é um marcador de relação causal pois sinaliza que a sentença que segue o 

marcador éto (ou seja, a sentença tética) está conectada com a situação descrita no contexto anterior 

por meio de uma relação causal. O estudioso salienta que orações téticas podem ocorrer em 
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contextos diversos, mas orações téticas com o marcador éto só ocorrem em contextos onde se 

observa uma relação causal e retoma o exemplo aqui referido como (4.6) Nacha Tanya gromko platchet. 

Éto ona mamu zoviot67 (Nossa Tania está chorando alto. É que ela está chamando a mamãe), 

indicando que esse exemplo pode ser mais bem compreendido se for inserido depois de éto o 

conector causal potomu tchto (porque).  

Como veremos no capítulo 9 desta tese, tentarei mostrar que a posição de Kimmelman, no 

que tange às construções téticas com éto (que denomino construções de foco sentencial com éto), 

dá conta de um conjunto restrito de usos da construção. Veremos, com base nas contribuições de 

Sasse (1987, 1996) para o estudo de sentenças téticas, que esse tipo de construção  pode ser mais 

bem compreendido como assumindo a função discursiva explicativa (explanative), em que um dado 

evento ou situação é apresentado no contexto anterior, requerendo algum tipo de identificação, 

que será providenciado pela construção de foco sentencial/tética.  

Reeve (2010), por sua vez, analisa somente as construções que Kimmelman denominou 

contrastivas, e levanta a questão sobre se clivadas nas línguas eslavas seriam sintaticamente 

equivalentes às clivadas em inglês, tal como proposto por Gundel (1977). O estudioso justifica que 

não há evidência de que entre o pronome éto e o elemento focalizado haja a intervenção de uma 

cópula, assim como não há evidência da presença de uma oração relativa nessa sentença. Reeve 

justifica que de fato esse tipo de construção em russo apresentaria dois elementos na posição de 

sujeito, ocupando a posição de SpecIP na árvore sintática, sendo possível considerá-lo um tipo de 

clivada, pois os elementos não focalizados da construção restringiriam a referência do pronome 

demonstrativo apenas ao constituinte focalizado. Com isso, conclui que clivadas em línguas eslavas 

difeririam do inglês do ponto de vista sintático, mas seriam equivalentes a elas do ponto de vista 

semântico. 

Paducheva (1982) identifica apenas dois tipos de construção de foco em russo que fazem 

uso do demonstrativo éto. Para a estudiosa, a palavra éto nesses casos não assume status de pronome, 

mas, sim, de partícula marcadora de foco (vydelitel’noie éto). No primeiro caso, em orações do tipo 

apresentado por Gundel (1977), em (4.15), Markman (2008), em (4.17) e Kimmelman (2009), em 

(4.19), Paducheva não utilizará o termo clivada, mas caracterizará esse tipo de construção como 

uma sentença de rema anteposto (prepositivnaia rema), pois indica como função primordial da 

construção o deslocamento do rema, que em russo geralmente assume posição final na oração, 

para a posição inicial, imediatamente após a partícula de focalização, como em (4.21). Como 

veremos no capítulo 8, apresento uma perspectiva distinta da proposta por Paducheva. Como 

                                            
67 Com base na literatura ocidental especializada em construções téticas/de foco sentencial, a caracterização de 
Kimmelman proposta para os exemplos (4.6) e (4.20) é discutível, tal como veremos no capítulo 9. 
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adoto a concepção hallidayana sobre o sistema de TEMA, entendo que em russo não é o rema que 

se encontra anteposto, no âmbito do sistema de organização da construção como uma mensagem, 

mas sim o foco, no âmbito proposicional. Dessa forma, teríamos um elemento focal ocupando 

posição temática na construção. 

 

(4.21) [PADUCHEVA, 1982, p. 78] 
Ведь это я вас на настоящую 
Ved éto iá vas na  nastoiáchuiu 
pois DEM/FOC 1S 2PL.AC para verdadeiro 
      
дорогу вывел.   
doróg-u vývie-l   
caminho-AC levar-PAS   
 
Pois fui eu que levei você para o verdadeiro caminho. 

 

Outro tipo de construção de foco apresentado por Paducheva é a construção clivada 

(raschiepliónnoie predlojénie), geralmente rotulada como pseudoclivada, apresentada em (4.22): 

 

(4.22) [PADUCHEVA, 1982, p. 79] 
Кто меня беспокоит это Натали. 
Kto meniá bespokó-it éto Natalí. 
Quem 1S.AC incomodar-3S DEM/COP Natali 
 
Quem me incomoda é a Natali. 

 

Menos preocupada em descrever o uso dessas construções do que em definir o status do 

uso de éto nos contextos apresentados, Paducheva salienta que quando participa da marcação da 

estrutura comunicativa da sentença, a palavra éto não assume o status de pronome e, sim, de uma 

partícula focalizadora.  

Grenoble (1998), por sua vez considera as instâncias de éto em construções como as 

apresentadas em (4.21) e (4.22) como pronomes. Para a estudiosa, elementos dêiticos, incluindo-se 

aqui os pronomes, podem assumir função no empacotamento da informação (information packaging). 

A autora prefere analisar éto como um dêitico proximal que, além de assumir funções dêiticas 

primárias, também pode assumir funções discursivas. Ao estudar como elementos dêiticos podem 

contribuir para sinalizar aspectos informacionais no discurso, Grenoble defende a existência do 

que chama de construções quase-clivadas (quasi-clefts), que se assemelham a construções clivadas 

do inglês, do ponto de vista funcional, mas que apresentam uma estrutura diversa, pois o 

constituinte focalizado não é separado da oração na qual ocorre. Nesse sentido, Grenoble propõe 

duas interpretações para construções do tipo apresentado em (4.21): a contrastiva e a de foco 
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sentencial, semelhantes às sugeridas por Kimmelman nos exemplos (4.19) e (4.20). Da mesma 

forma que Kimmelman, Grenoble defende que o que diferencia essas duas construções é a 

entoação e o contexto em que elas ocorrem. 

A leitura sugerida por Grenoble e Kimmelman, no que diz respeito à construção de foco 

sentencial, tal como apresentada em (4.6) e (4.20), pode ser vista sob outra perspectiva em 

Babaitseva (2013). Em construções desse tipo, na opinião da estudiosa, éto seria o sujeito, 

assumindo a função de tema68 na estrutura informacional, ao passo que o predicado seria a sentença 

como um todo, assumindo, por sua vez, a função de rema. Além disso, a estudiosa aponta para o 

fato de a palavra éto consistir em um item lexical sincrético, que reúne traços de um elemento 

anafórico, ao mesmo tempo que de uma cópula, indicando sua localização, nesse caso, na “periferia 

da categoria de pronome”69. Segundo Babaitseva, construções com a palavra éto em início de 

sentença poderiam apresentar duas configurações distintas: 

 

(4.23) [BABAITSEVA 2014, p. 119] 
a. [Éto – [ ___ _______ ] ] 
b. [Éto – [ ___________ ] ] 

 

 Babaitseva apresenta dois esquemas, ilustrados em (4.23) acima: um no qual a oração em si 

é subdividida em tema e rema e outra em que a oração inteira constitui o rema70. Se assumirmos os 

exemplos (4.19) e (4.20) acima, veremos que (4.19) seria mais bem representado pela configuração 

(4.23.a), ao passo que (4.20) se encaixaria melhor na configuração (4.23.b), como demonstro em 

(4.24) e (4.25) abaixo.  

 

(4.24) [KIMMELMAN 2009, p. 319] 
P:  Okn-ó           razbí-l          Vás-ja?                     

     Janela-ACC    quebrar.PERF-PST Vasja-NOM    
 

  R: Net, [ éto        [Pét-ia      razbí-l       okn-ó]. 
     NEG   DEM/FOC  Petja-NOM  quebrar.PERF-PST  janela-ACC  

         
           P: Vássia quebrou a janela?  
           R: – Não, foi Petja que quebrou a janela.  
 

 

 

                                            
68 A concepção de tema e rema adotada por Babaitseva assemelha-se à concepção de tópico e comentário discutida 
no capítulo 3. 
69 Babaitseva (2014:119) 
70 A concepção de Babaitseva (2013) acerca de tema e rema parece estar associada à noção de tópico e comentário e 
não a uma concepção Hallidayana, a ser utilizada neste trabalho. 
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(4.25) [KIMMELMAN 2009, p. 320] 
P: Tchto za chum?  
    O que atrás barulho  
 

R: [Éto  

 

[Pétia     razbíl               oknó.]] 
   DEM/FOC Petia quebrar.PERF-PAS janela 
 
P: Que barulho é esse?  
R: Petia quebrou a janela. 
 

Os esquemas sugeridos por Babaitseva podem ser generalizados para outras instâncias de 

usos de éto, como por exemplo, em (4.4) e (4.7). 

 

4. 3. CONSIDERAÇÕES 

 

Neste capítulo, apresentei em breves linhas uma revisão panorâmica dos principais 

trabalhos que analisam em maior ou menor grau os fenômenos que constituem o escopo desta 

tese. Em um primeiro momento observamos alguns trabalhos que investigaram os aspectos 

categoriais do uso do demonstrativo éto nos mais diversos contextos. Verificamos que os estudiosos 

que investigam a palavra éto tendem a caracterizá-la como um pronome demonstrativo ou como 

uma partícula. Há ainda aqueles que salientam a dificuldade de caracterização desse elemento em 

determinados contextos e aqueles que sugerem um contínuo entre essas duas classes, provocado 

por usos “híbridos”, ou “sincréticos”, que neste trabalho interpreto como gradientes. 

Além dos trabalhos que analisam os usos de éto nos mais diversos contextos, que vão além 

do uso nas construções investigadas neste trabalho, foram resenhados também trabalhos que, 

mesmo de forma tangencial, analisam as construções de foco aqui investigadas. O que se pode 

depreender dos trabalhos mencionados é que os estudos das construções de foco com éto carecem 

de uma investigação mais sistematizada. Ora são analisadas apenas as orações de contraste, ora 

apenas as pseudoclivadas e apenas em alguns dos trabalhos a existência das construções de foco 

sentencial é sugerida. Além disso, nenhum dos trabalhos revisados apresenta uma análise 

construcionista baseada no uso, o que poderia trazer contribuições importantes para a 

compreensão mais profunda desse tipo de fenômeno.  
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5 

Aspectos metodológicos 

 

 

A finalidade da pesquisa linguística na comunidade é descobrir 
como as pessoas falam quando não são sistematicamente 
observadas; contudo, só conseguimos obter esses dados a 
partir da observação sistemática 71 
 

W. Labov 

 

 

Para investigar as construções de foco com o demonstrativo éto, em russo, 

são adotados três procedimentos metodológicos, detalhados neste 

capítulo da seguinte forma: na seção 5.1, é apresentada uma justificativa 

para o uso desses procedimentos. Em seguida, na seção 5.2, será descrito 

o procedimento de coleta e análise de dados oriundos do Corpus Nacional 

da Língua Russa; na seção 5.3, serão apresentadas informações sobre os 

julgamentos de aceitabilidade realizados para esta tese, utilizados apenas 

de forma complementar à análise de dados reais de uso da língua russa e, 

por fim, na seção 5.4., será resenhada em linhas gerais a análise da entoação 

das construções de foco produzidas em laboratório, por meio da leitura de 

dados reais de comunicação por falantes nativos de russo. Ao final,  

algumas considerações resumem o capítulo. 

 

5.1. UMA ANÁLISE BASEADA NO USO 

 

Uma das premissas inerentes à tradição de estudos linguísticos consiste na distinção clara 

entre gramática e uso da língua. De acordo com Bybee (2006), essa caracterização encontra suas 

bases nos estudos de Saussure72, por meio da dicotomia langue/parole e permanece na Linguística 

até a atualidade, tendo passado, evidentemente, por formulações mais sofisticadas, como a divisão 

feita por Chomsky (1957) entre competência e desempenho. Para ter uma ideia sobre quão forte 

                                            
71No original:  “The aim of linguistic research in the community must be to find out how people talk when they are 
not being systematically observed; yet we can only obtain this data by systematic observation.” (LABOV 1972, p. 209) 
72Embora no século XVIII com a gramática de Port Royal já seja possível identificar certa distinção entre uso e 
gramática, é somente com Saussure que essa questão será formalizada.  
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se mantém essa perspectiva nos estudos da linguagem, basta conferir, por exemplo, o artigo de 

Newmeyer (2003) intitulado Grammar is Grammar and Usage is Usage73, em que o estudioso argumenta 

em favor de uma dissociação clara entre os dois. Por outro lado, os estudiosos orientados por 

abordagens baseadas no uso (Barlow e Kemmer 2000, Bybee 2006, 2010) vêm buscando estudar a 

linguagem sem fazer essa dissociação categórica. Isso não significa dizer que gramática e uso são 

equivalentes, mas, sim, que ambos estão integrados a ponto de se influenciarem mutuamente.  

Este trabalho adota essa perspectiva e busca combinar alguns procedimentos 

metodológicos distintos, que recorrem tanto a dados de uso da língua em situações reais de 

comunicação, como a dados produzidos em situações mais controladas, que consideram o 

conhecimento linguístico de falantes nativos de russo. Os recursos metodológicos utilizados nesta 

tese incluem a análise qualitativa e quantitativa (quando relevante) de dados de fala e escrita em 

situações reais de comunicação, extraídos de um banco de dados específico, assim como a 

realização de julgamentos de aceitabilidade (de forma complementar) com falantes nativos de russo 

a partir de exemplos criados artificialmente, e a análise acústica de dados de fala (também de forma 

complementar) controlados em laboratório e produzidos por falantes nativos. Cada um desses 

procedimentos será descrito nas subseções deste capítulo. 

A análise de dados reais de comunicação armazenados em corpora é importante para a 

compreensão de como determinado fenômeno se comporta em situações concretas de uso 

espontâneo74 da língua. Como o objetivo central deste trabalho é apresentar descrição ampla das 

construções de foco com o marcador éto em russo e analisá-las à luz da GCBU, compreender como 

as construções se comportam no uso corrente da língua se torna imprescindível. 

Além disso, esta tese busca encontrar motivações para emprego dessas construções na 

língua. Nesse sentido, julgamentos de aceitabilidade podem contribuir para a compreensão das 

propriedades que as construções de foco em pauta compartilham com outras construções, 

considerando o conhecimento linguístico dos falantes nativos de russo. Os julgamentos de 

aceitabilidade permitem testar possibilidades de utilização que, por alguma eventualidade, não 

tenham sido verificadas no corpus, mas que sejam aceitáveis na língua analisada, possibilitando 

igualmente a identificação, em uma escala gradiente, de usos que não sejam aceitáveis, ou que sejam 

aceitáveis em um número restrito de contextos, o que pode contribuir para se alcançar um conjunto 

maior de generalizações interessantes sobre os fatos da língua.  

                                            
73 Gramática é gramática e uso é uso. O artigo foi escrito por Newmeyer em contraposição aos princípios estabelecidos 
por um conjunto de abordagens baseadas no uso, que estabelecem uma relação não discreta entre uso e gramática. 
Apesar de o estudioso reverenciar as contribuições trazidas por estudos orientados por uma concepção baseada no 
uso, Newmeyer prefere manter uma posição conservadora, argumentando em favor da distinção sugerida por Saussure. 
74 Leia-se “não controlado por linguistas em situação artificial”. 
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Além disso, como atestado na literatura, uma das evidências para se identificar o 

constituinte focalizado reside em pistas prosódicas (HALLIDAY 1967, 1985, 1994, 2004, 2014; 

PRINCE 1986; LAMBRECHT 1994; BÜRING 2009), o que também se verifica no russo 

(KOVTUNOVA 1976, BRYZGUNOVA 1980, YANKO 2001, 2008, 2014, ODÉ 2003, 2008). 

Como já demonstrado na introdução desta tese, a forma não marcada de expressão de constituintes 

focalizados em russo caracteriza-se pelo tom descendente na sílaba tônica do constituinte 

focalizado. No que tange às construções de foco com o marcador éto, uma questão que surge se 

refere à prosódia de tais construções. Será que os constituintes focalizados nessas construções 

exibem as mesmas marcas prosódicas que constituintes em construções não marcadas? E em caso 

positivo, de que forma essas marcas se combinam com os aspectos morfossintáticos das 

construções investidadas? Haveria entre elas alguma propriedade prosódica distintiva?  

Nas seções que se seguem, caracterizo cada um dos recursos metodológicos supracitados. 

Na seção 5.2, descrevo o corpus utilizado para a investigação de dados reais de uso da língua, assim 

como os fatores selecionados para análise. Na seção 5.3., descrevo os julgamentos de aceitabilidade 

A e B, que foram realizados especificamente para esta tese e, na seção 5.4., relato brevemente como 

foi desenvolvida a análise entoacional dos dados produzidos a partir da leitura das instâncias de 

uso encontradas no CNLR. 

 

5.2. ANÁLISE DE DADOS REAIS DE COMUNICAÇÃO 

 

 5.2.1. O Corpus Nacional da Língua Russa (CNLR) 

 

Neste trabalho, faço uso de dados extraídos do Corpus Nacional da Língua Russa 

(Natsionalnyi korpus russkogo iazyka), um corpus de grande proporções criado por grupos de linguistas 

de centros de pesquisa diversos, localizados nas cidades de Moscou, São Petersburgo, Kazan, 

Voronezh e Saratov, todas na Rússia. Como um todo, o corpus conta com aproximadamente 600 

milhões de palavras e está dividido em várias subseções, incluindo dados de fala e escrita. Nesta 

tese, são utilizados dados provenientes das seções “principal” (osnovnói), que inclui dados de escrita, 

e “oral” (ústnyi), que inclui dados de fala. O corpus está disponibilizado integralmente a partir do 

endereço www.ruscorpora.ru, com acesso livre para qualquer pesquisador interessado.  

A interface do corpus consiste em um sistema de busca de palavras ou expressões que o 

pesquisador digita em uma barra semelhante a qualquer site de buscas disponível na internet. Caso 

deseje realizar busca mais detalhada, o pesquisador tem a possibilidade de introduzir informações 

http://www.ruscorpora.ru/
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gramaticais acerca do elemento a ser pesquisado, num sistema de busca que cruza propriedades 

lexicais e gramaticais, como indica a figura 5.1., abaixo. 

Após  digitar o item lexical e/ou propriedades gramáticas e contextuais de seu 

interesse, o pesquisador é levado a uma página com uma lista de resultados relevantes, incluindo 

informações sobre o texto, informante, data de produção e contexto de ocorrência do dado, como 

indica a figura 5.2.  

 

 

Figura 5.1. Sistema de buscas do Corpus Nacional da Língua Russa 
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Figura 5.2. Lista de resultados da busca no Corpus Nacional da Língua Russa75. 

 

Outra possibilidade assegurada pelo corpus é a de criar amostras menores, de acordo com 

as necessidades do pesquisador. Isso permite que algumas variáveis possam ser controladas, tais 

como gênero textual, sexo e idade do falante/escritor, registro, número de palavras, sendo este 

último um fator de extrema relevância para o equilíbrio em relação às modalidades falada e escrita 

da língua, procedimento que foi adotado nesta tese. A figura 3 ilustra a página em que esse tipo de 

operação pode ser realizado. 

 

                                            
75 Na parte superior da figura, o número de palavras indicado se refere apenas a uma parte do corpus, denominada 
“principal” (main corpus) e não corresponde ao número total de palavras do corpus, que, como já mencionado, está 
estimado em aproximadamente 600 milhões de palavras. 
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Figura 5.3. Possibilidade de criação de subcorpora no Corpus Nacional da Língua Russa. 

 

5.2.2. Análise quantitativa 
 

A amostra composta para a presente análise contou com 2.002.341 palavras, no que diz 

respeito à modalidade escrita da língua, e 1.987.478 palavras, no que se refere à fala. Os gêneros 

textuais contemplados, na fala, referem-se a conversas informais, palestras, falas em documentários 

de TV, filmes, novelas e programas de rádio e TV, e, na escrita, abrangem contos, artigos de 

opinião, fóruns da internet, artigos científicos e crônicas. Os dados remetem a períodos diversos, 

tendo sido divididos da seguinte maneira: Período I (de 1950 a 1979); Período II (de 1980 a 1999) 

e Período III (2000 a 2015)76  

No que se refere à coleta dos dados para a pesquisa, descartei todos os contextos em que 

as construções sob análise ocorriam de forma incompleta, ou que apresentavam grande quantidade 

de material interveniente. Além disso, foram consideradas apenas as ocorrências que exibiam um 

contexto de, pelo menos, três orações, antes e após a construção (a não ser quando essas 

                                            
76 No decorrer das análises realizadas nesta tese, a divisão dos textos em períodos demonstrou-se relevante para 
compreender um pouco sobre a distinção entre construções pseudoclivadas com e sem a palavra tak.  No que diz 
respeito a outros fenômenos aqui investigados, essa divisão não se demonstrou relevante. 
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construções ocorriam em posição final no texto), a fim de analisar fatos contextuais que pudessem 

influenciar o uso das construções. 

Ao todo, foram coletados 278 dados distribuídos conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 5.1. Número de ocorrências de construções de foco com éto na fala e na escrita 

 Fala Escrita Total  

Pseudoclivada 28 66 94 
Foco anteposto 72 46 118 
Foco sentencial 59 7 66 

Total 159 119 278 

 

Para dar conta dos objetivos propostos nesta tese, recorro à análise qualitativa e 

quantitativa (quando estatisticamente relevante) dos dados de construções de foco sentencial, foco 

anteposto e pseudoclivadas, considerando alguns fatores formais e funcionais, elencados a seguir:   

 

Fatores formais: 

 

i. Tipo de palavra QU que ocorre na pseudoclivada (kto/quem, tchto/que, gdie/onde, 

kogda/quando, kuda/para onde, etc.); 

ii. Tipo de constituinte focalizado das construções(SN simples, SN complexo, SN 

pronominal, SPrep, SAdv, oração); 

iii. Função sintática do constituinte focalizado (sujeito, complemento, circunstancial); 

iv. Tipo de estrutura argumental verificado na construção (monoargumental, 

biargumental, triargumental, não verbal); 

v. Tamanho do constituinte focalizado (em sílabas); 

vi. Tamanho da oração sem o constituinte focalizado (em sílabas); 

 

Fatores funcionais: 

 

i. Status de identificabilidade do referente evocado pelo constituinte focalizado, de 

acordo com a proposta de Lambrecht (1994), já detalhado no capítulo 3 desta tese 

(identificável vs não identificável); 

ii. Status de identificabilidade da oração contida na construção; 

iii. Transitividade, nos termos de Halliday (2014), tal como apresentado no capítulo 1; 

iv. Tipo semântico do verbo, segundo Halliday (2014) (no caso dos processos materiais, 

criativos ou transformativos; no caso dos processos mentais, verbos de emotividade, 
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percepção ou cognição; no caso dos processos relacionais, verbos de atribuição, de 

identificação). 

v. Animacidade do referente evocado pelos constituintes focalizados; 

vi. Modalidade (fala ou escrita); 

vii. Período de utilização da construção: I (1950-1979), II (1980-1999), II (2000-2015); 

 

Os dados foram selecionados, analisados e codificados de acordo com fatores 

supracitados, para posteriormente serem processados estatisticamente por meio da linguagem de 

programação R. De acordo com Levshina (2015), a linguagem de programação R tem se tornado 

a ferramenta de análise estatística padrão em muitas áreas da linguística, principalmente naquelas 

baseadas em corpus e estudos computacionais. Isso se deve ao fato de a linguagem R oferecer uma 

grande quantidade de funções e pacotes para tarefas específicas, projetados por estatísticos 

profissionais e especialistas de diferentes campos. Embora leve tempo para se dominar os 

pressupostos básicos da sintaxe do R, ele consiste em um programa bastante flexível que permite 

que linguistas verifiquem suas hipóteses a partir de uma grande quantidade de testes estatísticos 

oferecidos77. 

Para este trabalho utilizarei, sempre que possível, o Teste de X2  (teste de chi-quadrado) 

de independência. Para entendermos um pouco mais sobre o teste X2, consideremos a tabela 5.1, 

apresentada acima, a qual trata da distribuição das construções de foco com o marcador éto na fala 

e na escrita. Nela podemos perceber que há uma diferença em termos de distribuição entre as 

construções, de acordo com a modalidade da língua, mas será que essa diferença é estatisticamente 

significativa a ponto de ser possível estabelecer uma associação entre essas variáveis? Será que há 

uma tendência de uso das construções, de acordo com a modalidade oral ou escrita da língua russa? 

O teste de X2 busca responder exatamente a perguntas como essas, por meio da comparação entre 

frequências observadas e frequências esperadas (Levshina 2015:210). As frequências observadas são 

aquelas de fato aferidas após a coleta dos dados, como as expostas na tabela 5.1, em termos de 

número de ocorrências. As frequências esperadas são aquelas que seria possível esperar, no caso 

de a hipótese nula ser verdadeira, também em número de ocorrências. Por falar em hipótese nula, 

cabe ressaltar que em análises estatísticas são estipuladas sempre duas hipóteses de trabalho, 

conhecidas como hipótese nula (H0), a qual prevê que os fatores investigados são independentes, 

ou seja, não estão relacionados de uma forma estatisticamente relevante, e hipótese alternativa (H1), 

a qual prevê exatamente o contrário. Aqui temos duas hipóteses para o uso das construções de 

foco com éto, de acordo com a modalidade: 

                                            
77 Para maiores detalhes sobre a linguagem de programação R, conferir LEVSHINA (2015) 
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Hipótese nula (H0): não há relação entre o uso das construções de foco e a 

modalidade da língua. Os fatores são independentes. 

 

Hipótese alternativa (H1): há relação entre o uso da construção de foco com 

éto e a modalidade em que é utilizada. Os fatores estão associados. 

 

É por essa razão que o teste de X2 pode ser considerado como um teste de independência. 

Se fizermos uma comparação entre as frequências observadas, presentes na tabela 5.1, acima, e as 

frequências esperadas no caso de confirmação de H0, obtidas no R e apresentadas na tabela 5.2., 

abaixo, será possível verificar uma diferença entre as frequências. 

 

Tabela 5.2. Frequência esperada para o número de ocorrências construções de foco com éto de acordo com a 
modalidade78 

 Fala Escrita 

Pseudoclivada 53,76259 40,23741 
Foco anteposto 67,48921 50,51079 
Foco sentencial 37,74820 28,25180 

 

Para verificar se as diferenças entre as frequências observadas (tabela 5.1) e as frequências 

esperadas (tabela 5.2) da distribuição das construções e foco com éto na fala e na escrita são 

estatisticamente relevantes, aplico o teste X2,, utilizando a linguagem de programação R, que nos 

fornece o seguinte resultado: 

 

Person’s Chi-squared test 

 

data:foco_modalidade 

X-squared = 57.495, df = 2, p-value = 3.274e-13 

 

O primeiro valor apresentado (x-squared) é o valor de X2. Quanto maior esse valor, maior a 

possibilidade de as variáveis estarem associadas. Em seguida, temos o grau de liberdade (degree of 

freedom, ou df), que consiste em um estimador do número de categorias independentes no teste. 

Por fim, temos o valor de p (p-value), que corresponde ao nível de significância, convencionalmente 

estabelecido em 0,05. Quando o nível de significância é menor que o estabelecido 

convencionalmente, é possível descartar a hipótese nula de não associação dos fatores analisados. 

No caso em questão, a hipótese nula é descartada e podemos dizer que, em russo, há uma 

                                            
78 Estabelecida em número de ocorrências. 
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associação entre o uso das construções de foco com éto e a modalidade. Portanto, já é possível 

verificar um resultado interessante, resultante da análise quantitativa das construções investigadas 

neste trabalho. Podemos dizer que há uma tendência estatística de as construções pseudoclivadas 

ocorrerem com maior frequência na modalidade escrita, ao passo que as construções de foco 

anteposto e de foco sentencial tendem a ocorrer com maior frequência na modalidade oral. Em 

russo, é possível verificar, ainda, que as construções pseudoclivadas e de foco anteposto tendem a 

ser mais frequentes do que as construções de foco sentencial com o marcador éto. 

Nem sempre será possível utilizar o teste de X2 devido ao tamanho das células obtidas. 

Quando o tamanho das células é baixo, o teste de X2 pode apresentar resultados imprecisos. Nesse 

caso é utilizado o Teste exato de Fisher, que deve ser preferido, sempre que o número total de 

observações em uma célula for menor que 20. Caso o número total de observações seja de 20 a 40, 

o teste de Fisher deve ser preferido somente se pelo menos uma das frequências esperadas for 

menor que 5. Caso o número total de observações seja maior que 40, o teste deve ser preferido 

somente se pelo menos uma das frequências esperadas for menor que 1 (Sheskin 2011, p. 646 apud 

Levshina 2015). 

 

5.3. JULGAMENTOS DE ACEITABILIDADE 

  

 Como já dito, além da análise de dados reais de comunicação, recorro a julgamentos de 

aceitabilidade, na tentativa de complementar o conjunto de generalizações possíveis, ao me 

debruçar sobre os fenômenos em análise nesta tese. Parte da descrição e das generalizações a serem 

apresentadas nos próximos capítulos se fundamentam na combinação da análise qualitativa e 

quantitativa de dados reais de comunicação com os resultados obtidos nos julgamentos de 

aceitabilidade. 

 Foram realizados dois testes, que consistiam na avaliação, por parte dos informantes, 

falantes nativos de russo, do grau de aceitabilidade das sentenças apresentadas. Os participantes, 

após aceitarem formalmente a participação no julgamento, eram solicitados a avaliar cada 

construção apresentada e atribuir-lhes uma nota, variável de 1 a 5, em que 1 consistia no grau 

mínimo de aceitabilidade (a construção é totalmente inaceitável) e 5 correspondia ao grau máximo de 

aceitabilidade (a construção é totalmente aceitável)79. Os exemplos eram apresentados na forma de um 

questionário, preparado em um formulário do Google Docs, ao qual os informantes respondiam 

por meio eletrônico. Após o preenchimento, os dados ficavam armazenados em uma planilha de 

MS Excel, para posterior processamento. 

                                            
79 Conforme escala Likert. 
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O julgamento de aceitabilidade [A] visava avaliar o grau de aceitabilidade das construções 

de foco com o marcador éto. Dentre os fatores analisados constavam o tipo de palavra QU utilizado 

na construção e a possibilidade de inversão, no caso das construções pseudoclivadas. O objetivo 

era aferir quais palavras QU poderiam ocorrer em uma construção pseudoclivada do russo, uma 

vez que, no corpus investigado, esse tipo de construção apresentou um conjunto de possibilidades 

bastante limitado. Além disso, pretendia-se verificar se esse tipo de construção permite a inversão, 

como em línguas como o inglês ou o português. No que se refere às construções de foco anteposto, 

os fatores analisados foram a função sintática do constituinte focalizado e a proximidade do 

constituinte focalizado em relação ao elemento éto. O objetivo era identificar o grau de 

produtividade (em termos de extensibilidade) da construção, já que a maioria dos exemplos 

fornecidos pelos pesquisadores é de exemplos em que o item focalizado é o sujeito da oração. 

Buscava-se também verificar em que medida a proximidade ou distanciamento do constituinte 

focalizado em relação ao marcador éto interfere na aceitabilidade da construção. No que tange às 

construções de foco sentencial, foram observados os processos de transitividade, segundo a 

proposta de Halliday (2014), com vistas a testar se há um modelo preferido de cena de 

representação da experiência nas orações focalizadas por éto, e o tipo de contexto propício para a 

ocorrência desse tipo de construção, na medida em que Kimmelman (2009) identificou que esse 

tipo de construção ocorre em contextos, nos quais é possível identificar uma relação de causa e 

efeito, e Sasse (1996) identificou para construções téticas (denominadas aqui como construções de 

foco sentencial) 5 funções discursivas para esse tipo de construção, a saber, anunciativa, 

introdutória, interruptiva, descritiva e explicativa. Ao total, foram criadas 60 construções (20 

pseudoclivadas, 20 construções de foco anteposto e 20 construções de foco sentencial). Cabe 

salientar que  para o conjunto de 60 construções, foram criadas 90 sentenças distratoras, não 

relacionadas com os fenômenos em questão para que os falantes não tivessem consciência sobre a 

real finalidade do julgamento.  

O julgamento de aceitabilidade [B], avaliava o grau de aceitabilidade do emprego de éto em 

construções de cópula. O intuito era verificar os contextos em que o uso de éto é obrigatório, 

aceitável ou inaceitável, considerando que no tempo presente a relação de cópula em russo pode 

ser expressa por meio da mera aposição de elementos, ou, em alguns casos, por meio da inserção 

do demonstrativo éto, classificado em algumas gramáticas tradicionais como partícula de cópula 

(VINOGRADOV 1947, PULKINA E ZAKHAVA-NEKRASSOVA 1986, SAVKO 2008.). Os 

participantes eram, portanto, expostos às construções de cópula com e sem o demonstrativo éto, 

julgando qual das expressões consideravam mais aceitável. Embora os pares de exemplos fossem 
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apresentados aos participantes de forma aleatória, os dados foram criados seguindo-se uma 

organização específica, descrita a seguir.  

 Basicamente, os dados foram divididos em dois grupos, quais sejam, o de construções de 

cópula atributiva e o de construções de cópula identificacional, considerando-se a proposta de 

Halliday (1985, 1994, 2004, 2014). Esses grupos foram subdivididos, observando-se fatores 

formais, que envolviam a possibilidade de inversão dos participantes na construção, o emprego de 

diversas classes de palavras, o uso da forma flexionada de éto para gênero e número. Ao todo, foram 

produzidos 100 exemplos, 50 com o demonstrativo éto e 50 sem éto80. Abaixo seguem alguns 

exemplos dessas construções: 

 

(5.1) Atributivas 
a.*Ваня это врач 
    Vánia éto vrach. 
    Vania DEM médico 
 
    Vania é médico. 
 
b. Ваня – врач. 
   Vánia – vrach. 
   Vania  médico 
 
   Vania é médico. 

 

(5.2) Identificacionais 
a. Сашин брат это Машин Муж. 
    Sáchin  brat éto Máchin muj. 
  de Sacha irmão DEM de Macha Marido 
    
  O irmão de Sacha é o marido de Macha. 
     
b. Сашин брат – Машин муж 
    Sáchin  brat –   Máchin muj. 
  de Sacha irmão  de Macha Marido 
 
O irmão de Sacha é o marido de Macha. 

 

Cada questionário de julgamento de aceitabilidade foi aplicado a 60 participantes, nos 

meses de janeiro e fevereiro de 2016, todos moradores da cidade de Moscou, falantes de russo 

como L1. Ao final da realização dos julgamentos de aceitabilidade, foram removidas todas as 

                                            
80 No julgamento de aceitabilidade [B] também foram introduzidas sentenças distratoras como no teste de 
aceitabilidade [A]. Além disso, o teste foi dividido em duas versões para que o participante que tenha visto uma sentença 
com o marcador éto não visse a mesma sentença sem o marcador, porque provavelmente seria influenciado pela 
presença de dados muito semelhantes para julgamento. Essa metodologia assemelha-se à matriz de quadrado latino.  
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avaliações consideradas atípicas, por exibirem resultados muito discrepantes em relação à série 

(outliers)81. Em seguida foi feita a média aritmética da soma das notas atribuídas a cada dado. 

Nenhum dado recebeu média aritmética equivalente ao valor máximo (5) ou mínimo (1) da 

avaliação, o que significa dizer que, mesmo nos casos em que a construção tenha sido considerada 

totalmente aceitável pela maioria dos participantes, houve quem não atribuísse o grau máximo de 

aceitabilidade. O mesmo ocorreu em relação ao grau mínimo. As médias aritméticas foram 

utilizadas durante a análise das construções de foco e algumas das generalizações apresentadas nos 

capítulos de análise baseiam-se nessas médias aritméticas associadas à análise estatística realizada 

sobre os dados coletados do CNLR. 

 

5.4. ANÁLISE ENTOACIONAL  

 

 Como visto no capítulo 2, neste trabalho adoto uma perspectiva construcionista, de acordo 

com a qual construções são consideradas pareamentos convencionalizados de forma e 

significado/função. Esses pareamentos podem apresentar, do ponto de vista da forma, padrões 

específicos, que perpassam diversos níveis de representação linguística, tais como a sintaxe, a 

morfologia, a fonologia, incluindo-se aqui aspectos suprassegmentais. O polo do significado pode 

exibir aspectos semânticos, pragmáticos e discursivo-funcionais.  

Como vem sendo salientado no decorrer desta tese, vários trabalhos associam elementos 

prosódicos do enunciado à estrutura da informação (BOLINGER 1972; LAMBRECHT 1994, 

2000, 2001; YANKO 2001, 2008, 2014; KHALDOIANIDI 2002; ODÉ 2003, 2008). Nesse 

sentido, analisar em que medida a prosódia e a estrutura da informação podem estar associadas nos 

mais diversos contextos e nas mais diversas construções pode revelar insights interessantes sobre as 

especificações das construções, à luz da GCBU. 

A esse propósito, cabem alguns questionamentos: qual o padrão entoacional em  

construções de foco com o marcador éto em russo? Seria ele o mesmo que em construções sem 

esse marcador?  

Com vistas a responder esses questionamentos, neste trabalho recorro à analise entoacional 

dos dados, nas construções de foco com o demonstrativo éto. A ideia é observar em que grau as 

construções com o marcador éto se aproximam ou se afastam de contextos que se valem de 

mecanismos exclusivamente prosódicos para marcar foco em russo, e já descritos amplamente na 

                                            
81 Isso significa que alguns dos participantes apresentaram comportamento diferente da maioria, classificando a maior 
parte dos dados ou como totalmente aceitável, ou como totalmente aceitável, inclusive aqueles criados 
intencionalmente como totalmente aceitáveis na língua ou como totalmente inaceitáveis. 
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literatura (BRYZGUNOVA 1980, YANKO 2001, 2008, KHALDOIANIDI 2002; ODÉ 2003, 

2008, PALKO 2010)  

Os arquivos de áudio disponibilizados no CNLR, além de escassos, não possuem qualidade 

suficiente para uma análise prosódica bem sucedida. Portanto, para que a análise pudesse ser feita 

de forma mais adequada, foi necessário compor uma pequena amostra de dados controlados, 

produzidos por falantes nativos de russo a partir da leitura dos dados extraídos do CNLR. 

 Na composição da amostra de produção de fala, participaram três falantes nativos de russo, 

os três do sexo feminino, com idade entre 30 e 60 anos. As gravações foram realizadas na sala do 

Departamento de Linguística Geral do Instituto de Linguística da Academia de Ciências da Rússia, 

em Moscou, Rússia. Foi utilizado o microfone padrão de um Macbook Air, tendo a captação do 

som sido realizada por meio do programa Sound Forge, versão 2.0.4 (build 313) for Mac, e a 

digitalização feita com uma taxa de amostragem de 44,100 Hz, resolução de 16 bits, mono. Os 

arquivos foram armazenados em formato “wav”. Para cada construção, foram escolhidos cinco 

enunciados diferentes, os quais foram lidos pelas três leitoras nativas, totalizando 45 enunciados 

lidos. 

Com vistas a verificar se as construções estudadas neste trabalho apresentam alguma 

diferença do ponto de vista entoacional comparadas entre si, bem como em comparação às 

estruturas não marcadas para expressão de foco e amplamente descritas na literatura, recorro à 

análise da modulação da frequência fundamental (F0), bem como à transcrição dos eventos tonais 

(mais especificamente os acentos de pitch) das construções de foco analisadas. Para isso, foi 

utilizado o programa de análise sonora PRAAT, versão 5.3.71 para Mac, disponível em 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/.  

Para a transcrição dos acentos de pitch relevantes para as construções de foco analisadas, foi 

utilizado o sistema ToRI (Transcription of Russian Intonation), um sistema de transcrição desenvolvido 

na Holanda por Cecília Odé (2008), com base no sistema ToDI (Transcription of Dutch Intonation) de 

transcrição do holandês, desenvolvido por Gussenhoven et. al (apud Odé 2008), que nitidamente 

dialoga com o sistema de notação fonológica ToBI, da teoria autossegmental e métrica, sugerido 

por Pierrehumbert (1980). Esse sistema se coloca como uma alternativa à descrição da entoação 

do russo proposta por Bryzgunova (1980) e sugere seis acentos tonais, representados pelos 

respectivos tons e um asterisco seguindo o tom acentuado, três tons de fronteira inicial e dois tons 

de fronteira final, como é possível verificar no quadro abaixo:82 

                                            
82 Além desses símbolos, o ToRI também faz uso de mais dois, chamados de harmônico (harmonica), representado pelo 
símbolo /\/, e dente de serra (sawtooth) representado pelo símbolo  >>>, comumente expressos como ^HL* and 
H*M/(H)L*, respectivamente. Esses tons não serão utilizados nesta tese.  
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Quadro 5.1. Acentos propostos para o ToRI (Transcription of Russian Intonation) 

(Fonte: ODÉ 2008:436) 

Acentos tonais 

L* Tom baixo  em sílaba acentuada 
HL* Tom alto-baixo em sílaba acentuada 
L*H Tom baixo acentuado seguido de tom alto 
H*L Tom alto acentuado seguido de tom baixo 
H*M Tom alto acentuado seguido de tom médio 
H*H Tom alto acentuado seguido de tom alto 

  
Tons de fronteira inicial 
%H Tom alto 
%L Tom baixo 
%M Tom médio 

  
Tons de fronteira final 
L% Tom baixo de fronteira final 

% Fronteira sem tom 

 

Os acentos de tonais apresentados acima podem ser ilustrados tal como na figura abaixo, 

também extraída de Odé (2008, p. 438), considerando que o espaço entre as linhas pontilhadas se 

refere à sílaba acentuada: 

 

 

Figura 5.4 Ilustração dos contornos entoacionais na língua russa. 

 

As transcrições são apresentadas em imagem produzida a partir do programa PRAAT, uma 

construção inteira com o marcador éto dos tipos investigados nesta tese. A TextGrid que 

acompanha cada arquivo de som apresenta cinco fiadas, a saber: 1) a descrição tonal da construção; 

2) a segmentação da frase em sílabas, transliteradas em caracteres latinos; 3) a segmentação da frase 

em palavras, também transliteradas em caracteres latinos; 4) a glosa para cada palavra na 

construção; e 5) a tradução da sentença. Essa organização pode ser observada na figura (5.4) abaixo.  

 



114 
 

 

Figura  5.5. Forma de representação dos contornos entoacionais. 

 

5.5. CONSIDERAÇÕES 

 

 Este capítulo buscou apresentar de forma ampla os procedimentos metodológicos 

utilizados para investigar as construções de foco que constituem o  objeto desta tese. Num primeiro 

momento, discuti a vantagem da combinação de métodos distintos para cobrir um conjunto maior 

de generalizações sobre os fatos da língua.  

Em um momento posterior, os três procedimentos metodológicos foram detalhados. No 

que se refere à coleta de dados baseada em corpora, este trabalho recorre a dados de fala e escrita 

extraídos do Corpus Nacional da Língua Russa (CNLR), o maior corpus do gênero, aberto e 

disponível na internet para pesquisadores de todo o mundo.  

Com vistas a complementar a análise desenvolvida com os dados reais de comunicação 

obtidos no corpus, foram utilizados mais dois recursos metodológicos. Um deles baseia-se em 

julgamentos de aceitabilidade com exemplos inventados, considerando as possibilidades mais 

variadas, submetidas à avaliação de falantes nativos de russo. Finalmente, para compreender de 

forma mais ampla as construções de foco com o demonstrativo éto em termos de forma e função, 

um terceiro procedimento metodológico é adotado e diz respeito à análise entoacional de dados 

produzidos por falantes russos em laboratório, a partir da leitura de instâncias reais de uso.  

Foi com base nesses três procedimentos metodológicos que foram desenvolvidas as 

análises a serem apresentadas nos capítulos que se seguem.  
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6 

A construção pseudoclivada 

 

 

Não é surpresa, portanto, que nas línguas existam não somente 
inúmeros recursos lexicais que permitem comunicar a identidade 
de um  objeto, mas também um modelo sintático específico, de 
acordo com o qual se constroem as orações de identificação.83 
 

N. D. Arutiunova 
 

 

Neste capítulo a construção pseudoclivada do russo será descrita em 

maiores detalhes. Na primeira seção, são apresentados os aspectos gerais 

relativos à forma da construção, para, em seguida na segunda seção, serem 

descritos os aspectos do significado/função dessa construção em russo, 

interpretando-a à luz da perspectiva foco-pressuposição e analisando 

aspectos como a transitividade da oração QU e a interação entre foco-

pressuposição e representação mental dos referentes no discurso, 

apresentada em termos de identificabilidade. Na terceira seção, são 

discutidas algumas diferenças quanto ao uso das pseudoclivadas com e 

sem a partícula tak, observadas no decorrer da análise dos dados, e que 

sinalizam a necessidade de desenvolver pesquisas futuras. Finalmente, 

algumas considerações sumarizam o capítulo. 

 

6.1. O POLO DA FORMA 

 

Como já visto no capítulo 3, Jespersen (1985) caracteriza sentenças clivadas como 

construções marcadoras de foco e salienta sua alta frequência em línguas cuja ordem vocabular é 

rígida, tais como inglês, francês e línguas escandinavas. Além disso, o estudioso afirma não ser o 

mesmo verdadeiro para, entre outras línguas, as eslavas, nas quais a ordem vocabular dos 

constituintes na sentença é mais flexível. 

                                            
83 No original em russo: Неудивительно, таким образом, что в языках существуют не только многочисленные 
лексические средства, позволяющие сделать сообщение о тождестве объекта, но и специальная 
синтаксическая модель, по которой конструируются предложения тождества. (ARUTIUNOVA 1976, p.384). 
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Contrariando em parte o insight de Jespersen, é possível encontrar construções clivadas 

em línguas eslavas, a despeito da carência de estudos mais específicos que considerem sua 

extensibilidade e frequência (REEVE 2010, JASINSKAIA 2016). No que diz respeito ao russo 

especificamente, a variedade de clivadas propriamente ditas reduz-se a um único tipo: a construção 

pseudoclivada, que será descrita em detalhes neste capítulo. 

Para descrever esse tipo de construção no russo, recorro, como ponto de partida, à 

definição sugerida por Lambrecht (2001, p. 467), apresentada abaixo: 

 
CONSTRUÇÃO CLIVADA é uma estrutura complexa constituída por uma oração 
matriz, cujo núcleo é uma cópula, e por uma oração relativa ou tipo relativa, cujo 
argumento relativizado é co-indexado com o predicativo da cópula. Juntas, a oração 
matriz e a relativa expressam uma proposição logicamente simples, que também poderia 
ser expressa na forma de uma única oração, sem alteração de suas condições de verdade84. 

 
A despeito de algumas diferenças em relação a línguas como português e inglês, o russo se 

comporta de maneira similar à definição de Lambrecht, exibindo, para as construções 

pseudoclivadas, o padrão esquemático [QUi-X (tak) éto Yi ]. De acordo com esse esquema, a 

construção é encabeçada por uma palavra QU, que constitui, usando a definição de Lambrecht, o 

argumento relativizado de uma oração geralmente denominada oração clivada (Patten 2010) e no 

esquema representada por X e nessa tese denominada oração QU, a qual pode ser instanciada por 

diversos tipos. Em seguida, verifica-se a presença do marcador éto, que, nesse contexto, mescla 

propriedades de um demonstrativo e de uma cópula que evidencia a relação de identificação entre 

a oração QU e o constituinte focalizado, o qual ocorre ao final da construção, coindexado com a 

palavra QU85. Ressalte-se que o marcador éto pode vir ou não acompanhado de uma partícula de 

ênfase (tak). Os exemplos (6.1), (6.2) e (6.3), abaixo, ilustram o esquema apresentado: 

 

(6.1) [CNLR – 1996 – crônica] 
Что больше всего меня поразило это предложение 
Tchto ból’che vsiegó mieniá porazílo éto predlojénie 
O que mais tudo-GEN 1S.AC surpreender-PAS DEM/COP proposta 
       
Свердловской консерватории.    
Sviérdlovsk-oi konservatórii.    
de Svierdlov-GEN conservatório-GEN    
 
O que acima de tudo me surpreendeu foi a proposta do conservatório de Svierdlov. 

 

                                            
84 No original: A CLEFT CONSTRUCTION is a complex structure consisting of a matrix clause headed by a copula 
and a relative or relative-like clause whose relativized argument is coindexed with thepredicative argument of the 
copula. Taken together, the matrix and the relative express a logically simple proposition, which can also be expressed 
in the form of a single clause without a change in truth conditions.” 
85 Daí a presença do sinal (i), na representação esquemática da construção. Esse sinal indica que o constituinte 
focalizado assume os mesmos traços gramaticais da palavra QU, na construção. 
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(6.2) [CNLR, 1955 – conto] 
Кто за год переменился это Володя. 
Kto za  god  peremení-l-sia éto Volódia. 
Quem em ano mudar-PAS-REF DEM/COP Volódia. 
 
Quem mudou em um ano foi Volódia. 

 

(6.3) [CNLR 2012 – crônica] 
Что  они любят так это родной язык. 
Tchto oní liúbiat tak éto rodnói iazýk. 
O  que 3PL gostar-3S PAR DEM/COP pátria lingua 
 
O que eles gostam é da língua materna. 

 
 
 Pela perspectiva da Gramática de Construções, considerando o Princípio da Não-

Sinonímia, já descrito no capítulo 2, se duas construções são distintas do ponto de vista da forma, 

também serão distintas do ponto de vista do significado/função. Podemos aqui postular, portanto, 

que a construção pseudoclivada se divide em dois subtipos mais concretos: aquele que se vale 

apenas do marcador éto na construção e aquele que faz uso, além do marcador éto, também da 

partícula tak. Veremos mais abaixo que a construção clivada com tak não é propriamente sinônima 

à sua contrapartida sem tak, e tende a exibir diferenças de uso em relação a fatores como 

modalidade (fala ou escrita), animacidade do constituinte focalizado e tipo de constituinte 

focalizado. Assim, podemos sugerir a organização dessas construções em uma rede taxonômica, 

tal como na figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Antes de nos debruçarmos propriamente sobre as diferenças entre essas duas construções, 

passemos à descrição geral acerca da construção pseudoclivada, que comporta os dois padrões mais 

específicos, a começar pelos aspectos entoacionais da construção. 

 
 

Construção pseudoclivada 
 

[QUi-X (tak) éto Yi] 

[QUi-X éto Yi] [QUi-X tak éto Xi] 

Figura  6.1. Representação em rede da construção pseudoclivada 
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6.1.1. A entoação em construções pseudoclivadas 

 
Do ponto de vista prosódico, a análise acústica realizada a partir de enunciados lidos por 

falantes nativos, com base nos dados de uso, permitiu a identificação de contornos entoacionais 

do tipo apresentado na figura 6.2.  

 

 

Figura 6.2. Acentos de pitch na pseudoclivada “kogo Klava nie liubit,  tak éto svoiu sviekrov” 

  

Na figura, é possível identificar um tom ascendente acentuado no começo da sílaba tônica 

do verbo da oração clivada, conjugado na terceira pessoa do singular “LIUbit”, seguido 

imediatamente por um tom baixo ao final da mesma sílaba. Segundo Odé (2003), assim como 

Yanko (2008), esse é um padrão característico da língua russa, que pode ser observado em 

interrogativas polares, na marcação de continuidade, na expressão de contraste86, entre outros 

contextos, inclusive na marcação de elementos tópicos. Tal padrão é caracterizado na notação típica 

russa como IK-3 (Yanko 2001, 2008), e na notação do ToRI (Transcription of Russian Intonation) como 

o acento H*L, indicado pela seta para cima na figura. Nela também é possível verificar outro acento 

característico (na notação russa, o IK-1, ou HL*, na notação do ToRI), associado à expressão de 

foco, assim como à finalização enfática e construções imperativas (BRYZGUNOVA 1980; 

YANKO 2001, 2008; KHALDOIANIDI 2002). O acento caracteriza-se por um tom relativamente 

alto até o início da sílaba acentuada, tornando-se baixo a partir da vogal e, na figura, é indicado pela 

seta para baixo.  

                                            
86 Como já visto no anteriormente, Yanko sugere que o contraste é uma função comunicativa que pode ser 
evidenciada tanto em elementos tópicos como elementos focais. 
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O padrão entoacional aferido na pseudoclivada do russo foi recorrente nos dados 

analisados, e parece independer de fatores como a função sintática da palavra QU ou do tipo de 

constituinte focalizado. De forma geral, o acento tonal H*L ocorre sobre a sílaba tônica do verbo 

da oração clivada (quando se trata de uma oração verbal) ou da palavra núcleo da predicação (no 

caso de orações não verbais), e o acento HL* recai sobre a sílaba tônica do último elemento do 

constituinte focalizado. Observe-se mais um exemplo na figura 6.3, dessa vez com uma 

pseudoclivada de sujeito. Nela, pode-se observar o mesmo padrão mostrado na figura anterior. Na 

construção “kto porazil mienia, éto Olga Matvieievna” (quem me impressionou foi Olga Matvieievna), 

percebe-se o acento tonal H*L, caracterizado pelo tom ascendente no início da sílaba acentuada 

do verbo poraZIL (impressionou), seguido do tom descendente ao final da mesma sílaba. No que 

diz respeito ao constituinte focalizado, ou seja, Olga MatVIEievna, o acento HL* caracteriza-se por 

um tom relativamente alto no início da sílaba tônica da última palavra do constituinte focalizado, 

(na figura, o sobrenome MatVIEievna), seguido por um tom descendente na mesma sílaba.  

 

Figura  6.3. Acento de pitch na pseudoclivada "kto porazil mienia éto Olga Matvieievna”. 

 

O acento tonal H*L não precisa ocorrer necessariamente sobre o verbo da oração clivada, 

embora esse padrão tenha sido frequente nas leituras realizadas para este trabalho. Esse acento 

pode ocorrer em outras palavras, por exemplo, quando se trata de uma oração não verbal87. Nesse 

                                            
87 Tomo como oração não verbal um conjunto de frases da língua russa que não fazem uso de verbos para expressar 
um conteúdo proposicional. Geralmente o núcleo da predicação nessas frases consiste em um adjetivo ou substantivo. 

HL* 
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caso, o acento H*L recai sobre a sílaba tônica da palavra núcleo da predicação, como demonstra a 

figura (6.4), no caso jal’ (pena). 

Figura  6.4. Acentos de pitch da pseudoclivada kogo jal’ tak éto ego deviatilietniuiu dotchku. 

 

O que se verifica, em linhas gerais, a partir da análise apresentada é que o esquema [QUi-

X (tak) éto Yi] exibe um padrão prosódico regular, caracterizado inicialmente por um tom de 

fronteira inicial de médio a alto, seguido pela subida do tom no início da sílaba tônica do elemento 

principal da predicação contida na oração QU, o qual pode ser um verbo ou não (no caso de 

orações não verbais), seguido por um tom descendente ao final da mesma sílaba, caracterizando o 

acento H*L. Após a oração QU, verifica-se um tom de médio a alto que se mantém pela extensão 

da palavra tak (quando houver), mais o marcador éto e parte do constituinte focalizado, até ocorrer 

a descida do tom na sílaba tônica do constituinte focalizado, delineando-se assim o acento HL*. 

Finalmente, o acento HL* é seguido de um tom de fronteira baixo L*, como demonstra a figura  

6.5, abaixo: 

 

Figura 6.5 Configuração esquemática do contorno entoacional de uma pseudoclivada 

                                            
A propósito, conferir Kopotiev (2006), disponível em http://www.helsinki.fi/~kopotev/what_a_difference.pdf 
(último acesso em 01.12.2016). 

Quem 

http://www.helsinki.fi/~kopotev/what_a_difference.pdf
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Diante dos fatos apresentados, verifica-se, no que tange à entoação, que as construções 

pseudoclivadas do russo não se afastam da estrutura aferida em construções não-clivadas. Segundo 

Yanko (2001) e Khaldoianidi (2002), o conjunto de tons que podem expressar o tópico em 

construções não clivadas engloba, entre outros, o tom H*L (IK-3). Já o tom HL* (IK-1), por sua 

vez, está associado à marcação de foco e finalizações enfáticas (KHALDOIANIDI 2002).  

 

6.1.2. Aspectos morfossintáticos da construção pseudoclivada 
 

No que se refere aos aspectos morfossintáticos da construção pseudoclivada, se 

observarmos mais uma vez os exemplos fornecidos de (6.1) a (6.3) acima, associados ao esquema 

[QUi-X (tak) éto Yi], poderemos constatar que a construção exibe posições (slots) com níveis 

distintos de esquematicidade. Ao mesmo tempo em que há posições totalmente esquemáticas 

(representadas como X e Y na construção), que podem ser preenchidas por um número 

relativamente variado de candidatos, há também uma posição parcialmente esquemática – referente 

à palavra QU – e uma posição totalmente fixa (ou substantiva), qual seja, a do demonstrativo éto. 

Comecemos a nossa descrição por este último.  

Em uma construção pseudoclivada o elemento éto sinaliza a existência de uma relação de 

cópula identificacional entre a oração clivada e o constituinte focalizado. Além do mais, a palavra 

éto é invariável e obrigatória na construção. Sua remoção torna a construção inaceitável, tal como 

indicado nos exemplos (6.4.a), extraído do julgamento de aceitabilidade realizado para a presente 

investigação, e (6.4.b), uma reformulação do exemplo (6.4.a). 

 

(6.4) [Julgamento de aceitabilidade A] 
a. Что он потерял это ключи.  
 Tchto  on potieriá-l éto kliutch-í.  
 O que 3S perder-PAS DEM chave-PL  
  

O que ele perdeu foram as chaves. 
 
b. *Что он потерял Ø ключи.  
 *Tchto  on potieriá-l Ø kliutch-í.  
 O que 3S perder-PAS  chave-PL  
  

O que ele perdeu foram as chaves. 
 

No que diz respeito à palavra QU, a análise dos dados do corpus sinaliza a possibilidade de 

uso das palavras kto (quem) e tchto (o que), correlacionadas ao traço de animacidade, na medida em 

que são empregadas para referentes animados e inanimados respectivamente. A análise realizada 
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sinaliza a preferência pela palavra tchto, tal como ilustra a tabela 6.1, abaixo.  Na tabela, pode-se 

observar, entre outros resultados, que das 94 construções pseudoclivadas observadas na amostra, 

62 utilizaram a palavra QU tchto, para referentes inanimados, e apenas 32 apresentaram a palavra 

QU kto, para referentes animados.  

 

Tabela 6.1. Distribuição das palavras QU em construções pseudoclivadas de acordo com a função sintática. 

Palavra QU 
Função Sintática 

Total 
Sujeito   %   Complemento     % Adjunto     % Outra       % 

Kto 23          72      6                   19 1               3 2               6 32 
Tchto 27          44      16                 26 12            19 7             11 62 
 
Total 

 
50          58 

 
     22               22,5 

 
13            11 

 
9            8,5 

 
94 

Teste Fisher: p-value= 0.04052 

 

Além disso, de acordo com a tabela, apesar de os candidatos a ocuparem a posição da 

palavra QU na construção serem razoavelmente limitados (kto e tchto), as funções sintáticas que tais 

candidatos podem desempenhar demonstram-se relativamente variadas, com o prevalecimento da 

função sintática de sujeito. Consequentemente, a flexão de caso nominativo da palavra QU será a 

mais frequente, já que este é o caso que expressa a função de sujeito em russo. Outras flexões de 

caso da palavra QU também serão possíveis, proporcionalmente à variabilidade de funções 

sintáticas que ela pode exercer. Os exemplos abaixo ilustram algumas possibilidades de uso da 

construção quanto à função sintática e flexão de caso da palavra QU, encontradas na amostra 

analisada: 

 

(6.5) [CNLR – 1964 – Conto] 

 Sujeito/NOM      

Но что больше всего меня удивило это 

No tchto ból’che vsiegó mieniá udiví-l-o éto 
Mas o que mais tudo-GEN 1S.AC surpreender-PAS.N DEM/COP 

      
взгляд которым смотрели некоторые ребята на Меня. 
vzgliád, kotór-ym smotriéli  niékotor-yie rebiáta na meniá 
olhar qual-INS olhar-PAS-PL algum-PL pessoas em 1S.AC 

 
O que acima de tudo me surpreendeu foi a forma com a qual algumas pessoas olharam para mim. 

 

(6.6) [CNLR 1978 – Conto] 

 objeto direto/AC        

Кого Зыбин никогда не мог выносить это вот 

K-ogó Zýbin nikogdá nie mog vynosít’ éto vot 
quem-AC Zybin nunca NEG podia.PAS suportar DEM PART 
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таких противленцев.      
takhíkh protivliéntsev.      
tal-AC opositor      
 
Quem Zybin não podia suportar eram esses opositores. 

 
(6.7) [Julgamento de aceitabilidade 01] 

Circunstancial/ PRE      

О ком ты думаешь так это о  ней. 

O kom ty dúmaiech    tak éto o niéi. 
em quem 2S pensar-2S    PAR DEM/COP em 3F.PRE 

 
Em quem você está pensando é nela. 

 
(6.8) [CNLR – 2011 – conto] 

Predicativo do sujeito/ INS        

Кем он был так это очень одиноким человеком. 

Kem  on by-l tak éto ótchen odinók-im tcheloviékom. 
quem-INS  3S ser-PAS PAR DEM/COP muito solitário-INS pessoa-INS 

 
Ele era é uma pessoa solitári/ O que ele era era uma pessoa solitária. 

 

Se tomarmos a oração da qual a palavra QU faz parte, verificaremos padrões variados de 

estrutura argumental88, o que permite que um conjunto diversificado de proposições seja expresso 

na forma de uma pseudoclivada em russo. A partir da análise dos dados reais de uso, observamos 

a possibilidade de ocorrência, tanto de orações com verbos monoargumentais do tipo especificado 

em (6.2), acima, assim como verbos com dois ou mais argumentos, do tipo verificado em (6.9) 

abaixo. Observam-se, ainda na posição da oração clivada, orações não-verbais do tipo especificado 

em (6.10) e (6.11).  A figura 6.6 apresenta os percentuais de distribuição dos tipos de estrutura 

argumental da oração clivada na construção pseudoclivada. 

 

(6.9) [CNLR 2001 – trecho de filme] 
А что вы дочке купили это дом  
A tchto vy dótchke kupíli éto dom  
e o que 2PL filha-DAT comprar-PAS-PL DEM casa  
      
обслуживающего персонала аппарата ЦК.   
obslújiva-iuch-ego personála apparát-a TsK.   
servir-PPA-GEN pessoal-GEN aparato-GEN CC   
 
E o que vocês compraram foi uma casa dos empregados do aparato do comitê central (CC). 

                                            
88 De acordo com Bresnan (1995), a estrutura argumental exibe duas faces: a semântica e a sintática. Aqui considero a 
estrutura argumental pelo prisma sintático. Na seção 6.2 observarei a estrutura argumental pelo viés semântico, quando 
analisar a construção pseudoclivada segundo o sistema de TRANSITIVIDADE de Halliday (1985, 1994, 2004, 2014). 
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(6.10) [CNLR – 2003 – conversa informal] 
Кого жаль так это его девятилетнюю дочку89. 
Kogó jal’ tak éto iegó deviatiliétn-iuiu dótchk-u. 
quem-AC pena PAR DEM 3S.GEN de nove anos-AC filha-AC 
Quem dá pena é a filha dele de nove anos. 

 

(6.11) [CNLR – 2001 – artigo de opinião] 
Что приятно так это рост российского рынка. 
Tchto priiátno tak éto rost rossíisk-ogo rýnk-a. 
o que prazeroso PAR DEM crescimento russo-GEN mercado-GEN 
O que é prazeroso é o crescimento do mercado russo. 

 

Na amostra analisada, a maioria das orações que ocorrem em construções pseudoclivadas 

exibiu estrutura biargumental, com instâncias bastante recorrentes, como é o caso dos verbos de 

emotividade. O gráfico abaixo ilustra a distribuição dos tipos verbais na oração QU da construção 

pseudoclivada. 

 

 

Figura  6.6. Distribuição dos tipos de oração clivada na construção pseudoclivada90  

 

No que tange ao constituinte focalizado, é possível encontrar tipos razoavelmente 

variados, que englobam SNs simples, SNs complexos, SNs cujo núcleo é um pronome, SPreps e 

orações. Naturalmente, como o constituinte focalizado deve estar coindexado com a palavra QU 

que encabeça a oração, verifica-se que as marcas relativas à flexão de caso nesse elemento são as 

mesmas da palavra QU, o que significa dizer, em linhas gerais, que se na oração clivada o elemento 

QU está flexionado no caso nominativo, o constituinte focalizado, por seu turno, também estará 

                                            
89Como já dito, em russo há um grande conjunto de proposições que podem ser expressas sem por meio de orações 
não verbais. Nessas orações a palavra núcleo da predicação pode ser um substantivo como no caso de jal’ no exemplo 
(6.10), ou um adjetivo, como no caso do exemplo (2.7), apresentado no capítulo 2 e (6.11) acima. 
90 Teste de X2= = 46.34, df = 3, p-value = 4.801e-10 

29%

51%

3%

17%

Distribuição dos tipos de estrutura argumental na oração QU

Monoargumental

Biargumental

Triargumental

Não Verbal
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flexionado no caso nominativo, como exposto no exemplo (6.1), anteriormente. Caso o elemento 

QU esteja flexionado no caso prepositivo, acompanhado de preposição específica, o constituinte 

focalizado também estará flexionado no caso prepositivo e será acompanhado da mesma 

preposição, como no exemplo (6.7), acima. Quando o constituinte focalizado é uma oração, há 

duas possibilidades. Se a oração consistir em uma forma nominal de infinitivo, não haverá qualquer 

flexão de caso, como indica o exemplo (6.12). Se a oração for finita, as marcas de caso tendem a 

vir indicadas em uma espécie de locução conjuntiva, que nominaliza a oração, formada pelo 

demonstrativo to (aquilo) e pela palavra QU tchto (to, tchto), como em (6.13): 

 

(6.12) [CNLR - 1963 – Crônica] 
Что я люблю это ходить через лес. 
Tchto iá  liubliú éto khodít’ tchérez  liés. 
o que 1S gostar-1S DEM andar.INF por bosque 
 
O que eu gosto é de andar pelo bosque. 

      

 

 (6.13) [CNLR 2014 – Artigo de opinião] 
О чем меньше всего думает социальный блок 
O tchióm mién’che vsiegó dúmaiet sotsiál’nyi blok, 
sobre o que-PRE menos tudo-GEN pensar-2S social bloco 
      
убивая накопительную систему это о том, что 
ubivá-ia nakopítel’nuiu sistému, éto o tom, tchto 
matar-GER acumulação-AC sistema-AC DEM em aquilo-PRE que 
       
он лишает экономику серьезного внутреннего источника 
on lichá-iet ekonómiku seriózn-ogo vnútrienn-iego istótchnik-a 
3S privar-3S economia-AC serio-GEN interno-GEN fonte-GEN 
      
длинных денег.     
“dlínn-ykh” diénieg.     
longo-GEN.PL dinheiro.GEN.PL     
 
Sobre o que o bloco social menos pensa, quando mata o sistema de capitalização, é que está 
privando a economia de uma grande fonte interna de renda a longo prazo. 

 

 Além disso, verifica-se uma correlação interessante entre o uso das palavras kto e tchto e o 

constituinte focalizado com elas coindexado. Evidentemente, orações são coindexadas 

categoricamente com a palavra tchto, dado o seu caráter inanimado. Também se pode observar que 

SNs complexos, na qualidade de constituintes focalizados, ocorrem mais frequentemente 

coindexados com a palavra QU tchto, por também fazerem menção a referentes geralmente 

inanimados. Além disso, na amostra, SNs pronominais ocorreram exclusivamente com kto e em 
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pequena quantidade, uma vez que, como veremos na próxima seção, as construções pseudoclivadas 

tendem a focalizar preferencialmente elementos não identificáveis. 

 

Tabela 6.2. Distribuição das palavras QU por tipo de constituinte focalizado 

 Tipo de constituinte focalizado Total 
Palavra 
Qu 

Oração 
              % 

SN simples 
              % 

SN complexo 
                   % 

SN pronominal 
                      % 

 

Kto 0              0 26          81 2                  6 4                   13 32 
Tchto 15          24 18          29 29              47 0                     0 62 

Teste de Fischer: p-value = 2.663e-09 

 

Outro aspecto interessante sobre as construções pseudoclivadas do russo diz respeito à 

relação entre o tamanho da porção textual da oração QU e o tamanho da porção textual do 

constituinte focalizado em número de sílabas. Nesse caso, foi levado em consideração o número 

de sílabas da oração QU sem a palavra QU e do constituinte focalizado sem o marcador éto (ou tak 

éto), e estabelecida uma convenção de forma relativamente arbitrária, classificando o tamanho 

dessas porções textuais como muito pequeno (caso a porção textual apresente até 3 sílabas), 

pequeno (caso apresente entre 4 e 9 sílabas), médio (se apresentar entre 10 e 15 sílabas), grande 

(apresentando entre 16 e 20 sílabas) e muito grande (no caso de apresentar número superior a 20 

sílabas) No corpus investigado foi possível verificar o padrão apresentado na tabela 6.3, abaixo: 

 
Tabela 6.3. Número de sílabas da oração clivada e do constituinte focalizado em construções pseudoclivadas  

 Muito 
pequeno 
(até 3) 

Pequeno 
(4-9) 

Médio 
(10 – 15) 

Grande 
(16-20) 

Muito grande 
(acima de 20) 

      %      %    %    %       % 
Oração clivada 4 4 30 32 41 44 17 18 2 2 
           

 
Constituinte  
focalizado 

 
24 

 
26 

 
21 

 
22 

 
19 

 
20 

 
10 

 
11 

 
20 

 
21 

X2 = 59.723, df = 4, p-value = 3.316e-12 (oração clivada);  
X2 = 5.8936, df = 4, p-value = 0.2072 (constituinte focalizado) 
 

 A tabela 6.3 demonstra que, nas construções pseudoclivadas do russo encontradas na 

amostra, a oração QU tende a apresentar um tamanho relativamente padrão, de pequeno a médio, 

ao passo que o constituinte focalizado não exibe um padrão de tamanho sistemático, podendo 

apresentar maior grau de variação em número de sílabas.  

É interessante contrastar esses resultados com os resultados encontrados por Prince (1978) 

para as pseudoclivadas do inglês, embora a metodologia utilizada seja um pouco distinta, pois a 

estudiosa contou o número de palavras e não o de sílabas. Prince demonstra que, em inglês,  os 
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constituintes focalizados em pseudoclivadas tendem a ser maiores em número de palavras do que 

as orações clivadas na construção, considerando esse resultado como correto do ponto de vista 

intuitivo, já que, em uma construção clivada, o conteúdo pressuposto da oração está sendo 

equacionado a um conteúdo em foco, o qual contribui com informação nova para a construção.  

Em russo, tal relação não foi evidenciada. A oração clivada não tende extamente a ser menor do 

que o constituinte focalizado em termos de número de sílabas. No corpus de língua russa analisado 

o que se vê é a tendência de que o conteúdo pressuposto da pseudoclivada seja apresentado por 

um conjunto de sílabas relativamente padrão (considerado pequeno ou médio), ao passo que o 

constituinte focalizado, justamente por fornecer informação não pressuposta (considerada não 

identificável, não recuperável ou não compartilhada, em algumas concepções), não se submete a 

um padrão sistemático em termos de tamanho. Isso se deve à interpretação semântico-pragmática 

da construção pseudoclivada em termos de foco-pressuposição. O fato de o constituinte focalizado 

apresentar conteúdo não pressuposto, que identifica uma variável x em uma proposição aberta 

pressuposta, pode aumentar o conjunto de possíveis referentes e possíveis formas de codificação. 

Consequentemente, o constituinte não é previsível no que se refere ao tamanho. Além disso, 

ressalte-se a relação entre o tamanho da oração clivada e o tipo de estrutura argumental da oração, 

como apresentado anteriormente. O fato de a maioria dos verbos usados nas orações clivadas das 

construções pseudoclivadas da amostra exibirem um padrão mono ou biargumental provavelmente 

causa impacto no número médio de sílabas (e também de palavras) da oração. 

 

6.2. O POLO DO SIGNIFICADO/FUNÇÃO 

 

6.2.1. Foco-pressuposição na construção pseudoclivada 

 

Como já dito no capítulo 3, de maneira geral, as construções clivadas (incluindo-se aqui 

as pseudoclivadas) têm sido investigadas desde o trabalho seminal de Jespersen (1985) como 

construções de foco. Na concepção de Prince (1978), Lambrecht (1994, 2001) e Hilpert e Koops 

(2009), as construções clivadas do inglês podem ser interpretadas a partir de uma articulação foco-

pressuposição. Verificaremos que esse tipo de interpretação pode ser aplicado também aos dados 

do russo. Observem-se os exemplos (6.14.a-b): 

 

(6.14) [Exemplo inventado, baseado exemplo do Julgamento de aceitabilidade A] 
a. Петя завидовал Футболистам. 
 Pétia zavídova-l futbolíst-am. 

jogador de futebol-DAT.PL  3S invejar-PAS 
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Petia invejava os jogadores de futebol. 
 
[Julgamento de aceitabilidade A] 
b. Кому Петя завидовал это футболистам.  
 Komú Pétia91 zavídova-l92 éto futbolíst-am  
 Quem-DAT Petia invejar-PAS DEM jogador de futebol-DAT.PL 
       
      Quem ele invejava eram os jogadores de futebol. 

 

Pode-se afirmar, com base nos trabalhos de Prince e colegas, que tanto (6.14.a) como 

(6.14.b) expressam o mesmo conteúdo objetivo, ou seja, a informação de que “Petia invejava os 

jogadores de futebol” (Pétia zavídoval futbolístam). No entanto, a forma com a qual esse conteúdo é 

fornecido, em termos informacionais, é diferente em cada uma das sentenças. Apenas (6.14.b) 

evoca diretamente a pressuposição de que “Petia invejava alguém” (Petia komu-to zavidoval). Além 

disso, os contextos de utilização de (6.14.a) são diferentes e, em certa medida, mais variados do que 

os de (6.14.b). Se em (6.14.a) o tipo de foco apresentado é compreendido como foco de predicado, 

considerado o tipo não marcado em diversas línguas, entre as quais o russo, em (6.14.b), a 

construção é apresentada de maneira que apenas um de seus constituintes é de fato informativo, 

não pressuposto, configurando uma estrutura de foco argumental. 

Cabe aqui a interpretação de Lambrecht (2001, p. 467), já mencionada no capítulo 2, 

segundo a qual foco é “o componente semântico de uma proposição pragmaticamente estruturada 

em que a pressuposição difere da asserção”. De acordo com essa interpretação, se consideramos o 

exemplo (6.14.b), o constituinte focalizado futbolistam (jogadores de futebol) corresponde ao 

elemento principal da asserção, que por sua vez é distinta da pressuposição Petia komu-to zavidoval 

(Petia invejava alguém). 

Para explicar esse fato, retomemos alguns argumentos da concepção foco-pressuposição 

para a estrutura da informação, defendidos por Prince (1986), Dik (1989) e Lambrecht (1994), entre 

outros, e apresentados no capítulo 2 desta tese. Construções pseudoclivadas evocam uma 

pressuposição ou proposição aberta pressuposta, nos termos de Prince (1986), na qual um dos 

argumentos corresponde a uma variável x. Na oração pseudoclivada, essa variável será instanciada 

pela palavra QU, para a qual, em seguida, será apresentado um valor específico, representado pelo 

constituinte focalizado. Em busca de maior clareza, apresento o esquema em (6.15), inspirado em 

Lambrecht (2001, p. 475), retomando o exemplo (6.14.b):  

 

 

                                            
91 Forma derivada do nome Piotr, geralmente utilizada em situações não formais. 
92 O verbo zavidovat’ em russo subcategoriza caso dativo. 
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(6.15) Кому Петя завидовал это футболистам. 
 Komú Pétia zavídova-l éto futbolístam 
 Quem-DAT Petia invejar-PAS DEM jogador de futebol-DAT.PL 

 
 
Proposição: Pétia zavídoval futbolístam (Petia invejava os jogadores de futebol.) 
Pressuposição: On zavídoval X (Ele invejava X.) 
Foco: futbolistam (jogadores de futebol) 
Asserção: X = futbolístam 

 

De acordo com o esquema acima, a construção clivada Kogó Pétia zavídoval – éto futbolístam 

(Quem Petia invejava eram os jogadores de futebol.) evoca uma proposição simples (Petia zavidoval 

futbolistam), implicando a pressuposição Pétia zavídoval X. A asserção presente na proposição é a de 

que a variável X da pressuposição pode ser identificada como futbolístam (jogadores de futebol). 

Nesse sentido é que futbolistam pode ser compreendido como o foco da construção clivada. 

 

6.2.2. Transitividade da oração clivada 

 

No que diz respeito ao padrão de transitividade inerente à oração QU, quando a 

analisamos a partir de uma perspectiva sistêmico-funcional tal como a proposta por Halliday (1985, 

1994, 2004, 2014), evidenciamos que há um conjunto relativamente diversificado de possibilidades, 

em que os principais processos sugeridos por Halliday (material, mental e relacional) podem ser 

encontrados, tal como explicitado no gráfico abaixo.  

 

 

Figura 6.7. Distribuição do padrão de transitividade da oração clivada em construções pseudoclivadas93.  

 

                                            
93 Teste de X2 = 73.766, df = 4, p-value = 3.634e-15. 
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Na amostra analisada, a ocorrência de orações que retratam um processo mental 

chamou a atenção, não somente pela frequência, mas também por mais três aspectos interligados. 

O primeiro diz respeito à recorrência de expressões com verbos no campo da emoção (affection), 

tais como tchto meniá udivílo... (o que me surpreendeu) tchto meniá porazílo... (o que me impressionou), 

tchto mnié ponnrávilos’... (o que me agradou), tcho meniá ráduiet... (o que me alegra),  e tchto ia liubliú... (o 

que eu gosto), categoria evidenciada em 88% das construções pseudoclivadas cuja oração clivada 

exibia um processo de transitividade mental (50 ao todo). Esse tipo é exemplificado abaixo. 

 

(6.16) [CNLR 2010 – fórum na internet] 

Fenômeno      

Что меня  сильно удивило это  

Tchto meniá síl’no udiví-l-o éto  

o que 1S.AC fortemente surpreeender-PAS-N DEM/COP  

      

Fenômeno 

разброс в размерах детенышей. 

razbóos v razmérakh detiónych-ei. 
dispersão em tamanho-PRE.PL filhotinho-GEN.PL 

 
O que me surpreendeu profundamente  foi a diferença de tamanho entre filhotinhos. 

 

(6.17) [CNLR 2004 – conversa informal] 

Fenômeno     Fenômeno 

Кто мне не нравится это Грызлов. 

kto mnié  nié  nrávitsia éto Grýzlov. 
Quem 1S.DAT NEG agradar DEM/COP Gryzlov 

 
Quem não me agrada é o Gryzlov. 

 
(6.18) [CNLR 2002 – entrevista de jornal] 

Fenômeno      

Что  меня сейчас радует это  

Tchto meniá seitchás ráduiet éto  
o que 1S.AC agora alegrar-3S DEM/COP 

 
 

      

Fenômeno 

разнообразие театральных зрелищ.  

raznoobrázie teatrál’n-ykh zrélich.  
variedade Teatral-GEN.PL espetáculo.GEN.PL  

 
O que me alegra agora é a variedade de espetáculos teatrais. 
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Outro aspecto interessante sobre os processos mentais é que a maior parte dos dados 

analisados que exibiam processo de transitividade mental apresentava a cena pela perspectiva do 

fenômeno e não do experienciador (cf. Capítulo 2), tal como nos exemplos de (6.16) a (6.18), acima. 

Esse tipo de construção de cena permite que o fenômeno e não o experienciador seja apresentado 

como sujeito da oração que, como já visto, parece consistir na função preferida para a focalização 

em pseudoclivadas. 

Outro aspecto importante é que, mesmo quando a cena não é construída pela perspectiva 

do fenômeno, a tendência é que o constituinte focalizado corresponda a esse participante. Nesses 

casos, o que ocorre é a focalização do complemento, tal como indica o exemplo (6.19), no qual 

temos, na oração clivada, um verbo de cognição. Verbos desse tipo tendem a organizar a cena pela 

perspectiva do experienciador, que assume a função sintática de sujeito. Contudo, o constituinte 

focalizado tende a ser, nesses casos, o complemento da oração, que corresponde ao fenômeno:  

 

(6.19) [CNLR – 2000 – crônica] 

 Fenômeno       

И чего я уж решительно не мог понять 

I tch-egó iá uj rechítel’no nié mog poniát’ 
e o que-GEN 1S PAR definitivamente NEG poder.PAS entender 

        

 Fenômeno  

это смысла некоторых его поступок.  

éto smýsl-a niékotor-ykh iegó postúpk-ov.  
DEM/COP sentido-GEN alguma-GEN 3S.GEN ação-GEN.PL  

 
E o que eu definitivamente não conseguia entender era o sentido de algumas das ações dele. 

 

Os demais processos de transitividade não sinalizaram um padrão recorrente, tal como 

verificado nos processos mentais e, além disso, não demonstraram preferência pela focalização de 

participantes específicos, abrangendo conjunto menos sistemático de possibilidades. 

 

6.2.3. Foco – pressuposição e identificabilidade  

 

Nesta subseção, observarmos a interação entre foco-pressuposição e a noção de 

identificabilidade, tal como sugerida por Lambrecht (1994, p. 109) e apresentada no capítulo 2 deste 

trabalho. Diante da análise dos dados da amostra, foi possível chegar a resultados interessantes.  

No que tange ao status de identificabilidade da oração clivada, a análise dos dados 

disponíveis na amostra coletada sinaliza, em russo, a ocorrência categórica de menções a referentes 

(entidades ou eventos) identificáveis, seja por meio de elementos já evocados no discurso 
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precedente ou presentes no contexto (“ativos”), seja por elementos inferíveis textual ou 

contextualmente (“acessíveis”). No caso do exemplo (6.20), a informação contida na oração clivada 

evoca a pressuposição de que “ alguém (X) mentia sob juramento ou fora dele”. Essa pressuposição 

é construída no texto por meio de elementos já evocados no discurso anterior.  

 

(6.20) [CNLR – 2007 – filme] 
 
Personagem 1 
 
(муж, 49) Подождите одну секунду! Вы хотите нам сказать 
(Muj, 49) Podojd-íte odn-ú sekúnd-u! Vy  khotítie nam skazát’ 
mas 49 esperar-IMP um-AC segundo-AC 2PL querer-2PL 1PL.DAT dizer 
        

что старик в суде под присягой намеренно 
tchto starík v sud-ié pod prisiágoi namérenno 
que idoso em tribunal-PRE sob juramento-INS intencionalmente 
        

солгал! Коммунист старая загалка ни стого ни  с сего оклеветал 
solgá-l! Kommuníst stáraia zagálka ni  s togó ni s siegó oklieviéta-l   
mentir-PAS comunista velha guarda sem mais nem menos caluniar-PAS 
      

невинного чеченского мальчика!    
nevinnógo tchetchénskogo mál’tchika!    
inocente-AC tchetcheno-AC garoto-AC    
 
Personagem 2 
 

     

(муж56) Вот уж кто лгал и под прсягой и без нее 

(Muj56) Vot uj kto lga-l i  pod prisiágoi i biéz nieió 
mas 56 PAR PAR quem mentir-PAS e sob juramento-INS e sem 3S.GEN 

           

это коммунисты! Лгали сверху донизу поголовно ради  
éto kommunísty! Lgá-l-i svérkhu donízu pogolóvno rádi  
DEM/COP comunista-PL mentir-PAS-PL de cima a baixo sem exceção por  

        

привилегии ради власти и просто по привычке.  
privilégi-i rádi vlást-i i prósto po privýtchk-e.  
privilégio-GEN por poder-GEN e simplesmente por hábito-DAT  

 
Masc., 49. – Espere um segundo! Você está querendo nos dizer que o velhinho no tribunal, sob 
juramento, mentiu intencionalmente! Um comunista, velha guarda, sem mais nem menos caluniou 
um garoto tchetcheno inocente! 
 
Masc., 56. – Pois quem mentia, com ou sem juramento, eram os comunistas! Mentiam de cima a 
baixo, sem exceção, em defesa de seus privilégios, de seu poder e simplesmente por hábito. 

 

Nem sempre a informação expressa na oração clivada apresenta elementos já evocados 

anteriormente no texto, ao contrário. Geralmente é o caso de a informação contida na oração ser, 
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em maior ou menor grau, inferível a partir de elementos disponíveis no discurso precedente, tal 

como no exemplo (6.21), abaixo. Aqui, a pressuposição evocada pela oração clivada, qual seja, a de 

que não se quer alguma coisa, é inferida pela ideia de que “se queria alguma coisa”, já mencionada 

anteriormente, afinal um “não querer” pode ser inferido a partir de um querer. Saliente-se a relação 

de contraste entre a informação contida na oração clivada  (tchto nam nie khotchetsia – o que não 

queremos) e o conteúdo expresso no contexto anterior “nós queríamos (my khoteli): 

 

(6.21) [CNLR – 2014 – entrevista ] 
Мы хотели представить новый концепт в центре города. 
My  khotiéli predstávit’ nóvyi kontsépt v tsentr-é górod-a. 
1PL querer-PAS.PL apresentar novo conceito em centro-PRE cidade-GEN 
        

Таких  мест как Военторг где есть большие  
Takíkh  mest kak Voentórg gdié est’ bol’ch-íe  
tal-GEN.PL lugar-GEN-PL como Voentorg onde haver grande-PL  
        

площади и хорошая проходимсть в центре не так 
plóchiad-i i khoróchaia prokhodímost’, v tséntr-e nié tak 
área-PL e boa circulação, em centro-PRE NEG tão 

       

много. В этом смысле Военторг нам очень 
mnógo. V étom smýslie Voentórg nam ótchen’ 
muito em DEM-PRE sentido-PRE Voentorg 1.PL.DAT muito 
       

подходил. Чего нам не хочется это того 
podkhódil. Tchegó nam nié khótchet-sia éto togó, 
aproximar-PAS o que-GEN 1PL.DAT NEG querer-REF DEM/COP DEM-GEN 

       

чтобы из-за нового концепта нашу сеть восприниmали 
tchtóby iz-zá nóvogo kontsépta náchu siet’ vosprinimá-l-i 
que porque novo-GEN conceito-GEN 1POS.PL.AC rede considerar-PAS-PL 

       

как более премиальную. Все наши магазины включая 
kak bóliee premiál’nuiu. Vsié  náchi magazín-y, vkliutchá-ia 
com mais premium todo.PL 1POS.PL.AC loja-PL incluir-GER 

       

те что в новой концепции, ориентированы на 
te,  tchto v nóv-oi kontséptsi-i, orientírovan-y na  
DEM que em novo-PRE concepção direcionado-PL para 
       

массовый сегмент.     
mássovyi segmént.     
De massa segmento     
      

Nós queríamos apresentar um novo conceito no centro da cidade. Não há muitos 
lugares, no centro, como Voentorg, onde há grandes áreas e boa circulação. Nesse sentido, 
Voentorg para nós era adequado. O que nós não queremos é que, por causa de um 
novo conceito, a nossa rede seja considerada como premium. Todas as nossas lojas, 
inclusive as da nova concepção são dedicadas ao segmento de massa. 
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No que se refere à informação contida no slot do constituinte focalizado, pseudoclivadas 

podem apresentar elementos que evocam tanto referentes identificáveis como não identificáveis, 

tal como ilustra o gráfico abaixo.  

 

              

Figura  6.8. Status de ativação da representação mental dos referentes no discurso (constituinte focalizado)94  

 

Parte considerável dos dados exibiu na posição do constituinte focalizado um referente 

que não havia sido introduzido no discurso, ou não inferível a partir do contexto ou do co-texto e, 

por isso, considerado não identificável. A introdução de um referente não identificável a partir do 

discurso precedente ou do contexto de fala pode servir para apresentar o assunto a ser abordado 

no discurso seguinte. Em (6.22), por exemplo, abundância de congressos e conselhos serve para 

apresentar a evidência de que o congresso dos sovietes funcionou como órgão de gestão supremo 

até 1933.  

 

(6.22) [CNLR – 2014 – artigo de opinião] 
Двадцатый  век стал веком национальных государств ― за 
Dvadtsátyi viék sta-l viék-om natsionál'n-ykh gossudárstv ―za 
vigésimo século tornar-se-PAS século-INS nacional-GEN.PL estado-GEN.PL com 
       

исключением США и СССР, имперских образований следующей 
iskliutchiéniem SCHA i SSSR impérsk-ikh obrazováni-i sliéduiuch-ei 
exceção EUA e URSS imperial-GEN.PL conglomerado-GEN.PL próxima-GEN 
       

формации. С другой стороны, выходом из патовой  ситуации 
formátsi-i. S drug-ói storon-ý výkhod-om iz pátov-oi  situátsi-i 
formação-
GEN 

por  outro-GEN lado-GEN saída-INS de sem saída-GEN situação-GEN 

       
могла бы стать «народная монархия». Царское правительство 
mog-l-á by stat' “naródnaia monárkhia". Tsárskoie pravítiel'stvo 
pode-PAS-F IRR tornar-se popular monarquia tzarista governo 

                                            
94 Teste de X2 = 28.234, df = 2, p-value = 7.397e-07 
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недооценило эмансипацию народа.  Что поражает в России 
niedootsení-l-o emancipátsi-u naród-a Tchto porajá-iet v Rossí-i 
subestimar-PAS-N emancipação-AC povo-GEN o que surpreender-3S em Rússia-PRE 
       

начала прошлого века, так это обилие всякого 
natchál-a próchl-ogo viek-a tak éto obíliie vsiák-ogo 
começo-GEN passado-GEN século-GEN PAR DEM/COP abundância todo-GEN 

       

рода съездов и советов: профессиональных земских 
ród-a siézd-ov i soviét-ov professionál'n-ykh zémsk-ikh 
gênero-GEN congresso-GEN.PL e conselho-GEN.PL profissional-GEN.PL agrícola-GEN.PL 

       

научных промышленных партийных. Но государство не cмогло 
naútchn-ykh promýchlienn-ykh partiín-ykh. No  gossudárstvo nié smog-l-ó 
científico-GEN.PL industrial-GEN partidário-GEN.PL mas estado NEG poder-PAS-N 

       
вписать этот порыв к самоуправлению в политическую 
vpissát' étot porýv k samoupravliéni-u v politítchesk-uiu 
inscrever DEM impulso para autocontrole-DAT em político-AC 
       

систему. А вот большевики потом эти движения 
sistém-u A vot bol'chevikí Potóm ét-i dvijéni-ia 
sistema-AC e PAR bolcheviques depois DEM.PL movimento-PL 
       

оседлали и именно Съезд Советов считался у 
ossiedlá-l-i i ímenno Siézd Soviétov stchitá-l-sia u 
dominar-PAS-PL e justamente Congresso Soviete-GEN.PL considerar-PAS-REF em 
       
нас верховным органом управления до 1993 года. 
nas vierkhóv-ym órgan-om upravliéni-ia do 1993 gód-a 
1S supremo-INS órgão-INS gestão-GEN até 1993 ano-GEN 
       

O século XX tornou-se o século dos estados nacionais, com exceção dos EUA e da URSS, 
conglomerados imperiais de formação posterior. Por outro lado, uma saída para o impasse 
poderia se tornar “a monarquia popular”. O governo tzarista subestimou a emancipação do 
povo. O que surpreende na Rússia do início do século passado é a abundância de todo tipo 
de congressos e conselhos: profissionais, agrícolas, científicos, industriais, partidários. Mas 
o estado não podia subscrever esse impulso à autonomia no sistema político. E então depois 
os bolcheviques dominaram esses movimentos e justamente o Conselho dos Sovietes era 
considerado aqui o órgão de gestão supremo até o ano de 1933. 

 
 

Na amostra analisada, de uma forma geral, foi possível observar constituintes focalizados 

que evocam referentes identificáveis. Nesse caso, tais referentes podem ser inferíveis do discurso 

precedente ou do contexto situacional, ou estar ativos, por já terem sido mencionados 

anteriormente, ou por estarem presentes na situação de fala. No que diz respeito a elementos 
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inferíveis, observe-se o exemplo (6.23), no qual se pode inferir sanitaram (enfermeiros), a partir da 

referência a hospital (lazaret).  

 
(6.23) [CNLR – 1950- conto] 
Гарикозов устроился в дивизионном лазарете. Это 
Karikózov ustróilsia  v diviziónn-om lazarét-e. Éto 
Karikozov empregar-PAS-REF em de divisão-PRE hospital-PRE DEM 
      

уже в тылу и там ужe не вгоняли его в озноб 
ujé v týl-u i tam ujé nié vgoniéli iegó v oznób 
já em retaguarda-PRE e lá já NEG fazer entrar 3S.AC em calafrio 

           

и  онемение трескотня винтовок и захлебывающиееся 
i oniemiénie triéskotnia vintóvok i zakhliébyvaiuchieiesia 
e entorpecimento estalos espingarda-GEN.PL e engasgado-REF 
      

таканье пулеметов. Кому он завидовал это 
takánie puliemiét-ov. Komú on zavídoval éto 
batida metralhadora-GEN.PL quem-DAT 3S invejar-PAS DEM/COP 
      

санитарам. Они первые подбирали убитых и 
sanitár-am. Oní piérviye podbirá-l-i ubítykh i 
enfermeiro-DAT.PL 3PL primeiro-PL levantar-PAS-PL morto-GEN.PL e 

      

тяжелораненых а потом глядишь – у одного санитара 
tiajoloránenykh a potóm gliadí-ch’ –  u odnogó sanitár-a 
gravemente ferido-GEN.PL e depois olhar-2S em um-GEN enfermeiro-GEN 
      

золотой портсигар у другого туго набитый  бумажник у 
zolotói portsigár u drug-ógo túgo nabítyi bumájnik u 
de ouro cigarreira em outro-GEN com força cheio carteira em 
        

третьего дорогой хронометр     
triétiego dorogói khronométr.     
terceiro-GEN caro cronômetro.     
       

Karikozov encontrou trabalho no hospital da divisão. Este já ficava na retaguarda e lá os estalidos 
das espingardas e a batida engasgada das metralhadoras  não lhe causavam calafrios e 
entorpecimento. Quem ele invejava eram os enfermeiros. Eles eram os primeiros a levantar os 
mortos e gravemente feridos, e, depois, quando se dava conta, um estava com uma cigarreira de 
ouro, o outro com uma carteira recheada, o terceiro com um cronômetro caro. 

 

Dos elementos identificáveis, um conjunto bastante pequeno de dados (12%, tal como 

apresentado no gráfico da figura (6.8) exibia, no slot do constituinte focalizado, menções a 

referentes já ativados, seja pelo contexto situacional, seja pelo discurso precedente. Nesse caso, o 

constituinte focalizado retoma exatamente o mesmo referente mencionado no discurso precedente 

ou presente na situação de fala, por meio de três expedientes específicos: repetição da mesma (ou 

parte) forma linguística mencionada no contexto anterior, como no exemplo (6.24) ou por 
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referência dêitica a algum dos participantes da situação de fala, como em (6.25), ou, ainda, por 

referência anafórica, com em (6.26). 

 

(6.24) [CNLR – 2001 – entrevista de jornal] 
-Окончательные цифры будут известны позже но можно 
Okontchátel’n-yie tsífr-y búd-ut izviéstny pózje no mójno 
definitivos-PL número-PL ser-3PL conhecidos depois mas possível 
       

ли описать качественные результаты развития 
li opisát’ kátchestvenn-yie rezul’tát-y razvíti-ia 
INT descrever qualitativo-PL resultado-PL desenvolvimento-GEN 
     

телекоммуникационного рынка России за 2001 год? 
telekommunikatsiónn-ogo rýnka Rossíi za 2001 god? 
de telecomunicações-GEN mercado-GEN Rússia-GEN em 2001 ano 
      

-По сравнению с прошлым годом рынок не  
-Po sravniéniu s próchlym gódom rýnok nié 
em comparação-DAT com passado-INS ano-INS mercado NEG 
       

притерпел больших изменений. Если  говорить о тенденциях 
pritierpié-l bol’ch-íkh izmieniénii. Iésli  govorít’ o tendéntsiiakh 
sofrer-PAS grandes-GEN mudança-GEN se  em tendências-PRE 
       

то идет планомерное внедрение новых технологий. Что 
to id-iót planomérnoie vniedriénie nóvykh tekhnológii. Tchto 
então ir-3S ordenado introduçao novas-GEN tecnologias-GEN o que 

      

приятно так это рост российского рынка. 
priiátno tak éto rost rossíiskogo rýnka. 
agradável PAR DEM/COP crescimento da Rússia mercado 

      

- Os valores definitivos serão conhecidos depois, mas seria possível descrever os resultados 
qualitativos do desenvolvimento do mercado de telecomunicações da Rússia no ano de 2001? 
 
- Em comparação com o ano passado, o mercado não sofreu grandes mudanças. Se falarmos 
sobre tendências, está acontecendo a introdução ordenada de novas tecnologias. O que é 
agradável é o crescimento do mercado da Rússia. 

 

 (6.25) [CNLR 2005 – entrevista em documentário de TV] 
- обезяна превратилась в человека когда  
obeziána prevratílas’ v tcheloviéka kogdá  
macaco tranformar-PAS-REF em homem-AC quando  

       

научилась различать на что надо обращать внимание а  
nautchílas’ razlitchát’ na tchto nádo obrachiát’ vnimánie a  
aprender distinguir em que necessário voltar atenção e  
         

на что нет.       
na tchto niét.       
em o que NEG       
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- А вот это уже грубо.    
A vot éto ujé grúbo.    
e DEM DEM já grosseiro.    

         

- Простите пожалуйста. Кого я меньше всего 
Prost-ítie pojáluista. Kogó iá mién’che vsegó 
desculpar-IMP por favor quem-AC 1S menos tudo-GEN 

 
 

      

хотел обидеть так это вас.   
khotié-l obidiét’ tak éto vas.   
querer.IMPF-PAS ofender PAR DEM/COP 2S.AC   

       

– O macaco se transformou em homem, quando aprendeu a distinguir em que deve prestar atenção 
e em que não deve. 
 
– E isso já é grosseiro. 
– Desculpe-me, por favor. Quem eu menos que tudo queria ofender era você. 

 

 Em (6.24) a menção ao desenvolvimento do mercado da Rússia já havia sido feita no co-

texto anterior e parte dessa menção é retomada, com a substituição da palavra desenvolvimento 

pela palavra crescimento. (6.25) é um dos poucos exemplos encontrados na amostra, em que um 

referente é evocado a partir da situação de fala e retomado na construção clivada, na forma de um 

pronome pessoal como constituinte focalizado, que se refere a um dos participantes da conversa. 

No exemplo (6.26) abaixo, temos como constituinte focalizado um pronome anafórico, o qual 

retoma um referente já apresentado no discurso precedente. 

 

(6.26) [CNLR 2000 – depoimento em programa de TV] 
Ты в каждой из этих ситуаций выжил и 
Ty v kájdoi iz étikh situátsii výjil i 
2S em cada-PRE de essa-GEN.PL situação-GEN.PL sobreviver e 
      

более того ты приобрел опыт которого нет у огромного 
bólieie togó ty priobriól ópyt kotórogo niét u ogrómnogo 
além aquilo-GEN 2S adquirir-PAS  experiência que NEG em grande-GEN 
         

количества людей. Когда тебя поддерживают, когда 
kolítchestva liudiéi. Kogdá tiebiá poddiérjiva-iut, kogdá 
quantidade-GEN pessoa-GEN.PL quando 2S.AC apoiar-3S quando 
        

тебе устрайвают праздники в больнице и когда ты видишь 
tiebié ustráiva-iut prázdnik-i v bol’nítse i kogdá ty vídi-ch’ 
2S.DAT organizar-3S festas-PL em hospital-PRE e quando 2S ver-2S 
        

своих родителей, свою маму, которая героически держит удар 
svoíkh rodítiel-ei, svoiú mám-u, kotóraia geroítcheski diérj-it   udár 
POS-SUJ.PL pais-AC.PL PS-1S mãe-AC que heroica-ADV aguentar-3S golpe 
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потому что она знает, кому нельзя расклeиваться сейчас так 
potomú tchto oná znáiet, k-omú niel’ziá raskléivat’sia seitchás tak 
porque 3S.F saber-3S  quem-DAT proibição desgrudar-REF agora PAR 

      

это ей  ты понимаешь, что собственно говоря люди вокруг 
éto iéi.   ty ponimá-iech’ tchto sóbstvenno  govor-iá liúdi vokrúg 
DEM/COP 3S.DAT   2S entender.IMPF-2S que estritamente falar-GER pessoa-PL ao redor 

      

они способны на потрясающие вещи. Это  твой личнный 
oní sposóbny na potriasáiuchiie viéchi. Éto tvoí lítchnyi 
3PL capaz-PL em surpreendente-PL coisa-PL DEM 2POS pessoal 

      

опыт. И оказавшись в чудовшных ситуациях 
ópyt.  I okazávchis’ v tchudóvchn-ykh situátsi-akh 
experiência  e deparar-GER.PAS.REF em monstruoso-PRE.PL situação-PRE.PL 
      

ты можешь справиться из них и выйти из них и двигаться 
ty mójech’ správit’sia iz nikh i výiti  iz nikh i dvígat’sia 
2S poder-2S livrar-se de 3.GEN.PL e sair de 3.GEN.PL e mover-se 
           

дальше и жизнь будет продолжаться   
dál’che i  jizn’ búd-iet prodolját’sia      
adiante e vida ser.PERF-3S continuar.      
          

Você sobreviveu a cada uma dessas situações. E, além disso, adquiriu uma experiência que uma 
quantidade enorme de pessoas não tem. Quando te apoiam, quando organizam festas pra você no 
hospital e quando você vê os teus pais, tua mãe, que aguenta com heroísmo o golpe, porque ela 
sabe que quem não pode desmoronar agora é ela. Você entende que, no fundo, as pessoas são 
capazes de coisas surpreendentes. Essa é a tua experiência pessoal. E ao encontrar-se em situações 
horrendas, você pode contorná-las, e sair delas, e se mover adiante, e a vida continua. 
 

Em (6.25) e (6.26), a única informação que pode ser interpretada como nova, no que se 

refere ao constituinte focalizado é o fato de o denotatum referenciado pela expressão vas (você) ou 

iei (ela) estar sendo identificado com a variável X da pressuposição, de maneira exclusiva. Em outras 

palavras, o que é novo, na verdade, não é o constituinte e nem mesmo o referente, mas a relação 

pragmática estabelecida entre pressuposição e asserção no contexto proposicional. 

 

6.3. COM TAK OU SEM TAK? 

 

Como já vimos na primeira seção, pode-se postular que a construção pseudoclivada se 

divide em dois tipos mais concretos: aquele que se vale apenas do marcador éto na construção 

(denominado aqui como pseudoclivada éto), e aquele que faz uso, além do marcador éto, também 

da partícula tak (denominado pseudoclivada tak). Das 94 instâncias de pseudoclivadas encontradas 

no corpus, 52% exibiram o uso de tak. Em uma perspectiva baseada no uso, de acordo com a qual 

não existe sinonímia perfeita, se há algum tipo de diferença no polo da forma nessas construções, 
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provavelmente haverá alguma diferença no polo do significado/função, entre o padrão [QUi-X éto  

Yi] e o padrão [QUi-X tak éto Yi], o que caracterizaria esses dois padrões formais como nós distintos 

na rede, pertencentes à classe maior da construção pseudoclivada. 

A análise dos dados do corpus permitiu identificar de forma estatisticamente relevante que, 

dentre todos os fatores testados, a presença de tak é expressivamente maior, quando o constituinte 

focalizado é inanimado, tal como indica a tabela abaixo: 

 
Tabela 6.4. Distribuição das construções pseudoclivadas conforme a animacidade do constituinte focalizado. 

 Animacidade do constituinte focalizado 
Total 

Construção Animado            % Inanimado        % 

Pseudoclivadas tak 11                      22            38                     78 49 
Pseudoclivadas éto 25                      56 20                     44 45 
 
Total 

 
36 

 
58 

 
                94 

Teste de X2 = 9.5242, df = 1, p-value = 0.002028;  
 

Outro fator que também se mostrou relevante foi a modalidade. Percebe-se que as 

construções pseudoclivadas com a partícula tak se distribuem de forma mais ou menos equilibrada 

na fala e na escrita, ao passo que as construções sem a partícula tak ocorrem com maior frequência 

na escrita, resultado estatisticamente relevante no conjunto dos dados, tal como se observa na 

tabela 6.5. 

  
Tabela 6.5. Distribuição das construções pseudoclivadas conforme a modalidade 

 Modalidade 
Total 

Construção Fala                    % Escrita               % 

Pseudoclivadas tak 20                       41 29                      59                       49 
Pseudoclivadas éto 8                        18 37                      82 45 
 
Total 

 
28 

 
66 

 
94 

Teste de Fisher: p-value = 0.02317 

 
 Além disso, verifica-se que a ocorrência de construções pseudoclivadas com a palavra tak 

pode se dar mediante a focalização de qualquer tipo de constituinte, ao passo que a focalização 

apenas com o marcador éto se concentra com mais frequência em contextos de focalização de SNs 

simples. A tabela 6.6 exibe a distribuição. 
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Tabela 6.6. Distribuição das construções clivadas de acordo com o constituinte focalizado. 

 Tipo de constituinte focalizado Total 
Construção Oração 

         % 
SN simples 
               % 

SN complexo 
                % 

SN pronominal 
                      % 

 

Pseudoclivada tak 11     24 14          28     20           40 4                   8 49 
Pseudoclivada éto 4         9 30          67 11           24 0                   0 45 
 
Total 

 
15 

 
44 

 
31 

 
4 

 
94 

Teste de Fischer: p-value = 0.0004907 

 

Os fatores referentes à animacidade do constituinte focalizado, à modalidade (fala ou 

escrita), e ao tipo de constituinte focalizado sinalizam diferenças em relação ao uso das duas formas 

e sugerem, portanto, a possibilidade de que elas de fato não constituam sinônimos exatos. Na 

amostra analisada, construções pseudoclivadas tak tendem a ser mais frequentes, quando o 

constituinte focalizado é inanimado, ocorrem na mesma proporção na fala e na escrita e distribuem-

se de forma homogênea, independentemente da estrutura formal do constituinte focalizado. As 

pseudoclivadas éto, por seu turno, ocorrem com mais frequência na escrita, tendem a focalizar 

igualmente constituintes animados ou inanimados e a ocorrer com mais frequência, quando o 

constituinte focalizado se estrutura na forma de um SN simples. Cabe salientar que o intuito deste 

trabalho era primordialmente descrever a construção pseudoclivada de forma geral e não as 

especificidades de cada um de seus subtipos. Para isso, será necessário um estudo específico no 

futuro, que considere um conjunto maior de dados, bem como trabalhos experimentais que possam 

sinalizar diferenças em termos de processamento e marcação dessas construções.  

Diante da variação entre pseudoclivadas com e sem a partícula discursiva tak, um último 

fator de análise emergiu em virtude das características inerentes à amostra organizada: o período 

contemplado pelos dados. Como salientado no capítulo 5, os dados extraídos do Corpus Nacional 

da Língua Russa para a presente análise provém de textos diversos, orais e escritos, produzidos em 

épocas também diversas, desde a década de 50 do século XX. Nesse sentido, um insight interessante 

permitiu dividir a amostra em três períodos  (o primeiro, dos anos 50 até 1979, o segundo, dos 

anos 80 até 1999, e o terceiro, dos anos 2000 até 2015) e averiguar se a frequência das construções 

pseudoclivadas éto e tak era semelhante em todos os períodos. Observe-se a tabela abaixo: 

 

Tabela 6.7. Distribuição das construções pseudoclivadas em função do período 

 Período Total 
 (1950-1979)      % (1980-1999)      % (2000-2015)      %  

Pseudoclivadas tak 7                  14 9                  18 33                67 49 
Pseudoclivadas éto 19                42 7                  16        19                42 45 
 
Total 

26 16 52 94 

Teste de Fisher: p-value = 0.008199 
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De acordo com a tabela, é possível verificar o aumento significativo no uso de construções 

pseudoclivadas tak nos dados do período de 2000 a 2015. O resultado dessa análise preliminar 

permite o levantamento de uma hipótese, qual seja, a de que pseudoclivadas com tak estejam se 

disseminando na língua russa, ao passo que as construções sem tak permanecem estáveis na língua. 

Entretanto, para que essa hipótese seja comprovada são necessários estudos mais aprofundados, 

com banco de dados coletados especificamente para este fim.  

Diante dos dados apresentados nesta seção, delineia-se um campo de pesquisa interessante, 

que contempla tanto questões de não-sinonímia entre os nós mais abaixo na rede construcional da 

pseudoclivada, como questões acerca do desenvolvimento diacrônico dessas construções em russo.  

   

6.4. CONSIDERAÇÕES 

 

Neste capítulo descrevi a construção pseudoclivada em russo, como uma construção de 

foco que faz uso do marcador éto. No que diz respeito à forma, considerei os aspectos entoacionais 

e morfossintáticos da construção. Foi possível verificar, no que diz respeito à entoação, a correlação 

entre o acento tonal HL* e o constituinte focalizado, ao passo que a parte pressuposta da 

construção, que compreende ao bloco “QU-X”, tende a exibir o acento tonal H*L, proposto na 

literatura como um dos acentos possíveis na marcação de constituintes tópicos. Esse padrão 

prosódico está em acordo com a análise  proposta por Yanko (2001, 2008) e Khaldoianidi (2002) 

sobre a codificação da estrutura comunicativa, no que se refere à entoação em sentenças não 

clivadas do russo, sinalizando que as construções pseudoclivadas não assumem um padrão 

melódico distinto em relação às construções de tópico e comentário, mas se valem de um padrão 

já existente na língua e aplicável a outras construções. 

Em termos morfossintáticos verifica-se que a construção pseudoclivada exibe o marcador 

éto como elemento invariável na construção, evidenciando uma relação de cópula identificacional 

entre o conjunto “QUi-X” e o constituinte focalizado. Sua remoção torna a sentença inaceitável. 

Além disso, foi possível verificar que a posição da palavra QU admite um conjunto limitado 

de candidatos, podendo ser preenchida por kto e tchto, que codificam referentes animados e 

inanimados, respectivamente, observando-se a preferência por este último tipo. No que se refere à 

função sintática da palavra QU na construção clivada, observa-se alguma variabilidade, com 

preferência atribuída à função de sujeito. Consequentemente, a flexão de caso mais frequente da 

palavra QU nesse tipo de construção foi a de nominativo, o que ocorre também com o constituinte 

focalizado, já que este deve estar coindexado com a palavra QU.  
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Outro aspecto interessante, no que diz respeito à forma, abrange a relação entre o tamanho 

da oração clivada e o tamanho do constituinte focalizado. Na amostra analisada, verifiquei que a 

oração clivada tende a apresentar tamanho relativamente estável, com 74% das orações clivadas 

exibindo um tamanho entre pequeno e médio (entre 4 e 15 sílabas), ao passo que o constituinte 

focalizado não apresentou uma tendência à estabilidade no número de sílabas.  

Uma provável explicação para isso se deve à interpretação semântico-pragmática da 

construção pseudoclivada em termos de foco-pressuposição. O fato de o constituinte focalizado 

apresentar conteúdo não pressuposto, que identifica uma variável x em uma proposição aberta 

pressuposta, serve para aumentar o conjunto de possíveis referentes e possíveis formas de 

codificação. Consequentemente, o constituinte não é previsível no que se refere ao tamanho. A 

oração QU, por sua vez, lida com conteúdo pressuposto e geralmente de teor identificável e, talvez 

por isso, possa apresentar um número de sílabas mais frequente, caracterizado como de pequeno 

a médio. Cabe salientar, além disso, que o número de sílabas da oração QU também está atrelado 

ao tipo de estrutura argumental que pode ocorrer nesse contexto e não exclusivamente ao status 

pressuposto da oração QU.  

Neste capítulo foi possível verificar que o que se tem genericamente como o status da 

informação pode ser compreendido sob duas perspectivas distintas: a da representação mental dos 

referentes no discurso e a das relações pragmáticas entre asserção e pressuposição. O que se 

percebe, de maneira geral, no uso de construções pseudoclivadas é a interação entre a representação 

cognitiva dos referentes e a relação pragmática entre pressuposição e asserção, na medida em que 

a oração QU tende a apresentar referentes identificáveis no discurso, sejam eles ativos, por estarem 

presentes no contexto de fala ou terem sido mencionados no discurso precedente, sejam eles 

acessíveis por inferência contextual ou co-textual. Já o constituinte focalizado pode remeter a 

referentes tanto identificáveis, como não identificáveis. Quando identificáveis, é possível encontrar 

situações distintas, que envolvem referentes inferíveis ou ativos. Ainda assim, é possível falar em 

termos de informação nova, não do ponto de vista da representação cognitiva do referente, mas 

do ponto de vista da relação pragmática estabelecida na construção em que mesmo elementos 

identificáveis podem constituir o elemento principal da asserção. 

 As construções pseudoclivadas em russo parecem veicular, de maneira geral, o tipo de foco 

que Dik et. al (1981) denominam completivo, na medida em que elas visam a preencher uma lacuna 

no conjunto de informações pragmáticas do interlocutor. No entanto, o fato de, nessas 

construções, se estabelecer um tipo de identificação por exclusividade permite uma leitura 

contrastiva e, a depender do contexto onde elas ocorrem, o tipo de contraste pode variar, 
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incorporando a possibilidade de contraste seletivo, substitutivo, restritivo, entre outros95. Todos os 

exemplos apresentados neste capítulo envolveram uma construção pseudoclivada, estruturada de 

tal forma, que a escolha de um constituinte para identificar a variável x evocada na pressuposição 

automaticamente exclui a possibilidade de que outros constituintes que não o selecionado 

desempenhem essa função. Isso se deve ao fato de a construção pseudoclivada herdar propriedades 

identificacionais inerentes à construção [X éto Y], como veremos no próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
95 Esse fato sugere, tal como defende Yanko (2001), que a função comunicativa de contraste pode consistir em uma 
função comunicativa por si mesma, dependente do contexto, e não em uma função caracterizadora do tipo foco. 
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7 

Motivação e herança na construção pseudoclivada 

 
 

Das opções restantes em uma oração, relacionadas à 
tematização, por apresentar outras formas de selecionar e 
realçar um tema ou relacioná-lo com o resto da oração, a mais 
geral é referida aqui como ‘identificação’. Essa é a opção por 
meio da qual qualquer oração pode ser organizada na forma 
de uma clivada, com forma equativa e com uma série de 
arranjos possíveis96. 

M. K. A. Halliday. 
 

 

Construções pseudoclivadas em russo são motivadas basicamente pela 

função identificacional, dada a necessidade de identificação de variáveis 

em proposições abertas. Para executar essa função, a construção 

pseudoclivada herda propriedades de dois padrões construcionais 

específicos: (i) a construção abstrata QU; e (ii) a construção de 

identificação do tipo [X éto Y]. O capítulo, portanto, se divide da seguinte 

forma: na primeira seção, a construção QU da qual a construção 

pseudoclivada herda propriedades é descrita brevemente; na segunda 

seção, serão descritas a construção de identificação do russo– o que será 

útil também para as análises desenvolvidas nos capítulos 8 e 9 – e as 

propriedades herdadas pela construção pseudoclivada. Encerrando o 

capítulo, seguem algumas considerações. 

 

7.1. A CONSTRUÇÃO QU 

 

As construções pseudoclivadas vêm ao longo dos anos sendo investigadas sob as mais 

diversas perspectivas (HALLIDAY 1967; HANKAMER 1974; HIGGINS 1976; GUNDEL 1977; 

PRINCE 1978; HEDBERG 1993; LAMBRECHT 2001; DEN DIKKEN 2005). No capítulo 

anterior, para descrever as construções pseudoclivadas, utilizei como ponto de partida a definição 

                                            
96 No original: Of the remaining options in the clause which are related to thematization, in that they introduce further 
ways of selecting or highlighting a theme or of relating it to the rest of the clause, the most general is that here referred 
to as 'identification'. This is the option whereby any dause may be organized info a 'cIeft sentence' with equative form, 
and in a number of possible arrangements. (HALLIDAY 1967, p. 223) 



146 
 

apresentada por Lambrecht (2001), na qual se salienta o fato de as construções clivadas, de uma 

forma geral, consistirem em estruturas bioracionais, constituídas por uma oração copulativa e uma 

oração relativa ou tipo relativa.   

Não é por acaso que, ao se voltar para construções clivadas de uma forma geral, 

Lambrecht usa o termo relativa ou tipo relativa. De fato, a semelhança entre orações QU de clivadas 

e relativas permite a alguns pesquisadores assumirem a formação das primeiras a partir destas 

últimas, geralmente com base em derivações formais (HANKAMER 1974), principalmente 

quando associadas às assim chamadas orações relativas sem antecedente ou orações relativas sem 

cabeça, do tipo “quem não tem cão caça com (como) gato”.  

Outra hipótese que subjaz aos estudos de construções pseudoclivadas diz respeito à 

possibilidade de derivar esse tipo de construção a partir de interrogativas QU encaixadas do tipo  

“eu sei quem trancou o portão com cadeado” (HIGGINS 1976, DEN DIKKEN 2005). Neste 

trabalho, argumento que não é preciso “derivar” construções pseudoclivadas nem a partir de 

orações relativas sem cabeça e nem de construções interrogativas QU encaixadas. Em uma 

perspectiva construcionista, defendo que pseudoclivadas, assim como construções relativas sem 

cabeça97, relativas prototípicas, interrogativas QU encaixadas e interrogativas QU prototípicas 

herdam propriedades da construção QU mais abstrata e, por isso, apresentam semelhanças e 

diferenças entre si. Dentre as propriedades compartilhadas por todas essas construções ressalto a 

presença de uma palavra QU e a evocação de uma pressuposição. Observem-se os exemplos 

abaixo, extraídos do CNLR: 

 

(7.1) [CNLR – 2005 – programa de rádio] 
Я вообще не знаю, что он делает. 
Iá voobchiá nié znáiu, tchto on diéla-iet. 
1S em geral NEG saber-1S o que 3S fazer-3S 
 
Eu realmente não sei o que ele está fazendo. 

 
Pressuposição: on tchtó-to diélaiet (ele está fazendo alguma coisa) 
 
 
 

                                            
97  Esse tipo de construção relativa sem cabeça é bem menos frequente. Em geral, relativas sem cabeça não são 
construídas exatamente como em português ou em inglês. A presença de um antecedente correferencial ao pronome 
relativo na sentença parece ser uma característica mais comum em russo, como demonstra o exemplo abaixo: 
 
[CNLR – 2004 – crônica] 

Не ошибается тот, кто ничего не делает. 
Nié ochibá-iet-sa tot, kto nitchegó nié  diélaiet. 
NEG errar-3S-REF aquele quem nada-GEN NEG fazer-3S 
Não erra aquele que nada faz. (Só erra quem trabalha.) 
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(7.2) [CNLR – 2005 – conversa informal] 
Кто купил эту машину?  
Kto kupíl ét-u machín-u?  
quem comprar.PRF-PAS esse-AC.F carro-AC  
 
Quem comprou esse carro? 

 
Pressuposição: kto-to kupil etu machinu. (alguém comprou esse carro) 
 

(7.3) [CNLR- 1987 – crônica] 
Что меня поразило это реакция больных. 
Tchto mieniá  porazílo éto  reáktsia bol’n-ýkh 
o que 1S.AC impressionar.PRF-PAS-N DEM reação doente-GEN.PL 
 
O que me impressionou foi a reação dos doentes. 

 
Pressuposição: tchtó-to meniá porazílo. (alguma coisa me impressionou) 
 

(7.4) [CNLR – 2004 – crônica]  
Они были рады любому человеку, который к 
Oní bý-l-i rády liub-ómu tchieloviék-u, kotóryi k 
3PL ser-PST-PL alegre-PL qualquer-DAT pessoa-DAT que a 
       

ним приехал в гости.   
nim priékhal v góst-i.   
3PL-DAT chegar.PRF-PAS em visita-PRE   
 
Eles ficavam alegres com qualquer pessoa que os visitava. 

 
Pressuposição: któ-to priékhal k nim v gósti. (alguém os visitava). 
 

De (7.1) a (7.4), é possível verificar, nesta ordem, as seguintes construções: a interrogativa 

QU encaixada (apresentada aqui juntamente com a sua oração matriz), a interrogativa QU 

prototípica, a pseudoclivada e a relativa prototípica. Em negrito, destaca-se a palavra QU utilizada 

em cada uma delas. Outra propriedade que elas têm em comum é o fato de que todas evocam uma 

pressuposição, tal como salientado abaixo de cada exemplo: em (7.1) a pressuposição é a de que 

“ele está fazendo alguma coisa” (on tchtó-to diélaiet); em (7.2), a pressuposição é de que “alguém 

comprou este carro” (któ-to kupíl étu machínu); em (7.3), é de que “alguma coisa me impressionou” 

(tchtó-to mieniá porazílo); e, em (7.4), “alguém os visitava” (któ-to k nim priékhal v gósti).  

Cada uma dessas orações possui função e contexto de uso específicos, o que as diferencia 

entre si. (7.1) só pode ser usada em orações encaixadas e funciona como um dos argumentos de 

um verbo; (7.2) só pode ser usada em contextos interrogativos, com entoação específica; (7.3) é 

utilizada como uma nominalização em uma construção identificacional, com função contrastiva; 
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(7.4) é utilizada em orações encaixadas com função de elaboração e exige a presença de um 

antecedente98.  

Além dos fatores já mencionados, existem propriedades que são compartilhadas por 

apenas algumas dessas construções. Por exemplo, as relativas prototípicas, interrogativas 

prototípicas e interrogativas encaixadas compartilham um grande espectro de palavras QU, que 

envolve o uso das já conhecidas tchto (o que) e kto (quem), além de outras como gdié (onde), kogdá 

(quando), kudá (para onde), otkúda (de onde), skól’ko (quanto), potchemú (por que), tchéi (de quem), 

kakói (qual). Já as pseudoclivadas apresentam usos atestados na amostra utilizada somente para as 

duas primeiras. Além disso, essas duas foram as que receberam as melhores avaliações nos 

julgamentos de aceitabilidade99.  

Ao adotar uma perspectiva construcionista, defendo que a construção pseudoclivada não 

precisa ser derivada de nenhuma das outras construções QU, embora compartilhe propriedades 

com elas, da mesma forma que todas as outras compartilham propriedades entre si em maior ou 

menor grau. Isso não se deve a uma questão derivacional, mas ao fato de todas elas se basearem 

em um esquema construcional mais abstrato, herdando especificações tais, como a presença de 

uma palavra QU, no polo da forma, e uma proposição aberta pressuposta, no polo do significado. 

Cada uma dessas construções emerge como um nó mais específico na construção, envolvendo 

características particulares e, portanto, sendo utilizadas em contextos apropriados para cada uma.   

Dessa forma, sugiro um nó na rede construcional, composto por um pareamento de forma 

e função do tipo [[QU X][proposição aberta pressuposta]], do qual a construção 

pseudoclivada herda propriedades. Isso permitiria explicar por que construções pseudoclivadas se 

assemelham a interrogativas QU encaixadas e construções relativas, por um lado, e se distanciam 

delas, por outro. Esse nó na rede construcional também explicaria semelhanças e diferenças entre 

outras construções como as interrogativas QU prototípicas, as quais, por sua vez, também 

poderiam estar sujeitas à herança de especificações provenientes de outras construções. Esse nó na 

rede construcional poderia ser representado conforme a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

                                            
98 A propósito desta última,  Halliday (2014, p. 491-97). 
99 No corpus não foram encontradas instâncias de uso de outras palavras QU, além de kto e tchto, em clivadas. No 
julgamento de aceitabilidade os exemplos inventados com outras palavras QU receberam taxas de avaliação abaixo de 
2 (lembrando que a escala era 1 para usos completamente inaceitáveis e 5 para usos completamente aceitáveis).  
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Detendo-me mais especificamente sobre a construção pseudoclivada, defendo que ela 

herda as propriedades pressuposicionais da Construção QU. Em uma construção pseudoclivada a 

construção QU aciona como elemento a ser identificado uma variável x, que é codificada 

linguisticamente por meio de uma palavra QU. Na figura abaixo, é possível observar o padrão de 

herança entre a construção QU e a pseudoclivada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso,  postulo que a pseudoclivada exibe um padrão de herança múltipla, pois 

também envolve especificações herdadas da construção de identificação [X éto Y], como veremos 

mais abaixo, na próxima seção. 

 

 

 

 

Construção QU 
 

[[QU X][proposição aberta pressuposta]] 

 Pseudoclivada 
 
 

Interrogativa QU 

 Relativa 
 
 

Interrogativa QU encaixada 

Figura  7.1. Representação da construção QU como um nó na rede construcional. 

Figura  7.2. Representação da herança da construção pseudoclivada 

... 

Construção QU 
 

[[QU+X][proposição aberta pressuposta]] 

Construção pseudoclivada 
 

[[QUi-X (tak) éto Yi][foco argumental/função 
identificacional: variável de uma proposição aberta 

pressuposta é identificada por um elemento X]] 
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7.2. A CONSTRUÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO [X ÉTO Y] 

 

Como a construção pseudoclivada em russo também herda propriedades da construção 

de identificação [X éto Y], é importante que alguns aspectos de sua forma e seu significado sejam 

apresentados aqui. 

Acredito que as propostas de Halliday (1967, 1985, 1994, 2004 e 2014), no que diz respeito 

à interpretação de sentenças identificacionais, podem ser bastante profícuas para o avanço da 

compreensão das pseudoclivadas do russo em uma perspectiva construcionista baseada no uso. 

Como já visto no capítulo 2, o estudioso propõe que a linguagem pode ser concebida em termos 

de três macrofunções: interpessoal, ideacional e textual, as quais dão espaço, respectivamente, aos 

sistemas de MODO, TRANSITIVIDADE e TEMA.  Para a presente discussão, recorro aos dois 

últimos. 

 

7.2.1. Transitividade 

 

Como já vimos, o sistema de TRANSITIVIDADE, na concepção de Halliday, especifica 

os diferentes tipos de processos de representação da experiência, expressos na forma de orações. 

Esse sistema deve ser compreendido de forma gradiente, na medida em que é composto por três 

grandes processos (material, mental e relacional), que não possuem fronteiras discretas e, portanto, 

possibilitam a existência de processos intermediários (como o comportamental, o verbal, ou o 

existencial). Desses processos, a interpretação que Halliday dá aos relacionais será de grande 

utilidade para a presente análise.  

Processos relacionais são considerados como processos de “ser” (being) do tipo Sara is wise  

e Tom is the leader, destacando-se os modos intensivo, circunstancial e possessivo. Nessa descrição, 

tratarei apenas do modo intensivo, que é caracterizado pela noção de que um elemento Y pode ser 

equacionado a um elemento X, possibilitando dois tipos de construção: as atributivas, que 

especificam que um elemento X é membro de uma classe Y, e as identificacionais, que especificam 

que um elemento Y serve para identificar um elemento X.  Essa distinção pode ser esquematizada 

tal como ilustrado na figura (7.3), e exemplificado em (7.5) e (7.6) abaixo: 
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Figura 7.3. Construções atributivas e identificacionais em russo 

 

(7.5) Atributiva  [Julgamento de aceitabilidade B] 
Иван –  умный. 
Iván úmnyi.  
Ivan inteligente 
 
Ivan é inteligente 

 

(7.6) Identificacional [Julgamento de aceitabilidade B] 
Саша это самая высокая  дочка. 
Sácha éto sámaia vyssókaia dótchka. 
Sacha DEM própria alta filha 
 
Sacha é a filha mais alta. 

 

Como ilustrado acima, o modo intensivo incorpora construções de cópula atributivas e 

identificacionais.  Em (7.5), temos um exemplo de construção de cópula atributiva, em que a 

aposição dos elementos Ivan e umnyi, indica que Ivan é membro da classe dos inteligentes.  Em 

(7.6), verificamos um exemplo de construção identificacional, em que o uso da palavra éto nos 

permite concluir que samaia vyssokaia dotchka (a filha mais alta) serve para definir a identidade de 

Sacha. 

Em termos de forma, dos critérios apresentados por Halliday (2014, p. 277-8) para 

caracterizar esses dois tipos de construção e já apresentados no capítulo 2, o que trata da inversão 

também se aplica ao russo. O julgamento de aceitabilidade B demonstra que construções 

identificacionais permitem a inversão dos constituintes na construção, ao passo que construções 

atributivas não permitem: 

 

 

 

X = Y 

Atributivas 

[[X Y] [Y é membro da classe X]]   

Identificacionais 

[[X éto Y] [Y serve como identidade de X]]   
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(7.7) Atributiva [Julgamento de aceitabilidade B] 
*Умный Иван. 
*Úmny Iván 
inteligente Ivan 
Inteligente é Ivan. 

 

(7.8) Identificacional [Julgamento de aceitabilidade B] 
Самая высокая  дочка это Саша. 
Sámaia vyssókaia dótchka   éto Sácha. 
própria alta filha DEM Sacha 
 
A filha mais alta é Sacha. 

 

Para além do critério de inversão, em russo há outro critério para distinguir construções 

atributivas e identificacionais, diferente dos previstos por Halliday para o inglês. Apenas 

construções identificacionais permitem o uso do marcador éto na construção. Se tentarmos usar éto 

em uma sentença atributiva, como em (7.9), esta se torna inaceitável: 

 

(7.9) Atributiva  [Julgamento de aceitabilidade B] 
*Иван это умный 
*Iván éto úmnyi 
Ivan DEM inteligente 
 
Ivan é inteligente 

 

Estabelecidas, em termos gerais, as diferenças entre construções identificacionais e 

atributivas, debruço-me mais especificamente sobre as identificacionais, pois é desse tipo de 

construção que as pseudoclivadas do russo herdam propriedades.  Se considerarmos o esquema [X 

éto Y] proposto para construções identificacionais em russo, X pode ser caracterizado como o 

elemento a ser identificado, descrito como Identificado, e Y consiste no elemento que serve como 

identidade de X, descrito como Identificador, tal como ilustrado na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4. Esquema da construção de identificação 

Função    ID        <   Identificado         Identificador     > 
 
               Éto 
 
 
Forma    COP     <           X                           Y             >  
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Se em inglês, Halliday (2014, p. 279) afirma haver casos marcados em que o participante 

Identificador pode ocorrer antes do participante Identificado na construção, em construções de 

identificação do russo a inversão parece não ser uma possibilidade. Aqui, o participante 

Identificador parece sempre ocupar a posição final, posterior ao demonstrativo éto. Mesmo que se 

inverta a ordem dos constituintes na construção, o elemento em posição posterior a éto 

necessariamente será o participante Identificador, tal como é possível verificar a partir dos 

exemplos (7.6) e (7.8), retomados como (7.10) e (7.11) abaixo: 

 
(7.10) [Julgamento de aceitabilidade B] 
(Какая это Саша?) 
(Kakáia éto Sácha?) 
(Qual DEM Sacha?) 
(Qual é a Sacha?) 

 

Identificado  Identificador 

Саша это самая  высокая дочка. 

Sácha éto sámaia vyssókaia dótchka. 

Sacha DEM própria alta filha 

Sacha é a filha mais alta. 

 

(7.11) [Julgamento de aceitabilidade B] 
(Какая  это самая высокая дочка?) 
(Kakáia éto sámaia vyssókaia dótchka?) 
(Qual DEM própria alta filha) 
(Qual é a filha mais alta?) 

 

Identificado  Identificador. 

Самая высокая дочка это Саша. 

Samaia vyssókaia dótchka   éto Sácha. 

própria alta filha DEM Sacha 

A filha mais alta é Sacha. 

 

Também importante para as construções identificacionais é a relação de codificação. 

Segundo Halliday, em orações de identificação os dois participantes se referem à mesma entidade, 

sem, contudo, consistirem em uma tautologia. Por essa razão, Halliday (2014, p. 279) afirma que 

deve haver alguma diferença entre esses dois participantes e essa diferença se refere a uma questão 

de expressão e conteúdo, ou, em termos mais específicos, Token (sinal) e Value (valor). Se tomarmos 

o exemplo (7.10), em uma situação na qual estamos discutindo sobre os filhos de alguém e 

queremos saber, dentre esses filhos, qual é a Sacha, e alguém responde Sacha é a filha mais alta, Sacha 

está sendo identificada pela sua forma, ou seja, por um sinal de como ela pode ser reconhecida. 
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Nesse caso Sacha seria o que Halliday denomina Value (valor), a ser atribuído a samaia vyssokaia 

dotchka (filha mais alta) que, por seu turno, corresponderia a um Token (sinal). Mas, se na mesma 

situação estamos falando sobre as mesmas crianças e alguém diz Sacha éto samaia umnaia dotchka 

(Sacha é a filha mais inteligente), a forma de identificação de Sacha já não é mais por uma forma e, 

sim, por uma função/papel. Nesse caso, Sacha se transforma em Token e samaia umnaia dotchka (a 

filha mais inteligente) serve como Value. A noção de Value pode ser atribuída a um sentido, 

referente, função, status, papel, ao passo que a noção de Token pode ser atribuída a um sinal, nome, 

forma, ocupante.  

Podemos verificar que essas noções são distintas das noções de participante Identificador 

e participante Identificado já descritas acima. Nos exemplos (7.12) e (7.13), abaixo, é possível 

perceber que, na construção de identificação instanciada por Putin – éto prezident Rossii, Putin 

consiste no Token e, ao mesmo tempo, no participante Identificado, ao passo que prezident Rossii se 

refere ao Value e ao participante Identificador. Ao invertermos a ordem dos participantes na 

construção, Putin passa a ser o participante Identificador, mas permanece como Token, ao passo 

que prezident Rossii passa a ser o participante Identificado, mas permanece como Value. 

 

(7.12) [Julgamento de aceitabilidade B] 

Identificado  Identificador 

Token Value 

Путин это президент России. 
Pútin –  éto prezidiént  Rossíi. 
Putin DEM presidente Rússia-GEN 

Putin é o presidente da Rússia. 

 
(7.13) [Julgamento de aceitabilidade B] 

Identificado  Identificador 

Value Token 

Президент России это Путин.  
Prezidiént Rossii –  éto Pútin.  
Presidente Rússia-GEN DEM Putin  

O presidente da Rússia é Putin. 

 

Quando o Token é construído como o participante Identificado e o Value, como o 

participante Identificador, Halliday denomina a construção como decodificadora, pois o Value 

funciona como uma descrição ou decodificação de um dado Token. Quando o Token é construído 

como participante Identificador e Value, como participante Identificado, a construção é 

considerada codificadora, pois o Token codifica ou representa uma descrição apresentada como 

Value. Em russo, como podemos perceber, as posições do Token e do Value são variáveis, ao passo 
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que as posições de Identificador e Identificado não. Isso ocorre, porque os participantes 

Identificador e Identificado são mapeados, e é o que ocorre de forma não marcada em russo, na 

estrutura temática especificada para a construção. Nesse caso, recorro ao sistema de TEMA, tal 

como sugerido também por Halliday (1967, 1985, 1994, 2004, 2014), para explicar esse 

mapeamento. 

 

7.2.2. Tema, articulação foco-pressuposição e a relação com a transitividade 

 

Vimos, nos capítulos 2 e 3, que, com relação ao sistema de TEMA, Halliday (1985, 1994, 

2004, 2014) faz uma distinção entre estrutura temática e estrutura da informação, esclarecendo que, 

embora ambos os fenômenos estejam relacionados, eles não correspondem à mesma coisa. A 

estrutura temática está ligada à organização da oração como uma mensagem, a qual é constituída 

por Tema – o ponto de partida da oração  – e por Rema – o que se diz sobre o ponto de partida, 

seu complemento. Essa estrutura tem como expressão formal em línguas como o inglês, e também 

o russo, a posição fixa, de maneira que o Tema é seguido pelo Rema. 

A estrutura da informação, por seu turno, consiste em um sistema que se baseia em 

unidades informacionais, as quais estão organizadas, de acordo com Halliday, por grupos tonais. 

Bryzgunova (1980) e Yanko (2001, 2008) defendem algo semelhante, no que se refere aos aspectos 

prosódicos da língua russa e a estrutura da informação. Essas unidades informacionais são 

organizadas de acordo com o seu status informacional dado ou novo, considerando-se o que Yanko 

(2001) denomina status de ativação do referente. Como vimos no capítulo anterior, em construções 

pseudoclivadas do russo, elementos identificáveis tendem a ser pressupostos, ao passo que 

elementos não identificáveis são candidatos mais prováveis para ocupar posição focal, se 

observarmos esses aspectos a partir da perspectiva foco-pressuposição. Mesmo os elementos 

identificáveis que ocupam posição focal são apresentados na oração clivada como se fossem novos 

devido a relação pragmática estabelecida entre pressuposição e asserção, que permite que em alguns 

casos elementos identificáveis constituam o elemento principal da asserção. Nesse sentido, para os 

fins desta análise considerarei as noções de status informacional (ou status de identificabilidade) e 

estrutura foco-pressuposição de forma integrada.  

Assumindo os aspectos básicos da GCBU, é possível postular a estrutura temática e a 

estrutura informacional como construções abstratas da língua, uma vez que ambas apresentam 

especificações no polo da forma e do significado/função. Em russo, de maneira semelhante ao 

inglês – se considerarmos as propostas de Halliday  (1985, 1994, 2004, 2014) e as aplicarmos em 

termos construcionistas – a Construção Tema-Rema apresenta, no plano do significado, a função 
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de organizar os enunciados da língua como uma mensagem, e, no plano da forma,  a especificação 

de uma ordem fixa, em que o Tema ocorre em posição inicial e o Rema em posição imediatamente 

posterior ao Tema (Kovtunova 1976).  

No que se refere à construção básica de estrutura da informação, em russo o tom HL* 

estaria associado mais propriamente a constituintes focais, ao passo que os tons H*H, H*M, e H*L 

consistiriam em marcas associadas a elementos pressupostos, a depender do contexto em que 

ocorrem100. Essas construções seriam combinadas com um amplo espectro de construções da 

língua, dentre as quais, a construção Tema-Rema. Debruçando-nos mais especificamente sobre as 

construções identificacionais, percebemos que as construções Tema-Rema e de estrutura 

proposicional se sobrepõem de tal forma, que geralmente constituintes focais acomodam-se (ou 

combinam-se) ao Rema e constituintes pressupostos ou dados acomodam-se ao Tema, na 

construção Tema-Rema. Consequentemente o acento tonal HL* ocorrerá na posição de Rema, 

acompanhando o constituinte focalizado.  

É por essa razão que por muito tempo estrutura temática e estrutura da informação vêm 

sendo sobrepostas (e não raro confundidas) nas propostas de análise, embora diversos 

pesquisadores, desde os tempos da Escola de Praga, tenham salientado que estrutura temática e 

estrutura informacional correspondem a fenômenos distintos, porém inter-relacionados. Valendo-

me dos princípios da GCBU, sugiro que essa inter-relação refere-se à combinação de construções 

que, a depender das funções comunicativas específicas da nova construção a ser utilizada,  poderá 

se dar de uma forma ou de outra. Nas construções de identificação [X éto Y] essa relação se dá de 

forma que constituintes que correspondem à informação nova ocorrem na posição de Rema.  

Na figura 7.5, abaixo, o que vemos é um exemplo prototípico da combinação entre a 

construção Tema-Rema do russo, em termos de ordem fixa, associada à construção de foco-

pressuposição em termos entoacionais. Aqui verificamos, confirmando as descrições de Yanko 

(2001, 2008), assim como Khaldoianidi (2002), que o acento tonal HL* é atribuído ao constituinte 

considerado focal (novo). Como esse constituinte esta combinado à posição de Rema, é comum 

os pesquisadores atribuírem a marca prosódica à expressão do Rema e não do foco. Além disso, 

no que se refere ao constituinte pressuposto (ou dado), na construção de identificação, é possível 

observar o acento H*L. Observe-se a figura abaixo:  

 

                                            
100 O conjunto de tons possíveis na língua não é amplo e, evidentemente, permite o uso da mesma forma para expressar 
significados distintos. O tom H*H, por exemplo, está associado à incompletude, enumerações, exclamações; o tom 
H*L está geralmente associado à continuidade, contraste ou ênfase em narrativas e orações declarativas; O tom HL* 
pode estar associado a orações imperativas, ao encerramento ou resposta enfática, entre outros. (YANKO 2001, 2008, 
KHALDOIANIDI 2002, ODÉ 2003, 2008) 
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Figura 7.5. Contorno entoacional da Construção [X éto Y], instanciada como “Ural éto machinostroienie” (O Ural é 
construção de máquinas) 

 
Analisando mais de perto a construção identificacional [X éto Y], considerando os sistemas 

de TRANSITIVIDADE e TEMA, bem como os aspectos prosódicos da construção, verificaremos 

as possibilidades de análise contidas no exemplo (7.14), que retoma o enunciado Ural éto 

machinostroienie (Ural é construção de máquinas). Em (7.14), do ponto de vista do 

significado/função, a estrutura temática da construção se organiza de maneira que o Tema ocorre 

primeiramente, possibilitando ao ouvinte/leitor a compreensão do que constitui o assunto da 

mensagem. O Tema é seguido pelo Rema, que apresenta algum tipo de informação sobre o 

conteúdo temático, complementando a mensagem. No caso das construções identificacionais do 

tipo [X éto Y], é possível verificar que estrutura temática e estrutura proposicional se sobrepõem na 

construção. Nesse sentido, a tendência não marcada é o Tema apresentar algum tipo de conteúdo 

pressuposto (dado), ao passo que o Rema veicula informação focal. Nele o marcador éto, que junto 

com machinostrienie consiste no Rema, não pode ser considerado informação focal; pelo contrário, 

contribui para identificar o constituinte machinostroienie como informação focal.  
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(7.14) [Julgamento de aceitabilidade B] 
S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

F
U

N
Ç

Ã
O

 
TEMA Tema Rema 

ARTICULAÇÃO FOCO-
PRESSUPOSIÇÃO 

Pressuposição  Foco 

TRANSITIVIDADE 

Processo: relacional; Modo: intensivo 
Tipo: identificacional 

Identificado  Identificador  

Token  Value 

F
O

R
M

A
 ENTOAÇÃO   (H*L)101                  HL* 

ASPECTOS 
MORFOSSINTÁTICOS 

X éto Y 

  Урал это машиностроение 
  Urál éto machinostroiénie 
  Ural DEM construção de máquinas 
  Ural é construção de máquinas. 

 

Em termos de transitividade, a construção apresenta dois participantes em um processo 

relacional de modo intensivo, do tipo identificacional. Esses participantes consistem no 

Identificado, que ocorre em primeira posição e se integra ao conteúdo temático da construção, e 

no Identificador, que ocorre em posição final e se integra ao conteúdo remático da construção. 

Além disso, o participante Identificador apresenta o elemento considerado novo na construção.  

As funções de Token e Value, por seu turno, são intercambiáveis, a depender da função de 

codificação da construção. No enunciado analisado, a função é de decodificação, pois o elemento 

que funciona como Token, consiste no participante Identificado (Ural), o qual pode ser 

decodificado como machinostroienie (construção de máquinas), que, por sua vez, consiste no 

participante Identificador e assume a função de Value na construção. Se a função fosse de 

codificação, teríamos muito provavelmente a ordem reversa (Machinostroienie éto Ural). 

 No plano da forma, temos um padrão entoacional no qual um tom descendente do tipo 

HL* na sílaba tônica do constituinte final na construção constitui a expressão não marcada. Além 

disso, em termos morfossintáticos, temos a presença de um constituinte X em primeira posição, 

que pode ser preenchido por um conjunto variado de elementos, que incluem SNs substantivos 

(simples ou complexos), assim como SNs pronominais e verbos na forma nominal de infinitivo, o 

mesmo ocorrendo com o elemento Y. Na construção instanciada, é possível identificar a 

participação de dois SNs simples.  

 

 

 

 

                                            
101 Os parênteses indicam  que esse tom não é o único que pode ocorrer. Também é possível encontrar o tom H*M 
em caso de hesitação. 
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7.2.3. A construção pseudoclivada como uma construção de identificação 

 
Uma vez que a construção de identificação como um pareamento de forma e 

significado/função foi descrita em linhas gerais, podemos compreender agora os aspectos 

herdados pela construção pseudoclivada. Sabemos que a construção pseudoclivada apresenta o 

esquema [QUi-X (tak) éto Yi] e que a construção de identificação apresenta o esquema [X éto Y]. O 

que se verifica diante desses dois esquemas é uma semelhança do ponto de vista da forma, na 

medida em que o marcador éto liga dois elementos, em ambas as construções, possibilitando uma 

construção equativa do tipo identificacional.  

  Se apresentarmos candidatos semelhantes para preencherem as posições esquemáticas 

nessas construções, podemos enxergar mais de perto as semelhanças e diferenças entre elas. 

Observem-se os exemplos (7.15) e (7.16): 

 

(7.15) [Construção pseudoclivada – CNLR 1954 – Conto] 
Кто  властвует в Англии это Черчилль. 
Kto vlástvu-iet v Ángli-i éto Tchértchil' 
quem governar-3S em Inglaterra-PRE DEM Churchill 
 
Quem governa a Inglaterra é Churchill. 

 
 
(7.16) [Construção de identificação – Julgamento de aceitabilidade B] 
Властитель Англии –  это Черчилль. 
Vlastítel’ Ángli-i – éto Tchértchil’ 
governante Inglaterra- DEM Churchill 
 
O governante da Inglaterra é Churchill. 

 

 Diante dos exemplos (7.15) e (7.16), o que podemos depreender é que as construções são 

bastante semelhantes no que se refere à forma. A única diferença formal entre elas é que o conteúdo 

lógico do elemento que antecede o marcador éto em (7.15) é codificado como uma oração QU, e,  

em (7.16), a codificação do mesmo conteúdo lógico é feita por meio de um SN. Não é à toa que 

Halliday (1967, p. 223), ao investigar orações pseudoclivadas como orações de identificação, 

classificará as orações QU nesse tipo de construção como nominalizações. Dessa forma, o conjunto 

QUi-X da construção clivada pode ser compreendido como o elemento X da construção de 

identificação [X éto Y]. 

Além de aspectos da forma, vimos com Lambrecht (2001) que a pseudoclivada como um 

todo expressa uma proposição logicamente simples que poderia ser expressa por uma única oração. 

Essa proposição, por sua vez, pode ser divida em pressuposição (ou proposição aberta pressuposta) 
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e asserção. Se assumirmos que a construção QU (formada pelo conjunto QU-X) corresponde à 

nominalização de uma pressuposição que contém uma variável, e que a asserção identifica essa 

variável por meio de um elemento Y que se encontra em foco, poderemos identificar a 

nominalização que contém a variável como um participante Identificado e o elemento Y como um 

participante Identificador em um processo de transitividade relacional intensivo, do tipo 

identificacional, exatamente como nas construções de identificação. Logo, verifica-se que o 

significado identificacional das construções pseudoclivadas é compartilhado com construções 

identificacionais do tipo [X éto Y].  

 Assumindo o Princípio da Motivação Maximizada apresentado no capítulo 2 desta tese, 

qual seja, o de que se duas construções estão relacionadas do ponto de vista da forma, também 

estarão relacionadas do ponto de vista semântico, podemos chegar à conclusão de que 

pseudoclivadas do russo e construções de identificação [X éto Y], exibem algum tipo de relação na 

rede de construções da língua russa. Essa relação é uma relação de herança em que a construção 

pseudoclivada [QUi-X (tak) éto Xi] herda propriedades da construção de identificação [X éto Y]. A 

figura abaixo  ilustra de que maneira a construção pseudoclivada pode ser considerada como 

motivada pela construção de identificação.  

 

 

 

 

De acordo com Goldberg (1995, 2006) uma construção é motivada na medida em que 

herda propriedades de outras construções. Nesse caso, pode-se postular para a construção 

pseudoclivada um link taxonômico de acordo com o qual ela consiste em uma instância mais 

específica da construção de identificação [X éto Y]. Mas isso não é tudo. De acordo com Goldberg 

(1995, p. 70), “se uma construção A é baseada (motivada) em uma construção B, então A herda 

todas as propriedades de B que não estejam em conflito com suas próprias especificações”. Aqui 

é importante ressaltar um fator crucial, que diferencia as construções pseudoclivadas de outras 

Figura  7.6. Motivação e herança em pseudoclivadas do russo: identificação. 
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construções identificacionais que herdam propriedades do padrão [X éto Y] em russo: a 

reversibilidade. Se, por um lado, as construções de identificação permitem a inversão dos 

constituintes, possibilitando uma leitura decodificadora ou codificadora, tal como exemplificado 

acima a partir dos exemplos (7.8) a (7.12), por outro, as construções pseudoclivadas bloquearão 

essa possibilidade. Observem-se os exemplos (7.17) e (7.18): 

 

(7.17) [Julgamento de aceitabilidade A] 
Что  я не люблю это сметану. 
Tchto iá nié liubl-iú éto  smetán-u 
o que 1S NEG gostar-1S DEM smetana-AC 
 
O que eu não gosto é de smetana102 

 

(7.18) [Julgamento de aceitabilidade A] 
*Сметану это что  я  не  люблю. 
Smetán-u éto tchto iá nié liubliú 
smetana-AC DEM o que 1S NEG gostar-1S 
 
Smetana é o que eu não gosto. 

 

O julgamento de aceitabilidade A, realizado com falantes nativos de russo para esta tese 

indica que pseudoclivadas invertidas do tipo apresentado em (7.18) são rejeitadas em uma escala 

de aceitabilidade, recebendo como taxa média de pontuação 1,4, muito próximo do considerado 

totalmente inaceitável, ao passo que construções pseudoclivadas do tipo apresentado  em (7.17) 

são consideradas aceitáveis, apresentando taxa média de pontuação 4,2, muito próximo do 

considerado totalmente aceitável. 

Nesse caso, a propriedade de inversão, comum a construções identificacionais, entra em 

conflito com as especificações da construção pseudoclivada em russo, o que se encaixa 

perfeitamente no postulado de Goldberg (1995) supracitado. Uma hipótese para explicar esse tipo 

de restrição formal reside nas especificações inerentes às construções pseudoclivadas que entram 

em conflito com as especificações da construção de identificação em russo. É com vistas  a 

caracterizar as especificações próprias da pseudoclivada que passamos para a próxima seção.  

 

7.2.4. A reversibilidade da construção QU: domínio potencial de foco e construção Tema-

Rema 

  

 Como já visto na seção anterior e tal como postulado por Goldberg (1995), construções 

podem herdar propriedades de outras construções, desde que essas propriedades não entrem em 

                                            
102 Derivado da nata do leite utilizado em diversos pratos da culinária do Leste europeu. 
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conflito com suas próprias especificações. Dessa forma, a construção pseudoclivada herda as 

propriedades identificacionais da construção de identificação, tais como a presença de éto e o 

template equacional [X=Y], ao mesmo tempo em que restringe ou bloqueia as especificações 

referentes à reversibilidade dos elementos X e Y. Isso significa dizer que pseudoclivadas em russo 

não admitem inversão. O julgamento de aceitabilidade indicou o estranhamento dos participantes 

quanto a construções do tipo (7.19): 

 

(7.19) [Julgamento de aceitabilidade A] 
*Футболистам это кому Петя завидовал. 
*Futbolíst-am éto komú Pétia zavídova-l. 
jogador de futebol-DAT.PL DEM quem-DAT Petia invejar-PAS 
 
Os jogadores de futebol eram quem o Petia invejava. 

 

Da forma como a construção pseudoclivada está apresentada em (7.19), o constituinte 

focalizado ocorre em primeira posição, encabeçando a sentença, ao passo que a palavra QU 

juntamente com sua oração clivada ocorre ao final da sentença, em posição posterior ao marcador 

éto. Construções como essas receberam pontuação muito baixa (inferior a 1.4) nos julgamentos de 

aceitabilidade realizados por falantes nativos. O motivo pelo qual a construção pseudoclivada em 

russo parece não permitir a reversibilidade, diferentemente de línguas como português e inglês, 

pode residir nas especificidades das construções que se combinam para formar a construção 

identificacional, e também presentes na construção pseudoclivada.  

Se aplicarmos a análise feita para a construção de identificação “Ural éto machinostroienie”, 

contida em (7.14), dessa vez à construção pseudoclivada já apresentada em (7.16), teremos o 

resultado observado em (7.20): 

 

(7.20) [Julgamento de aceitabilidade A] 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

F
U

N
Ç

Ã
O

 

TEMA Tema Rema 

ARTICULAÇÃO 
FOCO-

PRESSUPOSIÇÃO 

Pressuposição  Foco 

TRANSITIVIDADE 

Processo relacional 
Modo intensivo  
Tipo: identificacional 

 

Identificado  Identificador 

Value  Token 

F
O

R
M

A
 ENTOAÇÃO                                                  H*L         HL* 

MORFOSSINTAXE Что я не люблю это сметану. 

Tchto iá nié liubliú éto smetánu. 

o que 1S NEG gostar.IMPF-3S DEM smetana-AC 

  O que eu não gosto de smetana. 
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A combinação entre a construção Tema-Rema com os acentos tonais H*L, que expressa 

elementos pressupostos em contextos de contraste e o acento tonal HL*, que expressa elementos 

focais, ocorre de tal forma que a unidade focal (nova) se acomoda ao Rema, na construção Tema-

Rema, que apresenta como especificação de forma a rigidez da ordem dos conteúdos temáticos e 

remáticos. Sugiro que, em russo, essa é uma configuração comum em sentenças declarativas de 

forma geral, o que justificaria o fato de alguns estudiosos estabelecerem o domínio potencial de 

foco em russo ao final da sentença (Kovtunova 1976, Comrie 1989, Van Valin 1999). Junte-se a 

isso a especificação de que o participante Identificador deve ocorrer na posição de Rema, ou seja, 

após o marcador éto. Como o participante Identificador está associado ao elemento mais 

informativo na construção de identificação e, em sentenças declarativas do russo, elementos mais 

informativos ocorrem na posição de Rema, ao final da construção, o participante identificador 

ocorrerá também em posição final. Consequentemente, elementos dados, ou pressupostos 

ocorrerão na posição de Tema. Isso não impede que os constituintes que integram uma construção 

identificacional sejam invertidos, tal como demonstraram os exemplos de (7.8) e (7.12) mais acima. 

Por que, então, a inversão não é possível em construções pseudoclivadas? 

No caso da construção pseudoclivada, o conjunto QUi-X consiste no elemento 

pressuposto da construção. Em termos de transitividade, verifica-se que esse bloco representa o 

participante Identificado, ao passo que o constituinte focalizado representa o participante 

Identificador, na medida que identifica uma variável na pressuposição evocada pelo conjunto QUi-

X. A construção pseudoclivada de uma forma geral é codificadora, na medida em que o bloco QUi-

X consistiria em um Value, que exibe uma espécie de função ou descrição a ser identificada por um 

Token, que corresponde ao elemento focalizado.  

 Na construção pseudoclivada, assim como na construção de identificação, a organização 

do polo do significado/função se dá de tal forma que o plano temático acomoda a estrutura de 

foco-pressuposição, fazendo com que constituintes focalizados só ocorram no final na sentença 

em posição posterior ao marcador éto. Como vimos na primeira seção deste capítulo, a construção 

QU da qual a construção pseudoclivada herda propriedades evoca uma pressuposição. Dessa 

forma, sua ocorrência em posição final em um padrão construcional de identificação é bloqueada, 

tornando inaceitável a inversão em construções pseudoclivadas do russo. O mesmo não é o caso 

para línguas como o português e o inglês, que permitem a inversão, ainda que de forma marcada. 
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7.3. CONSIDERAÇÕES 

 

 Assumindo os argumentos apresentados neste capítulo em favor da motivação de 

construções clivadas com o marcador éto a partir da construção de identificação e da construção 

QU, é possível sugerir o esquema de rede apresentado na figura mais abaixo. 

Na figura 7.7, a construção pseudoclivada é apresentada como um nó na rede de 

construções da língua russa. Aqui postulo um nó abstrato da construção pseudoclivada, com forma 

[QUi-X (tak) éto Yi] e com função de identificação exclusiva de uma variável instanciada na 

pressuposição pela palavra QU com um elemento que funciona como constituinte focalizado e 

atua como Identificador da variável. Essa construção herda propriedades da construção QU, cuja 

contribuição é evocar a pressuposição contida na construção pseudoclivada, instanciando uma 

variável como palavra QU. Além disso, a construção pseudoclivada herda propriedades da 

construção de identificação, que assume a forma [X éto Y], a qual exibe um processo relacional de 

identificação em que um elemento Y, que atua como participante Identificador, serve como 

identidade do elemento X, que funciona como participante Identificado na construção. Ademais, 

essa construção exibe especificações relacionadas à integração da construção Tema-Rema que 

organiza os enunciados como uma mensagem e que prevê no polo da forma a posição fixa em que 

o Tema é seguido pelo Rema. 

Nessa construção, o acento HL*, responsável por marcar constituintes focais, se acomoda 

à posição fixa do Rema, fazendo com que a posição do participante Identificador também seja fixa 

na construção. Construções de identificação prototípicas podem ser invertidas livremente, pois 

ambos os participantes podem assumir o papel de Identificador ou Identificado. Contudo, no que 

diz respeito à construção pseudoclivada do russo, essa possibilidade é bloqueada devido às 

especificações herdadas da construção QU, que se manifesta na construção pseudoclivada 

evocando elementos pressupostos. 

A construção pseudoclivada especifica, ainda, duas outras construções na língua: a 

construção  pseudoclivada tak, que além de apresentar a função de identificação exclusiva, é usada 

preferencialmente para focalizar constituintes cujo referente é inanimado; e a construção 

pseudoclivada éto, que também herda a propriedade de identificação exclusiva, porém com 

especificações acerca de sua preferência de uso na escrita, além da especificação no plano da forma, 

em que é usada com mais frequência para focalizar SNs simples. 
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Construção pseudoclivada 
 
Função: Identificação exclusiva da variável A, instanciada na pressuposição, 
com o constituinte focalizado, que atua como identificador da variável. 
 
 
Forma: [QUi-X (tak) éto Yi] 

Construção pseudoclivada tak 
 

Função: Identificação exclusiva da variável X, instanciada na 
pressuposição, com o constituinte focalizado, que atua como 
Identificador da variável. Preferência por constituintes cujo referente 
é inanimado.  

 
Forma: [QUi-X tak éto Y] 

Construção pseudoclivada éto 
 

Função: Identificação exclusiva da variável X, instanciada na 
pressuposição, com o constituinte focalizado, que atua como 
identificador da variável. Preferência de uso na escrita. 
 
Forma [QUi-X éto Y] 
Preferência pela focalização de SN simples. 

Construção QU 
 
Função: evocar evento pressuposto 
com uma variável a ser identificda 
 
Forma: [QU X] 

Construção de identificação 
 

Função: identificação. Elemento Y serve como identidade do 
elemento X. Tema seguido de Rema, como foco associado ao Rema 

 
Forma:   [X éto Y] 

Figura 7.7. Rede construcional da construção pseudoclivada em russo. 
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8 

Construção de foco anteposto 

 

 

Eu não a matei, é claro, com as minhas mãos, mas fui eu que 
empurrei o vagão invisível do destino, que a tomou por muitos 
dias, eu é que sou o culpado por ter iniciado aquela longa cadeia 
de eventos, dos quais o último foi a sua morte.103 
 
V. Pelevin 

 

 

Neste capítulo a construção de foco anteposto é analisada. Na primeira 

seção descrevo os aspectos de sua forma e significado/função, 

diferenciando-a em relação à construção pseudoclivada, já apresentada nos 

dois capítulos anteriores. Em seguida, na segunda seção, argumento que a 

construção de foco anteposto é motivada pela construção de identificação 

[Éto X], da qual herda propriedades identificacionais. Algumas 

considerações, por fim, encerram o capítulo. 

 

8.1. FORMA E SIGNIFICADO/FUNÇÃO EM CONSTRUÇÕES DE FOCO ANTEPOSTO  

 

 Em seu trabalho pioneiro sobre a multifuncionalidade da palavra éto em russo, Paducheva 

(1982, p. 78) enumera, entre outras funções, o seu papel como marcador de foco anteposto (ou, 

nas palavras da autora, rema anteposto/ prepozitívnaia réma). A estudiosa, já naquele momento, busca 

apresentar as características gerais da construção, em termos de forma e significado: o constituinte 

focalizado, que geralmente consiste em um SN, deve ocorrer, na maioria dos casos, em posição 

imediatamente posterior ao marcador éto, recebendo o que Paducheva denomina acento frasal 

principal. Quanto ao significado/função, a estudiosa salienta a marcação de contraste ou 

exclusividade e o uso coloquial da construção na língua.  

Cabe salientar, no entanto, que especificamente quanto às construções de foco anteposto 

com éto, os exemplos apresentados pela estudiosa para análise são inventados e baseados em sua 

intuição como falante de russo, sem refletir, portanto, as diversas possibilidades de uso da 

                                            
103 No original: Я не убивал ее, понятно, своей рукой, но это я толкнул невидимую вагонетку судьбы, которая настигла ее через 
много дней, это я был виновен в том, что началась длинная цепь событий, последним из которых стала ее гибель.    
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construção em situações concretas de comunicação. São apresentados poucos exemplos para sua 

breve argumentação, o que impossibilita a descrição, em detalhes e de forma ampla, do 

funcionamento desse tipo de construção em russo. 

 Nesta seção, a construção de foco anteposto é analisada sob a perspectiva da GCBU, 

considerando situações concretas de uso da língua, em um conjunto de dados relevantes para se 

fazer generalizações estatísticas sobre o emprego da construção na língua. Em um primeiro 

momento, analiso os aspectos gerais da forma da construção, para, em seguida, debruçar-me sobre 

os aspectos de seu significado. 

 

8.1.1. O polo da forma  

 

 8.1.1.1. Aspectos morfossintáticos 

 

A construção de foco anteposto pode ser representada de acordo com o seguinte 

esquema: 

[Éto X ‘S-X’]104  

  

Diferentemente da construção pseudoclivada, na construção de foco anteposto, o 

marcador éto encabeça a construção e frequentemente é seguido imediatamente pelo constituinte 

focalizado (no esquema, representado por X)105. Este, por sua vez, participa como um dos termos 

de uma oração que ocorre ao final da construção, representada por meio dos símbolos (S-X), em 

que se lê oração menos o constituinte focalizado. Os exemplos de (8.1) a (8.3) ilustram o esquema 

apresentado: 

 
(8.1) [CNLR – 2003 – programa de rádio] 
Позвоните мне домой. Мне в отличие от некоторых 
Pozvon-íte mnié domói. Mnié v  otlítchie ot niékotorykh 
ligar-IMP 1S.DAT para casa 1S.DAT em diferença de algum-GEN.PL 
 
 
 

      

                                            
104 As construções anteposto às vezes podem ser confundidas com construções de foco sentencial, dada a semelhanças 
do ponto de vista da forma. O critério adotado para diferenciar casos que a primeira vistas podem parecer ambíguos 
foi a presença de contraste sobre o constituinte mais próximo do marcador eto em relação a elementos contidos no 
contexto (prévio ou posterior). 
105 Na amostra analisada, só foram encontrados exemplos em que o constituinte focalizado ocorre contíguo ao 
marcador éto. Ademais, no julgamento de aceitabilidade,  exemplos que apresentavam o constituinte contíguo ao 
marcador foram os que receberam as melhores avaliações. No entanto, exemplos que apresentavam o constituinte 
focalizado em segunda posição [Éto + material interveniente + constituinte focalizado + oração sem o constituinte 
focalizado] receberam avaliações com grau razoável de aceitabilidade (3,7) 
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совершенно незачем скрывать свой телефон. Это 
soverchénno niézatchem skryvát’ svói tieliefón. Éto 
perfeitamente nenhuma necessidade esconder POS.REF telefone DEM/FOC 

      
Путин не даст свой  телефон. А  я дам запросто. 
Pútin nie dast svói tieliefón. A  iá dam záprosto 
Putin NEG dar.3S POS.REF telefone Mas 1S dar.1S sem cerimônia 
      
Liga para a minha casa. Eu, ao contrário de alguns, não tenho a menor necessidade de esconder o 
meu telefone. Putin é que não dá o seu telefone. Já eu dou sem cerimônia. 

 

(8.2) [CNLR – 1950 – trecho de filme] 
Это наш новый архитектор, профессор Леонид Сергеич 
Éto nach nóvyi arkhitéktor proféssor Leoníd Serguéitch 

DEM/FOC 1POS novo arquiteto professor Leonid Sergueitch 
       
Фёдоров. Леонид Сергеич, это он нам новую 
Fiódorov. Leoníd Serguéitch éto on nam nóvuiu 
Fiodorov Leonid Sergueitch DEM/FOC 3S 1PL.DAT novo-AC 
       
лабораторию строит. Да, вы помните мы говорили. 
laboratóri-u stróit. Da, vy pómnitie my govoríli 
laboratório-AC construir-3S sim 2PL lembrar-2PL 1PL falar-PAS.PL 
       
Esse é o nosso novo arquiteto, professor Leonid Sergueitch Fiodorov. Leonid Sergueitch, é ele 
que está construindo um novo laboratório para nós. Sim, o senhor se lembra que nós 
conversamos. 

 

(8.3) [CNLR – 2003 – Conto] 
Это издали он казался всё таким же слонёнком, 
Éto ízdáli on kazá-l-sia vsió tak-ím je slon-iónk-om 
DEM/FOC de longe 3S parecer-PAS-REF tudo tal-INS PART elefante-DIM-INS 
       
как при первой встрече. Увы, теперь это 
kak pri piérv-oi vstriétch-ie. Uvý, tiepiér’ éto 
como em primeiro-PRE encontro-PRE infelizmente agora DEM 

       
был изрядный слонище!    
byl izriádnyi slon-íche!    
ser-PAS considerável elefante-AU    
      
Era de longe que ele parecia o mesmo elefantinho, como no primeiro encontro. Infelizmente, 
agora era um elefantão considerável! 

 

Em (8.1), o substantivo Putin, na função de sujeito, está sendo focalizado na construção 

éto Pútin nie dast svói tieliefón (É Putin que não dá o seu telefone/ Putin é que não dá seu telefone). 

Em (8.2), o pronome de terceira pessoa on (ele), também na função de sujeito, está em foco na 
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construção éto on nam nóvuiu laboratóriu stróit (é ele que está construindo um novo laboratório para 

nós). E em (8.3), é o circunstancial  ízdali (de longe), que se encontra em foco.  

Uma análise quantitativa dos dados coletados sinaliza a preferência pela focalização do 

argumento sujeito nesse tipo de construção. Consequentemente, o constituinte focalizado é 

flexionado com maior frequência no caso nominativo, tal como demonstra a figura abaixo: 

 

      

Figura  8.1 Distribuição dos constituintes focalizados na construção de foco anteposto segundo a função sintática106.  

 

Além disso, o constituinte focalizado manifesta-se primordialmente na forma de um SN 

cujo núcleo é um pronome pessoal, o que não elimina outras possibilidades, tal como vimos nos 

exemplos de (8.1) e (8.3). A tabela abaixo apresenta a distribuição de ocorrências na amostra 

analisada: 

 
Tabela 8.1. Distribuição do constituinte focalizado na construção de foco anteposto de acordo como o tipo 

 Tipo de constituinte focalizado 
 SN 

      % 
SN pronominal 

             % 
Sprep 
      % 

SAdv 
       % 

Total 

Foco anteposto 20       17 78             66 14      12 6            5 118 

                    Teste de X2= 164.97, df = 4, p-value < 2.2e-16. 
 

Os exemplos abaixo ilustram cada um dos tipos encontrados na amostra analisada: 

 
(8.4)  [CNLR – 2003 – artigo de opinião] 
Это государство свое лицо будет сохранять 
Éto gossudarstvo svoio litso budiet sokhraniat’ 
DEM/FOC estado POS.REF face AUX.FUT-3S guardar 

                                            
106 Teste de X2 = 193.19, df = 3, p-value < 2.2e-16. (função sintática) 
   Teste de X2= 321.12, df = 5, p-value < 2.2e-16 (flexão de caso) 
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É o estado que vai salvar a face/manter as aparências. 

 
 (8.5) [CNLR - 2003 – conversa informal] 
Это у тебя шевелятся ушки! 
Éto u tiebia cheveliatsia uchki! 
DEM/FOC em 2S.GEN mover-3PL-REF orelha-PL 
 
Suas orelhas é que estão se mexendo./ É em você que as orelhas estão se mexendo. 

 
 (8.6) [CNLR – 2003 – crônica] 
Это раньше они до потери пульса удивились. 
Éto ran’che oni do potieri pul’sa udivilis’ 
DEM/FOC antes 3PL até perda-GEN pulso-GEN surpreender-se-PAS-REF 
 
Era antes que eles se surpreendiam até perder o pulso. 

 

Correlacionado ao tipo de constituinte focalizado está o seu tamanho, que nas construções 

de foco anteposto tende a ser muito pequeno. Ao realizar a mesma contagem em número de sílabas 

feita no capítulo 6, na análise da construção pseudoclivada, verifiquei que a maior parte dos 

constituintes focalizados nas construções de foco anteposto exibe entre uma e três sílabas, tamanho 

característico dos pronomes pessoais, flexionados no caso nominativo em russo. Além disso, como 

também observado nos exemplos acima, SNs simples e SAdvs nesse tipo de construção também 

tendem a apresentar número muito pequeno de sílabas. A tabela (8.2) apresenta a distribuição do 

número de sílabas do constituinte focalizado e da oração sem o constituinte focalizado, em 

construções de foco anteposto.  

 
Tabela 8.2. Tamanho do constituinte focalizado e da oração pressuposta na construção de foco anteposto 

 Muito 
pequeno 
(até 3) 

Pequeno 
(4-9)        

Médio 
(10-15)        

Grande 
(16-20)              

Muito grande 
(acima de 20)           

Total 

 %           %            %               %                 %  

Constituinte 
focalizado 

107         91 9         7 2           2 0             0 0              0 118 

Oração sem 
constituinte 
focalizado 

25           21 62      53 19       16 7             6 5               4 118 

Teste de X2=175.24, df = 2, p-value < 2.2e-16 (constituinte focalizado) 
Teste de X2=89.797, df = 4, p-value < 2.2e-16 (oração sem o constituinte focalizado) 

 
No que diz respeito à oração da qual o constituinte focalizado faz parte, percebe-se a maior 

incidência do padrão considerado pequeno (entre 4 e 9 sílabas), embora aqui haja maior 

probabilidade de variação, podendo a oração exibir também tamanhos considerados muito 

pequenos e muito grandes. Nesse tipo de construção não foi verificada uma relação de proporção 
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entre o tamanho da oração e o tipo de estrutura argumental, tal como evidenciado nas construções 

pseudoclivadas. Aqui é possível encontrar tanto orações não verbais, como mono, bi e 

triargumentais com tamanho pequeno. No entanto, maior variação de tamanho foi aferida em 

orações com estrutura biargumental, tipo que ocorre com maior frequência em construções de 

foco anteposto. Já orações com estrutura monoargumental e não verbais, que juntas correspondem 

a mais de 40% das ocorrências, tendem a apresentar menor número de sílabas. O gráfico e a tabela 

abaixo, apresentam respectivamente a distribuição do tipo de estrutura argumental em construções 

de foco anteposto e a relação entre o tipo de estrutura argumental e o tamanho da oração na 

construção, respectivamente. 

 

 

Figura  8.2 Distribuição dos tipos de estrutura argumental da oração em construções de foco anteposto do russo.107 

 
Tabela 8.3. Tipo de estrutura argumental  e tamanho da oração pressuposta em construções de foco anteposto 

 Monoargumental 

                     % 

Biargumental 

                 % 

Triargumental 

% 

Não verbal 

               % 

Total 

Muito grande      1             20   3            60 1             20 0               0 5 

Grande      1             14   4            57 2             29 0               0 7 

Médio      5             26 13            68 1               5 0               0 19 

Pequeno    22             35 27            44 5               8 8             13 62 

Muito pequeno      8             32   6            24 0               0 11           44 25 

Total    37 53 9 19 118 

Teste de X2= 31.195, df = 12, p-value = 0.001839 

 

Diferentemente das ocorrências de pseudoclivadas e de construções de foco sentencial em 

russo, é possível encontrar facilmente construções de foco anteposto que negam o constituinte 

focalizado, na forma apresentada nos exemplos abaixo: 

 

(8.7) [CNLR – 1973 – conto] 
Это не я  ругаюсь. 
Éto niá iá rugá-iu-s. 
DEM/FOC NEG 1S xingar-1S-REF 

                                            
107 Teste de X2= 38.61, df = 3, p-value = 2.099e-08 
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Não sou eu que estou xingando. 
 
(8.8) [CNLR – 1999 – artigo de opinião] 
...это не мы вооружаем НАТО против братьев… 
...éto nié my voorujá-iem NATO protiv brat-iev... 
DEM/FOC NEG 1PL armar.IMPF-1PL OTAN contra irmão-GEN.PL 
 
...não somos nós que estamos armando a OTAN contra nossos irmãos... 

 

 Como demonstram os exemplos (8.7) e (8.8), acima, a partícula de negação ocorre entre o 

marcador éto e o constituinte focalizado, formando o esquema [Éto NEG X ‘S-X’]. De acordo com 

esse esquema, é o constituinte focalizado que está sendo negado e não a proposição evocada pela 

construção108. A ocorrência desse padrão é da ordem de 8% do total das ocorrências de construções 

de foco anteposto.  

É natural que a diferença de frequência na polaridade aponte a preferência pela polaridade 

positiva (no que diz respeito ao constituinte focalizado) das construções de foco anteposto, 

considerando que, de forma geral, a polaridade positiva  tende a ser não marcada em relação à 

negativa (GIVÓN 1995). Evidentemente, como a função das construções de foco anteposto é 

identificacional, geralmente busca-se identificar candidatos compatíveis para ocupar a posição de 

uma variável x, por meio de sua afirmação e não o contrário. 

 

8.1.1.2. Aspectos entoacionais 

  

A análise entoacional das construções de foco anteposto com o marcador éto em russo 

permitiu identificar o padrão entoacional presente na figura abaixo: 

                                            
108 Com relação às demais construções estudadas neste trabalho não houve ocorrências de negação do constituinte 
focalizado, na amostra analisada. No caso específico das construções de foco sentencial, como visto no capítulo 
anterior, julgamentos de aceitabilidade demonstram que a negação torna a construção inaceitável. No que tange às 
construções pseudoclivadas, a não recorrência de negação provavelmente se deve ao acaso, pois negar o constituinte 
focalizado nesse tipo de construção demonstrou-se aceitável nos julgamentos de aceitabilidade. 
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Figura  8.3 Contorno entoacional da frase da éto ty nie vrubaiechsia (mas é você que não está entendendo). 

Nas construções de foco anteposto com o marcador éto, observa-se que a sílaba tônica do 

constituinte focalizado é emitida em um tom inicialmente alto ou extra-alto, que vai descendo pela 

extensão da vogal da sílaba tônica, caracterizando o acento HL*, indicado na figura pela seta para 

baixo. Além do acento HL* sobre a tônica do constituinte focalizado, também é possível observar 

outro acento HL* sobre a sílaba tônica do último elemento da construção, como se vê na figura 

(35). De acordo com Yanko (2001, 2008), esse acento difere-se significativamente do acento L*, 

característico de declarativas neutras, não envolvidas em situações de ênfase ou contraste. Para a 

estudiosa o acento HL* também serve para sinalizar contraste ou finalização enfática109.  

Na figura (8.4), abaixo, temos um contexto de contraste explícito substitutivo (seguindo a 

terminologia de DIK ET AL. 1982), no qual ocorrem duas construções de foco anteposto, uma 

com polaridade negativa e outra com polaridade positiva. Aqui observam-se quatro acentos tonais 

do tipo HL*. Na primeira construção de foco anteposto, o primeiro acento é mais proeminente e 

marca o constituinte focalizado iá (eu), indicado pela primeira seta para baixo. O segundo acento 

recai sobre a sílaba tônica da última palavra na construção, e é indicado pela segunda seta para 

baixo. A terceira seta indica o acento HL* sobre a sílaba acentuada do constituinte focalizado na 

segunda construção de foco anteposto (SAkhar), seguido pela palavra núcleo da predicação 

(nienavidit), que também recebe o acento HL*.  Note-se que o acento tonal HL* que recai sobre os 

constituintes focalizados tende a ser mais proeminente do que os que ocorrem ao final da 

construção. 

                                            
109 Na caracterização russa, sugerida por Yanko, esse acento também pode ser rotulado como como IK-1-K. 
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Figura  8.4. Contorno entoacional da frase Éto nié iá nienavíju, éto Sákhar nienavídit (Não sou eu que detesto, é o 
Açúcar110 que detesta). 

 

Assumindo os dados produzidos por falantes nativos a partir da leitura de enunciados 

encontrados em situações concretas de uso da língua, o que se pode verificar em linhas gerais é que 

o esquema [Éto X ‘S-X’] exibe um padrão prosódico regular, caracterizado pelos acentos tonais 

[HL* + HL*].  O primeiro acento caracteriza-se pela elevação do tom no início da sílaba tônica do 

constituinte focalizado, seguido imediatamente por um tom baixo acentuado sobre a vogal da 

tônica desse mesmo constituinte. O segundo acento caracteriza-se pela presença de um tom alto, 

porém menos proeminente do que o primeiro, sobre a sílaba tônica do elemento final da 

construção, seguido imediatamente por um tom baixo sobre a vogal da sílaba tônica.. Dessa forma, 

é possível sugerir o seguinte esquema de representação da construção. 

 

 

Figura 8.5 Representação esquemática da construção de foco anteposto em termos entoacionais111. 

  

 Observa-se aqui que entre a construção de foco anteposto e a construção pseudoclivada há 

uma diferença no que tange ao padrão entoacional. Enquanto na clivada a oração QU carrega o 

                                            
110 No contexto em questão, trata-se de um apelido. 
111 No esquema, o tom alto de fronteira encontra-se em parênteses por que ele pode variar, ocorrendo também nessa 
posição tons baixos e médios. 
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acento H*L, em que a vogal da sílaba tônica da palavra núcleo da predicação recebe o acento 

ascendente, seguido imediatamente pelo acento descendente, na construção de foco anteposto, o 

constituinte final da oração do bloco (S-X) recebe o acento HL*, que além sinalizar foco, como já 

vimos anteriormente, serve também para marcar a finalização enfática ou contextos de contraste. 

Por outro lado, ambas as construções marcam seus constituintes focalizados por meio do acento 

tonal HL* (ou IK-1 (K), na terminologia russa de BRYZGUNOVA 1980 e YANKO 2001, 2008, 

2014)112.  

 

 8.1.2.  O polo do significado 

 

 Talvez seja por suas propriedades semântico-pragmáticas que as construções de foco 

anteposto do russo tenham sido consideradas e classificadas por pesquisadores anglófonos como 

construções clivadas113. Tais construções são utilizadas, em russo,  em contextos similares àqueles 

em que falantes de língua inglesa e de língua portuguesa tenderiam a utilizar uma construção clivada 

e, de fato, é por uma clivada que esse tipo de construção do russo é traduzido para línguas como 

o inglês e o português. Observe-se, por exemplo, a epígrafe deste capítulo, um trecho de um conto 

do escritor russo Viktor Pelevin, que no original contém duas construções de foco anteposto. No 

texto em português, optei por traduzir essas construções na forma de uma clivada canônica do tipo 

‘Ser +constituinte focalizado +que+ oração sem o constituinte focalizado’, e na forma de uma 

construção Ser que (‘constituinte focalizado + ser que + oração menos o constituinte focalizado’). 

 Da mesma forma que as construções pseudoclivadas do russo, as construções de foco 

anteposto evocam uma pressuposição ou proposição aberta pressuposta (PRINCE 1978, 

LAMBRECHT 1994, 2001) e configuram uma estrutura de foco argumental (LAMBRECHT 1994, 

2000, 2001, VAN VALIN E LAPOLLA 1997, LAMBRECHT e POLINSKY 1999). Nesse tipo 

de construção, apenas um argumento da oração está em foco, ao passo que o predicado consiste 

na pressuposição, como se pode observar a partir dos exemplos abaixo: 

 

(8.9) [CNLR – 1989 – conto] 
Он понимал, что она нужна ему больше, чем 
On ponimá-l tchto oná nujn-á iemú ból’che tchem 
3S compreender.IMPF-PAS que 3S.F necessário-F 3S.DAT mais que-INS 
 
 
 

      

                                            
112 Como veremos no próximo capítulo Em relação à construção de foco sentencial, observa-se também uma diferença, 
na medida em que esta última apresenta apenas um acento frasal distintivo, embora esse acento também seja o HL*. 
113 A propósito, conferir GUNDEL 1977; KING 1995, MARKMAN 2008, KIMMELMAN 2009, REEVE 2012, 
JASINSKAIA 2013 
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он ей. В конце концов, это он искал её 
on iéi. V konts-é konts-óv, éto on iská-l ieió 
3S 3S.DAT em final-PRE final-GEN.PL DEM/FOC 3S procurar-PAS 3S.AC 
       

а не она его. Порой он пускался в воспоминания. 
a nié oná iegó. por-ói on puská-l-sia v vospomináni-a. 
e NEG 3S.F 3S.AC tempo-INS 3S lançar-PAS-REF em recordação-PL 
 
Ele compreendia que precisava mais dela do que ela dele. No final das contas era ele que 
procurava por ela e não o contrário. Com o tempo, ele se entregava às recordações. 

 
 
(8.10) [CNLR – 2007 – Trecho de filme] 
Как я с тобой разговариваю? Я с тобой нормально 
Kak ia s tobói razgovariváiu? Iá s tobói normál’no 
Como 1S com 2S.INS conversar-3S 1S com 2S.INS normalmente 
      
разговариваю. Это ты орешь.  
razgováriva-iu. Éto ty orióch’.  
conversar-1S. DEM/FOC 2S berrar.IMP-2S.  
 
Como eu estou falando com você? Eu estou falando normalmente com você. É você que está 
berrando. 

 

 Nos dois exemplos acima, os trechos em negrito apresentam construções de foco 

anteposto. Em (8.9), a construção éto on iskál ieió (era ele que procurava por ela) evoca a 

pressuposição de que alguém procurava por ela e on (ele) consiste no melhor candidato para ocupar 

a variável na proposição aberta pressuposta. Em (8.10) o mesmo esquema pode ser observado por 

meio da expressão éto ty orioch’ (é você que está berrando). Aqui, a construção evoca a pressuposição 

de que alguém está berrando e ty (você) é escolhido como o candidato para identificar a variável na 

proposição aberta. Considerando a interpretação sugerida por Lambrecht (2001), podemos 

esquematizar a estrutura da informação presente nessas construções tal como nos exemplos (8.11) 

e (8.12), que retomam  os exemplos (8.9) e (8.10), respectivamente: 

 

(8.11) [CNLR – 1989 – conto] 
это он искал её 
éto on iská-l ieió 
DEM/FOC 3S procurar-PAS 3S.AC 

Era ele que procurava por ela. 
 
Proposição: On iskál ieió (ele procurava por ela). 
Pressuposição: X iskál ieió (X procurava por ela). 
Foco: on (ele) 
Asserção: X = on (ele) 
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(8.12) [CNLR – 2007 – Trecho de filme] 
Это ты орешь. 
Éto ty orióch’ 
DEM/FOC 2S berrar-2S. 
É você que está berrando. 

 
Proposição: Ty orióch’. (você está berrando) 
Pressuposição: X oriót (X está berrando) 
Foco: ty (você) 
Asserção: X = ty (você) 
 

 De acordo com as interpretações apresentadas acima, a construção presente no exemplo 

(8.11) evoca um proposição simples do tipo on iskal ieio (ele procurava por ela). Essa proposição, 

por sua vez contém a pressuposição (ou proposição aberta pressuposta) x iskal ieio (x procurava 

por ela). A asserção envolvida nessa pressuposição sinaliza que a variável x não identificada na 

pressuposição pode ser identificada como on (ele) e é por consistir, nesse contexto, no elemento 

central  da asserção, que on pode ser compreendido como o foco da sentença Éto on iskal ieio (era 

ele que procurava por ela). O mesmo ocorre no exemplo (8.12). Nele, temos a proposição ty orioch’ 

(você está berrando), que, por sua vez, contém a pressuposição x oriot (alguém está berrando). 

Nesse contexto a asserção identifica como candidato a preencher a variável x o elemento ty e é 

nesse sentido que ty pode ser identificado como o foco da sentença Éto ty orioch’114. 

 Nesse contexto, o polo do significado da construção de foco anteposto apresenta 

semelhanças em relação ao polo do significado da construção pseudoclivada em russo, da mesma 

maneira que construções clivadas do tipo it-cleft e construções clivadas do tipo wh-cleft 

(pseudoclivada) se assemelham em inglês, semelhança observada também em português. Essa 

similaridade já havia sido salientada por Paducheva (1982) e Markman (2008) e, da mesma forma 

que em inglês, suscita questionamentos relativos a sua possível sinonímia.  

 Como já salientado no capítulo 2 desta tese e reafirmado no decorrer deste trabalho, adoto 

o Princípio da Não-Sinonímia, tal como postulado por Goldberg (1995), de acordo com o qual 

diferenças no plano da forma suscitam diferenças do ponto de vista do significado/função. Nesse 

sentido, debruço-me sobre o plano do significado/função das construções de foco anteposto, com 

vistas não somente a caracterizar a construção, mas também a detectar distinções  

 em relação à construção pseudoclivada em russo. Resultados interessantes são evidenciados em 

três campos distintos: transitividade, identificabilidade e contraste. Cada um desses campos será 

descrito nas próximas subseções. 

 

                                            
114 Evidentemente a escolha do candidato a ocupar a posição de constituinte focalizado nesse contexto é que 
determinará a flexão de número e pessoa do verbo contido na oração 
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 8.1.2.1. Transitividade. 

  

Ao analisarmos o padrão de transitividade de construções de foco anteposto, nos termos 

de Halliday (1985, 1994, 2004 e 2014), percebemos que a oração presente nessa construção tende 

a construir a cena descrita por meio de processos primordialmente materiais. O gráfico abaixo 

retrata a distribuição das construções de foco anteposto de acordo com o processo de transitividade 

expresso na oração. 

 

 

Figure 8.6. Distribuição das construções de foco anteposto de acordo com o padrão de transitividade115. 

 
 Na amostra analisada, dos 118 dados coletados, em 63% a oração da construção de foco 

anteposto codifica a cena por meio de um processo material. Foi possível verificar que esses dados 

contemplam diversos tipos de processos materiais, desde os que Halliday denomina processos 

criativos, que são aqueles em que ou o ator ou a meta passam a existir na medida em que o processo 

se desenrola, até os assim chamados transformativos, aqueles em que um ator ou meta pré-existente 

é construído como sendo transformado na medida em que o processo se desenrola. Os exemplos 

(8.13) e (8.14) ilustram esses dois tipos:  

 

(8.13) [CNLR – 2003 – entrevista em programa de rádio] 
... это у  Минобороны возникла проблема 
... éto u Minoborón-y vozník-l-a probliéma 

  DEM/FOC em Ministério da defesa-GEN surgir-PAS-F problema 
       
с этими студентами ... 
s ét-imi studiént-ami ... 
com DEM-INS estudante-INS.PL 
 

                                            
115 Teste de X2= 74.318, df = 3, p-value = 5.074e-16 
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...foi o Ministério da Defesa que teve problema com esses estudantes.../...foi no Ministério da 
Defesa que surgiu o problema com esses estudantes... 

 

(8.14) [CNLR – 1979 – conto] 
А я думал что это ты его ударил. 
A iá dúma-l tchto éto ty iegó udári-l. 
e 1S pensar.IMPF-PAS que DEM/FOC 2S 3S.AC golpear.PRF-PAS 
 
E eu achava  que era você que o tinha golpeado. 

 

Em (8.13), na construção éto u Minoboróny vozníkla probléma s étimi studiéntami (foi o Ministério 

da Defesa que teve problema com esses estudantes), o processo de transitividade que ocorre é do 

tipo material, com um verbo classificado por Halliday (2014) como do tipo “criativo genérico”, 

que marca o surgimento de um participante na cena construída. Já em (8.14), na construção éto ty 

iegó udáril (era você que o tinha golpeado) verifica-se também um processo do tipo material, 

entretanto, a construção da cena se dá por meio de um verbo que Halliday classifica como 

transformativo de contato, que reflete uma mudança em um dos participantes no decorrer da cena. 

 Aqui é interessante observar a diferença, em termos de transitividade, entre os dois tipos 

de construção de foco argumental investigados nesta tese, a saber, a construção de foco anteposto 

e a construção pseudoclivada. Enquanto em construções pseudoclivadas, tal como visto na capítulo 

6, observa-se a preferência pela construção da cena por meio de processos mentais, principalmente 

aqueles que se valem de verbos de emotividade, em construções de foco anteposto, a construção 

de cena se dá preferencialmente por meio de um processo do tipo material, tal como demonstra a 

tabela abaixo: 

 

Tabela 8.4 Distribuição das construções de foco argumental em relação ao processo de transitividade codificado. 

 Processo de Transitividade  
 Material Mental Relacional Verbal Existencial Total 

Construção  %  %  %  %  %  
pseudoclivada 18 19 50 53 17 18 4 4 5 5 94 

Foco 
Anteposto 

74 63 10 8 26 22 8 7 0 0 112 

Teste de X2=67.114, df = 4, p-value = 9.225e-14 
Teste exato de Fisher: p-value = 3.003e-15 

 

 Na tabela é possível ver que a diferença entre construções pseudoclivadas e construções de 

foco anteposto, no que se refere à codificação dos processos de transitividade, se faz 

estatisticamente relevante. Enquanto em construções pseudoclivadas 53% das orações refletem a 

construção da cena por meio de um processo mental, em construções de foco anteposto apenas 

8% das orações refletem esse padrão de transitividade. Por outro lado, enquanto em construções 
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de foco anteposto 63% das orações exibem um padrão de transitividade material, em construções 

pseudoclivadas, apenas 14% codificam a cena por meio de processos materiais. Esse fato é 

interessante e sinaliza que as construções em pauta encontram-se em distribuição complementar 

no que diz respeito à codificação dos padrões de transitividade.  

 

8.1.2.2. Identificabilidade em construções de foco anteposto. 

 

No que tange ao status de identificabilidade dos referentes evocados pelos constituintes 

focalizados em construções de foco anteposto, diferentemente do que ocorre em construções 

pseudoclivadas, foi possível observar o resultado apresentado no gráfico da figura abaixo: 

 

 

Figura  8.7. Status de identificabilidade do referente em constituintes focalizados nas construções de foco 
anteposto116 

 
É interessante observar que, em construções de foco anteposto, a maioria dos constituintes 

focalizados evoca referentes identificáveis, geralmente ativos, por estarem presentes na situação 

extralinguística ou por terem sido mencionados no discurso precedente. De uma forma geral, tais 

constituintes se manifestam na forma de um pronome pessoal, tal como ilustram os exemplos 

abaixo: 

 

(8.15) [CNLR – 1964 – trecho de filme] 
[Матрос] Послушай! А  вот почему ты не 
[Matros] Poslúcha-i! A  vot potchemú ty nié 
 escutar-IMP Mas PAR por que 2S NEG 
       
 в армии, а?     
 v ármii a?     
 em exército INT     
 
 
 

       

                                            
116 Teste de X2=174.63, df = 2, p-value < 2.2e-16. 
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[отец солдата] Какое мое дело/  армия? Это ты должен 
 Kakóie moió diélo/ ármia? Éto ty dóljen 
 qual 1POSS coisa exército DEM/FOC 2S necessário 

        
 воевать.       
 voievát’.       
 guerrear       
 
[Marinheiro]: Escuta! Mas por que você não está no exército, hein? 
[pai do soldado]: O que que eu tenho a ver com o exército? É você que deve guerrear. 

 

(8.16) [CNLR – 2002 – entrevista] 
–А  вы хотели стать журналустом?   
–A vy khotiéli stat’ jurnalíst-om?   
mas 2PL querer.IMPF-PAS-PL tornar-se jornalista-INS   
      
–Да хотела. И до  сих пор не 
–Da khotié-l-a. I do sikh por nié 
sim querer.IMPF-PAS-F e até DEM.GEN.PL tempo.GEN.PL NEG 

      

передумала. Учиться никогда не поздно. У  меня 

pieriedúma-l-a Utchít’sia nikogdá nié pózdno. U mieniá 
mudar de ideia.PRF-PAS-F estudar nunca NEG tarde em 1S.GEN 
      

есть подружка, она журналистка, и  это она привила 
iést’ podrújka, oná jurnalístka i éto oná privi-l-á 
haver amiga 3S.F jornalista e DEM/FOC 3S.F incutir.PRF-PAS-F 

    

мне тягу к журналистике. 
mnié tiágu k jurnalístike. 
1S.DAT atração-AC para jornalismo-DAT 
 
– Mas você queria se tornar jornalista? 
– Sim, queria. E até agora não mudei de ideia. Nunca é tarde para estudar. Eu tenho uma amiga, ela é 
jornalista e foi ela que incutiu em mim a atração pelo jornalismo. 

 

Os exemplos apresentados acima apresentam como focalizados constituintes que remetem 

a referentes identificáveis ativos, presentes na situação de fala, como é o caso do exemplo (8.15), 

ou mencionados no discurso precedente, como no exemplo (8.16). Na maior parte dos casos, essa 

referência se faz por meio de um pronome pessoal.  

Os dados relativos a referentes identificáveis inferíveis ou não identificáveis não foram tão 

expressivos na amostra, representando somente 3% e 5% dos dados encontrados, respectivamente. 

A referência, nesses casos, se dá de forma diversificada, incluindo o emprego de SAdvs, como 

ran’che, em (8.17), que consiste em um consitituinte inferível, ou por meio de um SPrep, como no 

caso do constituinte não identificável v Chvétsii, em (8.18): 
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(8.17) [CNLR – 2003 – crônica] 
На восстановление бизнеса времени ушло немного. Зое 
Na vosstanovliénie bíznesa vrémeni uchló niemnógo. Zó-ie 
em restauração negócio-GEN tempo.GEN ir.PRF-PAS-N pouco Zoia-DAT 
     

с брательником было по фигу кому толкать 
s brátiel’nik-om bý-l-o po figú komú tolkát’ 
com irmão-INS ser-PAS-N por figa quem-DAT empurrar 
 
 

   

героин –  хоть азербайджанцу,  хоть подполковнику, хоть черту 
geroín khot’ azerbaidjánts-u khot’ podpolkóvnik-u khot’ tchiórt-u 
heroína -  seja azerbaijano-DAT seja tenente-coronel-DAT seja diabo-DAT 
       

лысому. Московские  и нижегородские оптовики к смене 
lýss-omu Moskóvskie i nijegoródskie optóvik-i k smién-ie 
careca-DAT de moscou e de Nijni Novgorod atacadista-PL a troca-DAT 
      

партнера тоже отнеслись безразлично. Это  раньше они 
partniór-a tóje otnies-l-í-s’ biezrazlítchno Éto  rán’che oní 
parceiro-GEN também relacionar-PAS-PL-REF indiferentemente DEM/FOC  antes 3PL 

       

до потери пульса удивились, предложи им милиционер 
do potiér-i púl’s-a udiví-l-i-s’ priedlojí im militsioniér 
até perda-GEN pulso-GEN surpreender-PAS-PL-REF oferecer-IMP 3DAT.PL policial 
       

наркоту по сходной цене. А  сейчас. ничего. 
narkót-u po skhódnoi tsenié. A sieitchás nitch-egó 
droga-AC por similar-DAT preço-DAT mas agora nada-GEN. 
       
Demorou pouco tempo até a recuperação do negócio. Para Zoia e seu irmão não interessava a 
quem empurrar a heroína, seja para um azerbaijano, seja para um tenente-coronel, ou o diabo que 
for. Os atacadistas de Moscou e Nijni Novgorod também eram indiferentes à troca de parceiro. 
Antes é que eles ficavam surpresos até perderem a pulsação, se um policial lhes oferecesse a droga 
por um preço semelhante. Mas agora, tudo bem. 

 

(8.18) [CNLR – artigo de opinião] 
Ибо те кто помнит, давно уже  учат 
Íbo tié kto pómnit davnó ujé útchat 
Ou DEM.PL quem lembrar-3S há muito já ensinar-3PL 
     

студентов где-нибудь за  океаном. Я немею узнав что 
studiéntov gdié-nibúd’ za okeánom. Iá neméio uznáv tchto 
estudante-GEN.PL em algum lugar atrás oceano-INS 1S emudecer-1S saber-GER que 
     

моя аспирантка с отличием окончившая хороший провинциальный 
moiá aspirántka s otlítchi-iem okóntchivchaia khoróchii provintsiál’nyi 
1POS orientanda com distinção-INS terminar-PPAA bom da província 
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университет вообще никогда не слышала об Анне 
universitiét voobchié nikogdá nié slýcha-l-a ob Annie 
universidade em absoluto nunca NEG ouvir-PAS-F sobre Anne-PRE 
 
 

    

Франке. Это в Швеции книга о Холокосте 
Fránke. Éto v Chvétsii kníga o Kholokóst-ie 
Frank-PRE DEM/FOC em Suécia-PRE livro sobre Holocausto-PRE 

     

“Передайте об этом детям вaшим” есть в каждом 
“pieriedá-ite ob ét-om diét-iam váchim” iést’ v kájd-om 
passar-IMP sobre DEM-PRE criança-DAT.PL 2POS.PL haver em cada-PRE 
      

доме,  потому что тираж ее превысил 
dóm-ie potomú tchto tiráj ieió prevýsi-l 
casa-PRE porque tiragem 3S.GEN ultrapassar.PRF-PAS 
    

миллион. У  нас ее тоже напечатали –  20 
million. U nas ieio toje napetchata-l-i –  20 
milhão  em 1PL.GEN 3S.AC também imprimir-PAS-PL 20 
     

тысяч экземпляров (заметим в рамках программы правительства 

týsiatch ekzempliár-ov (zamétim v ramk-akh prográmm-y pravítielstv-a 
mil.GEN exemplar-GEN.PL notar-1PL em quadro-PRE.PL programa-GEN governo-GEN 
    

Швеции)  –  капля в  море для нашей страны. 
Chvétsii – káplia v mórie dliá náchei straný 
Suécia-GEN gota em mar para 1PL.POS país.GEN 
 
Ou os que se lembram há muito já ensinam os estudantes em algum lugar do outro lado do oceano. 
Eu emudeci, ao saber que minha orientanda que terminou com distinção uma boa universidade  
na província,  nunca, em absoluto, havia ouvido falar sobre Anne Frank. É na Suécia que há um 
livro sobre o Holocausto “Contai aos vossos filhos” em cada casa, já que a tiragem dele 
ultrapassou a caso do milhão. Aqui ele também foi impresso  –  20 mil exemplares (ressalte-se que 
no âmbito do programa do governo da Suécia) –  o que é uma gota no mar para o nosso país. 

 

 No que se refere aos referentes evocados pela oração sem o constituinte focalizado, na 

amostra analisada para a construção de foco anteposto, estes são categoricamente identificáveis, da 

mesma forma que em construções pseudoclivadas. 

 

8.1.2.3. A função de contraste das construções de foco anteposto. 

 

 O contexto de uso de construções de foco anteposto permite uma leitura nitidamente 

contrastiva. Diferentemente das pseudoclivadas, que na maioria dos casos evocam uma leitura 
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contrastiva implícita no contexto117, as construções de foco anteposto geralmente ocorrem em 

contexto de contraste explícito,  por meio de comparações, correções ou substituições, como 

ilustram os exemplos abaixo: 

 

(8.19) [CNLR – 2003 – artigo de opinião] 
Как  ни странно, наиболее правдоподобным выглядит объяснение 
Kak ni stránno naibólieie pravdopodóbn-ym výgliad-it ob’iasniénie 
como nem estranho mais verossímil-INS aparentar-3S explicação 
       

президентской  пресс-службы, объявившей, что произошедшие перемены 
prezidéntskoi press-slújby ob’iaví-vch-ei tchto proizoché-dchi-ie pieriemén-y 
presidencial porta-voz anunciar-PPAA-GEN que acontecer-PPAA-PL mudança-PL 
       

“связаны прежде всего с необходимостью ликвидировать дублирование  
“sviázan-y priéjdie vs-iegó s neobkhodímostiu likvidírovat’ dublírovanie  
ligado-PL antes tudo-GEN com necessidade-INS liquidar duplicação  
       

функций, разрастанием аппаратов,  оптимизацией расходов” и направлены 

fúnktsii razrastáni-em apparátov optimizátsi-iei raskhód-ov i naprávlen-y 
função-GEN.PL crescimento-INS aparato-GEN-PL otimização-INS despesa-GEN.PL e destinado-PL 

       

на  усиление координации работы силовых ведомств. Это Борис 
na usiliénie coordinátsi-i rabót-y silov-ýkh viédomstv. Éto Borís 
em  reforço coordenação-GEN trabalho-GEN  de força-GEN.PL agência.GEN.PL DEM/FOC Boris 

       

Ельцин мог до бесконечности увеличивать число подчиненных 
Iéltsin mog do beskoniétchnost-i uvielítchivat’ tchisló podtchiniónn-ykh 
Ieltsin poder.PAS até infinito-GEN aumentar número subordinado-GEN.PL 

       

непосредственно  ему силовиков. Владимир  Путин, который серьезно 
neposriédstvenno iemú silovik-óv. Vladímir Pútin, kotóryi seriózno 
diretamente 3S.DAT agente-GEN.PL Vladimir Putin que seriamente 

       

относится к своим обязанностям, был обречен вникать 
otnós-it-sia k svoím obáazannost-iam by-l obriethión vnikát’ 
relacionar-3S-REF a POS.REF.DAT obrigação-DAT.PL ser-PAS condenado penetrar 
       

в дела каждого “звездного” ведомства.   
v del-á kájd-ogo “zviózdn-ogo” viédomstv-a   
em assunto-PL cada-GEN estelar-GEN agência-GEN.   
 
Por mais estranho que seja, a mais verossímil parece ser a explicação do porta-voz da presidência, 
que anunciou que as mudanças que ocorreram “estão ligadas, acima de tudo, à necessidade de 
acabar com a duplicação de funções, ao crescimento dos aparatos, à otimização de despesas” e 
destinam-se ao reforço da coordenação do trabalho das agências de segurança nacional. Boris 
Ieltsin é que podia aumentar infinitamente o número de agentes diretamente subordinados a ele. 

                                            
117 Entendo por constraste implícito aquele em que a substituição ou restrição, nos termos de Dik et al. (1981) não se 
faz de forma linguisticamente marcada, por meio de aspectos gramaticais como negação ou uso de expressões 
restristivas como tol’ko (somente), imenno (justamente), totchno (exatamente), entre outras.). 



185 
 

Vladimir Putin, que tem uma relação séria com suas obrigações, foi condenado a penetrar nos 
assuntos de cada agência “estelar”118. 

 

Em (8.19) o referente Boris Ieltsin é contrastado com o referente Vladimir Putin. Aqui há 

uma espécie de comparação entre a postura de ambos os governantes, em relação aos gastos do 

governo com as agências governamentais. 

 
(8.20) [CNLR – 2001 – entrevista] 

―Тут не все так просто... Это раньше 
―Tut nié vsió tak prósto... Éto rán’che 
Aqui NEG tudo tão simples DEM/FOC antes 

      

команды практиковали красивый, комбинационный волейбол. Сейчас игра 
kománd-y praktiková-l-i krasívyi kombinatsiónnyi voleiból. Seitchás igrá 
equipe-PL praticar-PAS-PL bonito ensaiado voleibol Agora jogo 

       

идет гораздо быстрее, да и сами волейболисты 
id-iót gorázdo bystriéie da i sám-i voleibolíst-y 
ir-3S muito mais rápido PAR e proprio-PL jogador de volei-PL 
       
выросли.      
výros-l-i.      
crescer-PAS-PL      
 
―Aqui nem tudo é tão simples... Antes é que as equipes praticavam um voleibol bonito, ensaiado. 
Agora, o jogo acontece de forma muito mais rápida e os próprios jogadores de voleibol cresceram. 

 

Em (8.20), o contraste ocorre entre o SAdv ran’che (antes) e o SAdv seitchas (agora). Num 

primeiro momento, o entrevistado explica que era no passado que se jogava um voleibol bonito, 

contrastando com a forma com a qual se joga atualmente. Trata-se de um contraste paralelo, em 

que duas situações em períodos distintos, que funcionam como referência, são comparadas. 

 Se retomarmos o exemplo (8.9), dessa vez como (8.21), perceberemos que o contraste se 

faz através da substituição de um referente por outro. O interessante é que nesse caso há uma 

substituição de participantes já mencionados anteriormente no discurso e ambos referidos 

pronominalmente. 

 

(8.21) [CNLR – 1989 – conto] 
Он понимал, что она нужна ему больше, чем 
On ponimá-l tchto oná nujn-á iemú ból’che tchem 
3S compreender.IMPF-PAS que 3S.F necessário-F 3S.DAT mais que-INS 
 
 
 

      

                                            
118 Arrogante ou presunçosa. 
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он ей. В конце концов, это он искал её 
on iéi. V konts-é konts-óv, éto on iská-l ieió 
3S 3S.DAT em final-PRE final-GEN.PL DEM/FOC 3S procurar-PAS 3S.AC 
       

а не она его. Порой он пускался в воспоминания. 
a nie oná iegó. por-ói on puská-l-sia v vospomináni-a. 
e NEG 3S.F 3S.AC tempo-INS 3S entregar-PAS-REF em recordação-PL 
 
Ele compreendia que precisava mais dela do que ela dele. No final das contas era ele que procurava 
ela e não o contrário. Com o tempo, ele se entregava às recordações. 

 

Os exemplos (8.19), (8.20) e (8.21) não são os únicos a marcarem contraste explícito no 

texto. Na amostra analisada, do total de 118 ocorrências de construções de foco anteposto, 75% 

se manifestaram em contexto de contraste explícito, tal como indica o gráfico abaixo: 

 

 

     Figura  8.8. Construções de foco anteposto e a expressão de contraste119 

 

 

8.2. MOTIVAÇÃO E HERANÇA NA CONSTRUÇÃO DE FOCO ANTEPOSTO 

  

Construções de foco argumental são utilizadas na língua pela necessidade de identificar 

argumentos específicos para as proposições. Essa necessidade é suprida pela função 

identificacional (LAMBRECHT 1994). Construções de foco anteposto identificam argumentos, 

primordialmente sujeitos, em uma dada proposição, em contextos que tendem a ser explicitamente 

contrastivos, em situações nas quais é necessário comparar argumentos, corrigir ou substituir um 

dado referente por outro mais adequado a ocupar a posição de uma variável em uma proposição 

aberta pressuposta. (PRINCE 1986). Nesse sentido, as construções de foco anteposto se 

distinguem em relação às construções não marcadas para a expressão de foco argumental na língua 

russa, apresentadas em linhas breves na introdução desta tese. 

                                            
119 Teste de X2=30.508, df = 1, p-value = 3.324e-08 

75%

25%

Construção de foco anteposto

Contexto de contraste
explícito

Contexto de contraste
implícito
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Além disso, as construções de foco anteposto também diferem das construções 

pseudoclivadas, apesar de ambas consistirem em construções de foco argumental marcadas na 

língua.  Acima de tudo, elas são distintas em relação a quatro aspectos específicos: (i) modalidade: 

como visto no capítulo 5, as construções de foco anteposto podem ser utilizadas com frequência 

relativamente alta, tanto na fala como na escrita, embora sejam mais comuns na fala, ao passo que 

as pseudoclivadas tendem a ser utilizadas com muito mais frequência na modalidade escrita da 

língua; (ii) transitividade: as construções de foco anteposto geralmente se combinam com orações 

que estruturam processos de transitividade material, ao passo que, em construções pseudoclivadas, 

há uma preferência por orações que estruturam processos de transitividade mental;  (iii) status de 

identificabilidade do referente: construções de foco anteposto tendem a focalizar 

preferencialmente constituintes que evocam referentes identificáveis e ativos e, por essa razão, 

muitas vezes o constituinte pode vir expresso na forma de um pronome pessoal. Já as construções 

pseudoclivadas tendem a focalizar constituintes que evocam referentes não identificáveis, ou 

quando identificáveis, geralmente inferíveis. Por essa razão, os constituintes focalizados são 

expressos com menos frequência na forma de um pronome; e (iv) contraste explícito: é possível 

observar que o contexto no qual ocorrem as construções de foco anteposto são mais explicitamente 

contrastivos do que os contextos de utilização das construções pseudoclivadas. Nesse caso, é 

comum observarem-se contextos de negação, ou de ocorrência de  marcadores de exclusividade, 

como tol’ko (somente), totchno (exatamente), imenno (justamente) etc. 

Diferentemente da construção pseudoclivada, que é motivada pelas construções [X éto Y] 

e [QU X], a construção de foco anteposto parece herdar propriedades de outra construção. Em 

russo existe uma construção básica, utilizada para identificação de entidades em geral. Trata-se da 

construção [Éto X]. Para ilustrar a função básica desse tipo de construção na língua russa, pensemos 

na Galeria Estatal Tretiakov, um museu dedicado a reunir, preservar e divulgar a arte russa, com 

mais de 130 mil itens que abrangem obras desde o século XI até a contemporaneidade. Agora 

imaginemos que estamos visitando o museu e um guia russo nos apresenta cada uma das peças 

mais importantes. Certamente ouviremos com muita frequência a expressão “Éto + título da peça 

apresentada”. Apresentar e identificar elementos no discurso ou na situação de fala são as funções 

principais desse tipo de construção120. As funções apresentativa e identificacional podem ocorrer 

em referência a elementos presentes na situação extralinguística, como no caso das obras de arte 

no museu, mas podem também ocorrer em referência a entidades mencionadas no contexto 

linguístico prévio, como é possível verificar a partir do exemplo (8.22) abaixo: 

 
 

                                            
120 A função apresentativa relaciona-se basicamente à função das construções de foco sentencial. 
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(8.22) [CNLR – 2004 – artigo de opinião] 
Но при этом миграция никогда не носила 
No pri étom migrátsia nikogdá nié nosí-l-a 
Mas com DEM-PRE migração nunca NEG carregar-PAS-F 
       

столь массового характера. А та перспектива, которая 
stol’ mássovogo kharáktera. A ta perspektíva, kotóraia 
tão de massa-GEN caráter e DEM.F perspectiva que 
       

ждёт малые города при нынешних и будущих 
jdiót mál-yie gorod-á pri nýniechnikh i búduch-ikh 
esperar-3S pequeno-PL cidade-PL com atual-PRE.PL e futuro-PRE.PL 
     

масштабах миграции, представляется печальной. Это не 
maschtábakh migrátsii predstavliá-iet-sia petchál’noi Éto nié 
propoprção-PRE.PL migração-GEN apresentar-3S-REF triste-INS DEM NEG 
     

просто отток населения. Это отток молодого 
prósto ottók nasseliénia. Éto ottók molodógo 
simplesmente escoamento população-GEN DEM escoamento jovem-GEN 
     
населения, который приведёт к ускоренному (даже 
nassieliénia, kotóryi prived-iót k uskórennomu (dáje 
população-GEN que levar-3S a acelerado-DAT (até mesmo 
     

на фоне общероссийских демографических тенденций) 
na fónie obcherossíisk-ikh demografítcheskikh tendéntsii) 
em fundo-PRE da Rússia inteira-GEN demografico-GEN.PL tendência-GEN.PL 
     
cтарению.    
stariéniu.    
envelhecimento-DAT    
     
Mas, além disso, a migração nunca teve caráter tão massivo. E a perspectiva que está por 
vir para as pequenas cidades, considerando os padrões de migração atuais e futuros, é 
triste. Não se trata simplesmente de um escoamento da população. Trata-se de um 
escoamento da população jovem, o que leva ao envelhecimento acelerado (até mesmo em 
comparação com as tendências demográficas gerais da Rússia.). 

 

 Em (8.22),  verificamos um contexto em que o autor identifica a razão pela qual considera 

essa perspectiva triste. “Não se trata simplesmente de um escoamento de população. É o 

escoamento da população jovem”. Nesse caso, a construção com polaridade negativa refuta a 

possibilidade de identificação do que está acontecendo como um mero escoamento populacional, 

para substituir essa interpretação por aquela que o escritor considera mais correta, qual seja, a de 

que ocorre um escoamento da população jovem, causando o envelhecimento da população das 

pequenas cidades121.  

                                            
121 Nota-se aqui, que a construção [Éto X], além de identificar elementos no discurso também pode ocorrer em 
situações de contraste explícito, da mesma forma que construções de foco anteposto. 
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A construção [Éto X] é muito frequente na língua russa. Geralmente os candidatos que 

ocupam a posição X na construção constituem SNs (simples, complexos ou pronominais), SPreps 

ou SAdvs. Além disso, é possível observar que orações também podem ser utilizadas nessa posição. 

Nesse caso, quando a oração inteira se encontra sob o escopo da palavra éto, temos uma construção 

de foco sentencial, como as que serão estudadas no capítulo 9. Em relação a esse tipo de 

construção, no esquema da construção identificacional [Éto X], temos uma especificação que 

determina que, para marcar foco sentencial, o  elemento X precisa ser uma sentença S, o que 

possibilita sugerir o esquema [Éto S]. 

Porém, é possível que, em uma sentença S, apenas um constituinte de S esteja sob o escopo 

do marcador éto, o qual identifica um dado argumento para uma dada proposição. Nesse caso, não 

se trata de uma estrutura de foco sentencial, mas, sim, de uma estrutura de foco argumental. Como 

éto obrigatoriamente antecede a sentença, a tendência é que o constituinte da oração que está sob 

o escopo de éto ocorra em posição inicial na sentença apondo-se ao marcador de foco. Trata-se, 

portanto, de uma construção de foco anteposto. Anteposto, porque a tendência geral em sentenças 

declarativas simples do russo é que o constituinte focalizado ocorra ao final da sentença e não no 

início, como nesse tipo de construção. Aqui temos, portanto, um esquema ainda mais específico, 

que apresenta a configuração [Éto X ‘S-X’)]122.  

A esse propósito, a construção de foco anteposto herda propriedades identificacionais da 

construção de identificação [Éto X], sendo possível sugerir o seguinte esquema de herança: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
122 Os resultados obtidos no julgamento de aceitabilidade realizado com construções de foco anteposto sugere que a 
proximidade do constituinte focalizado do elemento éto é crucial para a interpretação do constituinte como focalizado. 
Construções de foco que apresentaram constituintes focalizados em posição mais distante de éto receberam avaliação 
mais baixa do que construções que apresentavam os constituintes focalizados mais próximos do marcador.  
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Na introdução desta tese, argumentei que as formas não marcadas de focalizar constituintes 

na sentença envolvem os níveis prosódico e sintático. Com base em Comrie (1989), identificamos 

a posição não marcada de ocorrência de constituintes focalizados ao final da sentença, como 

explicitado no exemplo (2), aqui retomado como (8.23): 

 

(8.23) [COMRIE 1989, p.78] 

a.     FOCO 
– Kto ubi-l Maš-u? – Mašu  ubila Tan-ja. 
Quem matou Macha-AC Macha-AC matar-PAS-F Tânia 

Quem matou Macha? Tania matou Macha. 
 

b.     FOCO 

– Kogo Tanja ubi-l-a? –Tan-ja. ubila Mašu. 
Quem Tânia matar-PAS-F Tânia matar-PAS-F Macha-AC 

Quem Tania matou? Tania matou Macha. 
 

c.       FOCO 

Valja ubila Nataš-u. – A Tanja? Tanja ubi-l-a Mašu 
Vália matar-PAS-F Natacha-AC e Tania Tânia matar-PAS-F Macha-AC 

– Vália matou Natacha. – E Tânia? –Tânia matou  Macha. 
 

d.       FOCO 

Valja ubila Nataš-u. –A Maš-u? Maš-u ubi-l-a Tanja 
Vália matar-PAS-F Natacha-AC e Macha-AC Macha-AC matar-PAS-F Tania 

– Vália matou Natacha. – E Macha? –Tânia matou  Macha. 

    

Construção de foco anteposto 
[Éto X (S-X)] 

 
Função: Identificação. Elemento X funciona como identidade do 
elemento éto,  que, por seu turno identifica uma variável em uma 
proposição aberta pressuposta. Utilizada com maior frequência na fala. 
 
Forma: [Éto X ‘S-X’] 

Figura  8.9 esquema de herança entre a construção de foco sentencial e a construção de identificação 

Construção de identificação 
[Éto X] 

 
Função: Identificação. Elemento X serve como identidade do 
elemento éto, que retoma uma pressuposição ou entidade co-
textual ou  extralinguística. 
 
Forma: [Éto X] 
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É possível observar que, independentemente da função sintática do constituinte focalizado 

na sentença, a tendência é que ele ocupe a posição final. Essa posição é a que Lambrecht (1994), 

Van Valin e LaPolla (1997) e Van Valin (1999) denominam domínio potencial de foco. Nesse 

sentido, as construções de foco anteposto surgem como uma forma de permitir a variação no 

domínio de foco de sentenças declarativas russas. Elas emergem como uma possibilidade de 

focalizar um dado constituinte da sentença sem que para isso ele tenha que ocorrer 

obrigatoriamente em posição final. Logo, a construção de foco anteposto é diferente da construção 

pseudoclivada, que tende a manter o domínio de foco não marcado. 

Considerando as contribuições de Halliday (2014), no que se refere à estrutura temática, é 

possível considerar o constituinte focalizado nesse tipo de construção em termos do que o 

estudioso  denomina predicação do Tema (Theme Predication) (HALLIDAY 2014, p. 122). Segundo 

Halliday, a predicação do Tema envolve uma combinação específica entre estrutura temática e 

estrutura da informação, de maneira que o mapeamento da relação entre a estrutura Tema-Rema e 

a estrutura Dado-Novo se dá de forma distinta da habitualmente verificada. Se habitualmente se 

observa a combinação do Tema com status Dado e do Rema com o status Novo, no caso da 

Predicação do Tema o que se vê é o inverso. O Tema é mapeado em combinação com o status 

Novo e o Rema é mapeado em combinação com o status Dado.  

Se pensarmos em termos proposicionais, como postulado por Lambrecht (1994)123, na 

Predicação do Tema sugerida por Halliday, elementos focais seriam mapeados na posição temática, 

ao passo que elementos pressupostos seriam mapeados na posição remática, diferentemente do 

que ocorre com construções pseudoclivadas, como vimos no capítulo anterior, e em construções 

de foco sentencial, como veremos no próximo capítulo. No caso da construção pseudoclivada, a 

informação pressuposta ocupa a posição de Tema e corresponde ao conjunto formado pela oração 

encabeçada pela palavra QU; já em construções de foco sentencial, a informação focal ocupa a 

posição do Rema, ao passo que o elemento éto ocupa a posição do Tema, ancorando uma 

pressuposição evocada no contexto precedente ou na situação extralinguística. 

Retomando a construção contida em (8.1) Éto Putin nie dast svoi tieliefon (Putin é que não dá 

o seu telefone), podemos desenvolver a análise em (8.24), que considera a seguinte organização 

temática, mapeada com o conteúdo proposicional: 

 
 
 
 
 
 

                                            
123 O nível proposicional é compreendido por Halliday no âmbito do sistema de Modo. 
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(8.24) [CNLR – 2003 – programa de rádio] 
 

Tema Rema 

 Foco Pressuposição 

 Это Путин не даст свой  телефон. 
Éto Pútin nié dast svói tieliefón. 
FOC Putin NEG dar.3S POS.REF telefone 

É  Putin que não dá o seu telefone. 

 

Em (8.24) a relação entre éto e o constituinte focalizado se dá de tal forma que o conjunto 

formado por éto + constituinte focalizado funciona como Tema em relação ao conjunto oração 

menos constituinte focalizado (S - X), que funciona como Rema. Assumindo uma concepção 

proposicional, tal como a de Lambrecht (1994), é possível afirmar que o conteúdo focal ocuparia 

a posição do Tema nessa construção sem preencher toda a sua extensão, ao passo que o conteúdo 

pressuposto ocuparia a posição do Rema.  

É possível observar, portanto, que a posição do Tema combinaria dois tipos de 

proeminência: a proeminência temática e a proeminência de novidade, nos termos de Halliday 

(2014). É essa combinação de proeminência temática e proeminência de novidade que torna a 

construção bastante adequada para o contraste explícito, como observamos através dos dados 

analisados em russo no decorrer deste capítulo e tal como Halliday (2014, p. 123) defende para os 

dados do inglês, com construções clivadas do tipo it-cleft. 

Essa combinação de proeminência temática e proeminência de novidade veiculada pelo 

constituinte focalizado por éto se manifesta também em termos de proeminência prosódica, como 

podemos observar na figura abaixo. Aqui é interessante salientar que a proeminência prosódica, no 

caso das construções de foco anteposto é motivada pela combinação de proeminência temática 

com a proeminência de novidade do constituinte focalizado. Na frase éto nié iá rugáius’ (não sou eu 

que estou xingando),  o constituinte  focalizado ia (eu) consiste no elemento mais proeminente em 

termos entoacionais. Dessa forma, cabe salientar a observação de Lambrecht (1994, p. 242)  a 

respeito do fato de a proeminência prosódica, quando aponta para o constituinte comunicativo 

mais importante no enunciado, consistir em uma motivação parcialmente icônica, pois envolve 

uma relação mais direta, e não puramente simbólica entre forma e significado. 
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Figura  8.10. Contorno entoacional da frase Éto nie ia rugaius (Não sou eu que estou xingando). 

 

 

Considerando as propriedades formais e funcionais da construção, descritas neste capítulo,  

é possível configurar o seguinte esquema para as construções de foco anteposto, como 

pareamentos de forma e significado/função, considerando-se a frase  Éto Putin nie dast svoi tieliefon 

(Putin é que não dá seu telefone).  

 
(8.25) 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

F
U

N
Ç

Ã
O

 TEMA Tema Rema 

CONTEÚDO 
PROPOSICIONAL 

 Informação 
Focal 

Informação Pressuposta 

TRANSITIVIDADE 
Processo relacional, Modo: intensivo; Tipo: identificacional. 

Identificado Identificador  Identificado 

F
O

R
M

A
 

ASPECTOS 
PROSÓDICOS 

 
HL* HL* 

ASPECTOS 
MORFOSSINTÁTIC

OS 

Éto X S-X 

Это Путин не даст свой телефон 

Éto Pútin nie dást svói tieliefón 

DEM/FOC Putin NEG dar.3S POS.REF telefone 

 Putin é que não dá seu telefone. 

 
De acordo com o esquema apresentado, no sistema de TEMA, temos uma construção que 

apresenta um esquema Tema-Rema, com o Tema preenchido pela expressão Éto X. No que se 

refere ao conteúdo proposicional, este se acomoda de tal forma que a informação focal se combina 

com o Tema e a informação pressuposta se combina com o Rema. No que diz respeito ao sistema 

de TRASITIVIDADE é possível identificar um processo relacional do tipo intensivo, com modo 

identificacional, entre o marcador éto e o constituinte focalizado X, em que éto, juntamente com a 
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oração sem o constituinte focalizado, consiste no participante Identificado e o elemento X 

representa o participante Identificador124. 

Do ponto de vista da forma, observa-se o acento tonal HL* sobre a sílaba tônica do 

constituinte focalizado, acompanhado de um acento HL* de menor proeminência sobre a sílaba 

tônica do último elemento da construção, o qual ocupa a posição do Rema. Ainda sobre o aspecto 

da forma, observa-se a posição fixa do marcador éto na construção, seguido pelo constituinte 

focalizado (X), que frequentemente pode ser expresso na forma de um SN pronominal (em lugar 

de Putin, poderia ocorrer on). Finalmente observa-se a oração menos o constituinte focalizado (S-

X), que exibe conteúdo pressuposto e se estende pela posição remática. 

Ainda é possível postular, no polo do significado, informações sobre o uso da construção 

com maior frequência na fala, bem como sobre seu uso em contextos de contraste, que na amostra 

utilizada demonstrou-se explícito. 

 

9.3.CONSIDERAÇÕES  

 

 Neste capítulo, descrevi as construções de foco anteposto com o marcador éto em russo. 

Aqui foi possível verificar que construções de foco anteposto constituem construções de foco 

argumental, da mesma forma que as construções pseudoclivadas, diferindo destas últimas em 

termos forma, por exibirem o esquema [Éto X ‘S-X’] e, em termos de significado, sob ao menos 

quatro aspectos específicos: (i) modalidade – a preferência pelo uso das construções de foco 

anteposto na fala, enquanto as pseudoclivadas são mais utilizadas na escrita;  (ii) transitividade – 

nas construções de foco anteposto as orações tendem a construir a cena como um processo 

material, diferentemente de orações em construções pseudoclivadas, que preferencialmente 

constroem a cena por meio de um processo mental; e (iii) status de identificabilidade do referente 

evocado – que em construções de foco anteposto tende a ser mais identificável, ao mesmo tempo 

que os constituintes focalizados em construções pseudoclivadas tendem a evocar referentes não 

identificáveis ou inferíveis; (iv) contraste – o contexto de uso das construções de foco anteposto é 

categoricamente contrastivo, sendo a forma de contraste expressa explicitamente no texto, o que é 

menos comum em construções pseudoclivadas.  

Foi possível verificar que as construções de foco anteposto herdam propriedades 

identificacionais de construções de identificação [Éto X], em que o elemento X serve como 

                                            
124 Essa análise não se refere à descrição do conteúdo semântico evocado pela oração em si, pois esta já havia sido 
apresentada na oração anterior, a qual demonstrou que os processos que ocorrem primordialmente na oração da 
construção consistem em processos materiais. A análise apresentada nesta seção refere-se ao padrão construcional 
[Éto X + ’S-X’]. 
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identidade de éto, mas que, diferentemente de construções de foco sentencial, o elemento X não se 

refere a uma sentença como um todo, mas somente a um de seus argumentos. Na construção de 

foco anteposto, o constituinte focalizado ocorre preferencialmente em posição inicial na sentença, 

contígua ao marcador éto. Nesse sentido, busquei mostrar que essa estratégia é funcionalmente 

relevante na língua russa, na medida em que permite que constituintes que tendem a ser focalizados 

em posição final na sentença possam ser focalizados em posição inicial, combinando dois tipos de 

proeminência nos termos de Halliday (2014): a proeminência temática e proeminência de novidade, 

o que garante a esse tipo de construção o alto potencial contrastivo, principalmente em contextos 

nos quais esse contraste se torna explicito no discurso. 

Observamos também uma estreita relação entre forma e significado na medida em que a 

combinação entre proeminência temática e proeminência de novidade estão diretamente associadas 

à proeminência prosódica nesse tipo de construção. Aqui, vimos que a proeminência prosódica 

associada ao elemento mais importante do pondo de vista comunicativo, qual seja, aquele que 

combina proeminência temática e de novidade, pode se revelar iconicamente motivada, na medida 

em que a relação entre forma e significado se dá de forma mais direta e não estritamente simbólica.  

No próximo capítulo, abordo as construções de foco sentencial, que se demonstram 

motivadas pelo mesmo tipo de padrão construcional de identificação que as construções de foco 

anteposto. Contudo, as construções de foco sentencial parecem apresentar algumas diferenças em 

termos de estruturação temática, além das nítidas diferenças referentes à articulação focal. 
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9 

Construção de foco sentencial 

 
Os três tipos de estrutura de foco correspondem a três 
funções comunicativas básicas: a de predicar uma 
propriedade de um dado tópico (foco de predicado: função 
tópico comentário); a de identificar um argumento para uma 
dada proposição (foco de argumento: função 
identificacional) e a de introduzir um novo referente ou de 
reportar um evento (foco sentencial: a função apresentativa 
ou de reportar um evento). As sentenças podem expressar 
várias dessas funções de uma só vez, por meio de 
combinações de estruturas de foco diferentes125. 
 

K. Lambrecht126 

 
 

Neste capítulo a construção de foco sentencial com o marcador éto é descrita 

em maiores detalhes. Na primeira seção, com base em Lambrecht (1987, 

1988, 1994, 2000), Lambrecht e Polinsky (1998), bem como Sasse (1987, 

1996), diferencio a construção de foco sentencial em relação a outras 

construções de foco para, em seguida, descrever e analisar a construção de 

foco sentencial com éto. Na segunda parte do capítulo, busco identificar as 

motivações para a existência da construção de foco sentencial que se vale 

do marcador éto na língua. Nesse sentido, argumento que esse tipo de 

construção em russo apresenta propriedades identificacionais herdadas de 

construções de identificação do tipo [Éto X], mas que, diferentemente das 

construções de foco anteposto, que herdam propriedades do mesmo padrão 

construcional, apresentam o elemento focalizado em posição remática. 

Como de hábito, algumas considerações sumarizam o capítulo. 

 

 

 

 

                                            
125 No original:  The three focus-structure types correspond to three basic communicative functions:  that of 
predicating a property of a given topic  (predicate focus: topic-comment function); that of identifying an argument for 
a given proposition (argument focus: identificational function); and that of introducing a new discourse referent or of 
reporting an event (sentence focus: presentational or event reporting function). Sentences can express several of theses 
functions at once via formal combinations of different focal structures (LAMBRECHT 1994, p. 336) 
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9.1. CONSTRUÇÕES DE FOCO SENTENCIAL COM O MARCADOR ÉTO 
 
 Vimos, no capítulo 3, que a literatura especializada geralmente reconhece três tipos de 

estrutura de foco: (i) a estrutura de foco de predicado, considerada a universalmente não marcada, 

na qual o foco incide sobre o predicado, dividindo a sentença em uma estrutura de tópico e 

comentário; (ii) a estrutura de foco argumental, em que somente um dos argumentos da sentença 

é posto em foco; e (iii) a estrutura de foco sentencial, na qual tanto o sujeito como o predicado 

encontram-se em foco. Essa distinção pode ser ilustrada por meio do quadro abaixo, extraído de 

Lambrecht e Polinsky (1998)e também presente em Lambrecht (2000): 

 

Quadro 9.1. As três estruturas de foco (Fonte: LAMBRECHT E POLINSKY 1998, p. 190) 

 Argumento em foco Predicado em foco 

Foco argumental + - 

Foco de predicado - + 

Foco sentencial + + 

  

 Em russo, o marcador éto pode ser utilizado tanto em construções de foco argumental  (as 

construções pseudoclivada e de foco anteposto) como em construções de foco sentencial. As 

construções de foco argumental com éto já foram analisadas nos capítulos anteriores desta tese. 

Neste capítulo, portanto, analiso a construção de foco sentencial e, para isso, adoto a definição 

fornecida por Lambrecht e Polinsky (1998, p. 191) e Lambrecht (2000, p. 617), apresentada abaixo: 

 
CONSTRUÇÃO DE FOCO SENTENCIAL: Construção sentencial formalmente 
marcada como expressando uma proposição pragmaticamente estruturada, em que 
tanto o sujeito como o predicado estão em foco. O domínio de foco é a sentença, menos 
quaisquer argumentos tópicos não sujeitos127. 

 

 As construções de foco sentencial, como já dito no capítulo 3, podem ser conhecidas por 

outros rótulos. Na tradição linguística ocidental, esses rótulos incluem sentenças téticas, de 

descrição neutra, sentenças all-new, apresentativas (SASSE 1987, 1996; LAMBRECHT 1987, 2000 

e, para uma leitura em língua portuguesa, PINHEIRO-CORREA 2015). Na tradição russa, essas 

orações são classificadas como ‘indivisíveis’ ou ‘não desmembráveis’ (nieraztchleniónnyie) ou, ainda, 

como ‘sentenças de tema ausente’ (predlojénia s nieingeréntnoi témoi) (KRYLOVA E KHAVRONINA 

                                            
127 No original: SENTENCE FOCUS CONSTRUCTION: Sentence construction formally marked as expressing a 
pragmatically structured proposition in which both the subject and  the predicate are in focus. The focus domain is 
the sentence, minus any topical non-subject arguments. 
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1986; YANKO 2001). Nesse tipo de oração, assumindo as palavras de Sasse (1996, p. 9), a 

proposição inteira encontra-se sob o escopo da asserção. 

 As construções de foco sentencial estudadas neste capítulo apresentam o marcador éto e 

podem ser esquematizadas da seguinte forma: 

 

[Éto  S] 

 

 No esquema, temos a presença do marcador éto na primeira posição, atuando como um 

elemento híbrido, com propriedades de um marcador de foco, mas conservando ao mesmo tempo 

propriedades anafóricas de um pronome demonstrativo proximal. Esse marcador ocupa 

categoricamente a primeira posição na construção e funciona como o participante Identificado em 

um processo de transitividade relacional entre éto e uma sentença S, a qual funciona como 

participante Identificador. Esse esquema pode ser ilustrado a partir dos exemplos abaixo: 

 

 (9.1) [CNLR – 2007 – documentário de TV] 
 Утро, подъем. Это Русь просыпается. 
Útro pod’ióm. Éto Rus’ prosypáietsia. 
manhã alvorada DEM/FOC Rus acordar-3S-REF 
 

Manhã, alvorada. É que a Rus128 está acordando129. 
 

(9.2) [CNLR – 1963 – trecho de conto] 
Вечером когда солнце село в тайгу, с огромного 
Viétcherom kogdá sólntsie siélo v taig-ú, s ogrómnogo 
noite-INS quando sol sentar-PAS-N em taiga-AC de enorme-GEN 
       

пустынного неба донесся до Марвича тяжелый надсадный 
pustýnnogo niéba don-iós-sia do Márvitcha tiajiólyi nadsádnyi 
vazio-GEN céu-GEN chegar.PAS-REF até Marvitch pesado sufocante 
       

гул отозвавшийся в груди. Это шел на Восток 
gul otozvávchiisia v grudí. Éto chió-l  na Vostók 
ruído repercurtir-PAT-REF em peito-PRE DEM/FOC ir -PAS em Leste 
       

большой пассажирский самолет.  
bol’chói passajírskii samoliót.  
grande de passageiros avião  
 

                                            
128 Forma antiga para designar partes da Europa Oriental povoada por povos eslavos orientais, bem como para designar 
os antigos Estados russos que existiram nesses territórios. Na atualidade é utilizada de forma poética para designar o 
território ocupado pela Rússia, Bielorrússia e Ucrânia. 
129 A tradução das construções de foco sentencial com éto  por orações introduzidas por é que, em português, será 
apresentada em alguns momentos, pois a tradução da construção como uma oração simples sem qualquer outro tipo 
de marca pode produzir a interpretação errônea de uma articulação de foco de predicado. 
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À noite, quando o sol baixou sobre a taiga, do enorme céu vazio chegou até Marvitch um ruído 
pesado, sufocante, que reverberava em seu peito. É que em direção ao Leste voava um grande avião 
de passageiros.  

 

 Em (9.1), temos uma construção de foco sentencial produzida durante um depoimento em 

um documentário de TV, no qual se descreve a vida cultural na província de Kozel’sk, na região 

de Kaluga, Rússia. Aqui, éto focaliza a sentença inteira Rus’ prosypáietsia (A Rus está acordando). Em 

(9.2), temos o trecho de um conto. Nesse caso, éto focaliza uma sentença que descreve a partida de 

um enorme avião de passageiros para o Leste (Éto chiól na Vostók bol’chói passajírskii samoliót). Abaixo, 

na seção 9.1.1., veremos algumas características formais relacionadas à construção. 

 

9.1.1. O polo da forma 

  

 9.1.1.1.Aspectos morfossintáticos  

 

Um dos aspectos observados em construções de foco sentencial inclui o fato de esse tipo 

de construção geralmente apresentar estrutura monoargumental. Essa é uma tendência reportada 

na literatura ocidental sobre o tema (SASSE 1987, 1996; LAMBRECHT 1987, 2000; 

LAMBRECHT E POLINSKY 1998), que se confirma nas construções de foco sentencial com o 

marcador éto analisadas nesta tese. Como é possível observar diante do gráfico abaixo, a maioria 

das construções de foco sentencial exibiu esse padrão, o que equivale a 82% dos dados analisados. 

Com relação aos 18% de estruturas biargumentais observadas na amostra, cabe uma discussão que 

será apresentada na seção 9.3 deste capítulo. Nesta seção,  as construções com estrutura 

monoargumental são apresentadas em maior detalhe. 

 

 

Figura 9.1. Distribuição dos tipos de estrutura argumental observados em construções de foco sentencial com o 
marcador éto 

  

82%

18%

Estrutura argumental em construções de foco sentencial com 
o marcador eto

Estrutura monoargumental

Estrutura biargumental
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Correlacionado ao padrão de estrutura monoargumental está o tamanho exibido por essas 

construções. Diante dos dados de construções de foco sentencial da amostra realizei a mesma 

contagem e classificação empreendida na análise das construções pseudoclivadas e de foco 

anteposto comentada nos capítulos anteriores, considerando o número de sílabas. No caso das 

construções de foco sentencial, os resultados podem ser observados na tabela abaixo: 

 

Tabela 9.1. Distribuição das construções de foco sentencial conforme o tamanho da sentença em foco  

 
Pequeno 

(4-9 sílabas) 

Médio 

(10-15 sílabas) 

Grande 

(16-20 sílabas) 
Total 

  %  %  %  

Sentença em foco 41 62 17 26 8 12 66 

Teste de X2= 26.455, df = 2, p-value = 1.801e-06 

 

 Na tabela, verificamos que 62% das sentenças em foco tendem a exibir  entre 4 e 9 sílabas, 

tamanho considerado pequeno. Essa tendência pode ser ilustrada por meio de alguns exemplos de 

construções que exibiram o padrão monoargumental, com tamanho pequeno. 

 

(9.3) [CNLR – 2011 – documentário de TV] 
Французы, кажется сошли  с ума, но  это 
Frantsúz-y káj-et-sia soch-l-í s um-á no éto 
fracês-PL parecer-3S-REF descer.PRF-PAS-PL com mente-GEN mas DEM 
       

     6 sílabas 

в  реальность не так. Это поднялась нация. 
v reál’nost’ nié tak. Éto podnia-l-á-s’ nátsia. 
em realidade NEG assim DEM/FOC levantar.PRF-PAS-F-REF nação 

 
Parece que os franceses enlouqueceram, mas na realidade não é isso. É que se ergueu uma nação.  

 
(9.4) [CNLR – 2005 – conversa informal] 

   5 sílabas  

[собака  лает]   – Это Сигурд вернулся.  
[sobáka lá-iet]   – Éto Sígurd vernú-l-sia  
cachorro latir.IMPF-3S DEM/FOC Sigurd voltar.PRF-PAS-REF  

       
[latido de cachorro]   - É que o Sigurd voltou. 

 

 O tamanho das construções de foco sentencial já havia sido observado por Yanko (2001, 

p. 187), quando analisava a prosódia de orações simples sem o marcador éto.  Segundo a 

pesquisadora, as construções de foco sentencial devem ser sempre curtas, pronunciadas de uma só 
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vez, não sendo possível fazer pausas. Nesse sentido, orações de estrutura monoargumental, com 

palavras de tamanho reduzido, tendem a ser comuns nesse tipo de construção. Essa configuração 

também se confirma em construções de foco sentencial que utilizam o marcador éto. 

Além do caráter monoargumental e do tamanho pequeno observado com frequência nesse 

tipo de construção, foi possível perceber que, diferentemente do que postula Yanko (2001), para 

quem nas construções de foco sentencial simples a ordem vocabular SV é mais frequente, em 

construções de foco sentencial com éto não foi possível identificar uma ordem mais frequente, em 

termos estatisticamente relevantes, embora a ordem VS tenha se destacado levemente em número 

de ocorrências. Diante dos exemplos apresentados neste capítulo até o momento, podemos 

verificar que, em construções de foco sentencial com o marcador éto, é possível verificar tanto a 

ordem VS, como a ordem SV.  

A esse propósito Lambrecht, ao fornecer exemplos do russo, postula, com base na 

literatura especializada no estudo de construções de foco sentencial, que em línguas que carecem 

de uma categoria morfológica de definitude ou, nas palavras de Lambrecht (2000, p. 635), uma 

categoria que expresse a identificabilidade de pressuposições (como é o caso do russo), a inversão 

Verbo-Sujeito pode consistir numa forma de marcar um SN como indefinido ou, melhor dizendo, 

marcar o referente de um SN como não identificável para o interlocutor. Essa proposta se coaduna 

razoavelmente bem com diversos dados de construções de foco sentencial com éto encontrados na 

amostra.  

Se assumirmos os exemplos apresentados até então neste capítulo, em (9.1), Rus 

corresponde a um nome próprio que, por si só, é definido, ocorrendo portanto na ordem SV; já 

em (9.2), o escritor busca marcar um enorme avião de passageiros que voa em direção ao Leste 

como indefinido e apresentá-lo como não identificável para o leitor. O mesmo ocorre em (9.3), 

quando um apresentador em um programa de TV marca natsia (nação) em posição pós-verbal na 

construção. Já em (9.4), no trecho de um filme em que o cachorro de estimação da personagem 

retorna a casa, o nome próprio Sigurd (o nome do cachorro), ocorre em posição pré-verbal na 

construção.  

 

9.1.1.2. A entoação em construções de foco sentencial. 

 

 Do ponto de vista prosódico, foi possível observar comportamento interessante por parte 

das construções de foco sentencial com o marcador éto. Como vimos na seção anterior, em geral 

as construções de foco sentencial com éto tendem a apresentar um tamanho razoavelmente 

pequeno, confirmando o postulado de Yanko (2001), para construções de foco sentencial sem éto.  
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Nesse tipo de construção não são verificadas rupturas melódicas, de maneira que a construção é 

enunciada de uma só vez. Consequentemente, esse tipo de construção tende a apresentar somente 

um acento tonal distintivo.  

A análise acústica realizada a partir de enunciados lidos por falantes nativos de russo 

permitiu identificar contornos entoacionais como o apresentado na figura 9.2, e é acompanhada, 

em seguida, de seu contexto de uso, no exemplo  (9.5).  Na  figura 9.2,  é possível observar a frase 

Éto gipoksiia idiot (é que está acontecendo a hipóxia), que foi extraída de uma conversa informal em 

que uma das interlocutoras reporta a fala de uma médica, quando esta diagnosticava o quadro 

clínico do bebê que estava esperando. Aqui pode-se observar o acento HL* sobre a sílaba tônica 

da palavra gipoKSIia (hipóxia), indicado pela seta para baixo na figura.  

 

Figura 9.2. Contorno entoacional da frase éto gipoksiia idiot (É que está acontecendo uma hipóxia) 

 

(9.5) [CNLR – 2009 – conversa informal] 
...я помню, меня врачиха запугивала. Говорила... “ой,  
...ia pómniu, meniá vratchíkha zapúgivala. Govorí-l-a “ói, 
1S lembrar-1S 1S.AC médica assustar-PAS-F fala-PAS-F ah 
       

ну это...” значит, сперва она мне говорит 
nu éto...” znátchit spervá oná mnié govor-ít 
bem DEM significar-3S inicialmente 3S.F 1S.DAT falar-3S 
       

“Как часто шевелится?” Я  говорю, “Ну, так, 
“Kak tchásto chevel-ít-sia?” Ia govor-iú, “Nu, tak, 
como frequentemente mexer.IMPF-3S-REF 1S falar.IMPF-1S bem assim 
       

время от времени”. “Ой, это  плохо”. Прихожу в 
vrémia ot vrém-eni”. “Oi, éto plókho”. Prikhoj-ú v 
tempo de tempo-GEN Ah DEM ruim chegar-1S em 
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следующий раз. “Как шевелится?” Я говорю “Ой, активно” 
sliéduiuchii raz. Kak chevel-ít-sia?” Ia govor-iú “Oi, aktívno” 
próximo vez como mexer.IMPF.3SREF 1S falar.IMPF-1S ah ativamente 
       

“Это тоже  плохо”. Я говорю “Почему?” Она мне 
“Éto toje plókho”. Iá govoriú “Potchemú?” Oná mnié 
DEM também mail 1S falar-1S por que 3S 1S.DAT 
       

говорит: “Возможно ему не хватает кислорода. Это  
govor-ít: Vozmójno iemú nié khvatáiet kisloróda. Éto 
falar-3S possivelmente 3S.DAT NEG ser suficiente-3S oxigênio-GEN DEM/FOC 

       

гипоксия идет. Он дергается, значит нервничает.  
gipoksía id-iót. On diórgaietsia, znátchit niérvnitchaiet.  
hipóxia ir-3S 3S contorcer-3S-REF significar-3S estar irritado-3S  
 
Eu lembro que a médica me assustava. Falava... “ah, bem, isso...” que dizer, primeiro ela me 
falava “Com que frequência ele se mexe?” Eu falava, bem, assim, de vez em quando. “Ah isso 
é ruim”. Chegava da próxima vez: “Como ele está se mexendo?” Eu falava: “Ah, ativamente”, 
“Isso também é ruim.”. Eu falava: “Por que?” Ela me dizia: Pode ser que ele não tenha oxigênio 
suficiente. Está acontecendo a hipóxia. Ele está se contorcendo, significa que está irritado. 

 

 O acento tonal HL* configura-se como o acento principal da construção de foco sentencial 

com éto e é combinado com a ordem dos constituintes na sentença. Na figura 9.2, o SN sujeito 

gipoksia ocorre em posição pré-verbal (SV), o que sinaliza que o SN em questão é definido e, 

portanto, passível de ser identificado pelo interlocutor. No entanto, a proeminência prosódica 

ocorre, ainda assim, sobre o sujeito e não sobre o predicado, caracterizando uma construção de 

foco sentencial. Caso o sujeito ocorra em posição pós-verbal (VS), marcado como indefinido ou 

não identificado, o acento HL* acompanha o sujeito, recaindo em sua sílaba tônica, tal como ocorre 

na figura 9.3. Nesse caso, sintaxe e prosódia se combinam para  estruturar uma construção de foco 

sentencial. 

 

Figura 9.3. Contorno entoacional da frase Éto podnialas' natsia (Ergueu-se uma nação). 
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 Diante da análise entoacional das construções de foco sentencial, observa-se a presença de 

um único acento tonal distintivo (HL*) sobre a sílaba tônica do constituinte sujeito, seja ele 

anteposto ou pospoto ao verbo, como demonstraram as figuras 9.2 e 9.3, sendo possível sugerir o 

esquema que pode ser observado na figura abaixo: 

 

Figura 9.4 Representação esquemática da construção de foco anteposto em termos entoacionais 

  

 Nota-se que há uma diferença entre as construções investigadas neste trabalho em termos 

entoacionais. Embora as três se valham do acento tonal HL* para marcar foco, a forma com a qual 

esse acento é mapeado na construção em combinação com os demais aspectos da construção é 

distinta. As construções pseudoclivadas exibem a combinação [H*L HL*], em que o acento HL* 

ocorre de forma combinada com o domínio potencial de foco da sentença, posição não marcada 

da codificação do foco em russo. Já nas construções de foco anteposto, dois acentos tonais HL* 

se combinam para formar a construção. Nela, o domínio de foco não ocorre ao final da sentença 

combinado com a posição remática, pelo contrário, é mapeado em posição temática, recebendo o 

acento tonal HL* mais proeminente, enquanto o conteúdo pressuposto ocorre em posição remática 

recebendo também um acento tonal HL* de menor proeminência. As construções de foco 

sentencial, por fim, marcam a sentença com um único acento tonal HL* distintivo que recai em 

posição remática sobre o sujeito da sentença, o qual pode ocorrer anteposto ou posposto ao verbo. 

 

 9.1.2. O polo do significado/função 

  

 9.1.2.1. Estrutura proposicional e função discursiva da construção 

  

 Construções de foco sentencial são consideradas simples asserções não predicativas de 

estados de coisas (Sasse 1987, p. 511). Defende-se que o principal aspecto caracterizador de uma 

construção de foco sentencial é o fato de ela apresentar, sob o domínio de foco, tanto o sujeito 

HL* 
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como o predicado da sentença, tornando-se antinatural dividi-la em tópico e comentário 

(LAMBRECHT 1987, 2000; LAMBRECHT E POLINSKY 1998).  É nesse sentido que a estrutura 

de foco sentencial não evoca formalmente nenhuma pressuposição.  

 Lambrecht (2000, p. 623) salienta o fato de a principal função relacionada a esse tipo de 

estrutura ser a apresentativa, na medida em que ela serve ou para apresentar um referente novo no 

discurso, ou para reportar um evento que envolve um referente novo ou contextualmente 

construído como novo. Essa função também é reportada por Sasse (1987, p. 526), subdividida em 

dois tipos, quais sejam, enunciados téticos centrados na entidade (entity-central) e enunciados téticos 

centrados no evento (event-central).  

 Um enunciado tético centrado na entidade é aquele que afirma a existência de uma entidade, 

ao passo que um enunciado tético centrado num evento é aquele que afirma a existência de um 

evento. Para Sasse, essa diferença se torna mais evidente em expressões que ele, da mesma forma 

que Lambrecht (1987, 1988, 1994 e 2000), denomina apresentativas, as quais denotam a existência 

de uma entidade e nada mais (there was a man) e impessoais, geralmente denotando a existência de 

um evento e nada mais (it rains). Além, disso, essa diferença também pode ser evidenciada em 

sentenças que expressam estados de coisas que envolvem tanto entidades como eventos, como na 

sentença my grandfather died, quando ela é enunciada com o propósito de afirmar a existência de uma 

entidade cuja propriedade de estar envolvida em um evento é apresentada (interpretada como there 

is my grandfather dying). Para Sasse, esse mesmo estado de coisas poderia ser perspectivado de forma 

centrada no evento, ao afirmar a existência do evento e atribuir-lhe um participante (there is dying of 

my grandfather). 

 Em russo, essa distinção apresentada por Sasse (1987) pode ser utilizada para compreender 

a opção pela ordem SV/VS em construções de foco sentencial com o marcador éto. Retomemos 

os exemplos (9.1) e (9.2), apresentados no início deste capítulo e exibidos  abaixo como (9.6) e 

(9.7): 

 

(9.6) [CNLR – 2007 – documentário de TV] 
 Утро, подъем. Это Русь просыпается. 
Útro pod’ióm. Éto Rus’ prosypáietsia 
manhã alvorada DEM/FOC Rus acordar-3S-REF 
 
Manhã, alvorada. É que a Rus está acordando./A Rus está acordando. 

 

(9.7) [CNLR – 1963 – trecho de conto] 
Вечером когда солнце село в тайгу, с огромного 
Viétcherom kogdá sólntsie siélo v taig-ú, s ogrómnogo 
noite-INS quando sol sentar-PAS-N em taiga-AC de enorme-GEN 
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пустынного неба донесся до Марвича тяжелый надсадный 
pustýnnogo niéba don-iós-sia do Márvitcha tiajiólyi nadsádnyi 
vazio-GEN céu-GEN chegar.PAS-REF até Marvitch pesado sufocante 
       
гул отозвавшийся в груди. Это шел на Восток 
gul otozvávchiisia v grudí. Éto chió-l  na Vostók 
ruído repercurtir-PAT-REF em peito-PRE DEM/FOC ir -PAS em Leste 
       
большой пассажирский самолет.  
bol’chói passajírskii samoliót.  
grande de passageiros avião  
 
À noite, quando o sol baixou sobre a taiga, do enorme céu vazio chegou até Marvitch um ruído 
pesado, sufocante, que reverberava em seu peito. É que em direção ao Leste voava um grande avião 
de passageiros.  

 

 Em (9.6), podemos compreender a sentença que constitui a construção de foco sentencial 

com o marcador éto como centrada na entidade. Existe uma entidade ‘Rus’, cuja propriedade de 

‘estar acordando’  está sendo apresentada. Em (9.7), por outro lado, existe um evento de ‘voo (ou 

ida) para Leste’ ao qual o participante ‘enorme avião de passageiros’ está sendo atribuído. Logo, 

essa sentença é centrada no evento. Nesse sentido, a explicação sugerida por Lambrecht (2000) 

relativa à marcação de SNs como definidos ou indefinidos (identificáveis ou não identificáveis) a 

depender da ordem, e a sugestão de Sasse (1987) sobre sentenças téticas centradas na entidade e 

no evento podem ser usadas em conjunto para explicar a motivação do uso da ordem SV ou VS 

em russo em construções do tipo aqui estudado. 

 Para além do aspecto de centralidade da entidade ou do evento, cabe observar as funções 

discursivas que uma construção de foco sentencial com o marcador éto pode apresentar. Como já 

observado no capítulo 4, Kimmelman (2009) defende que construções de foco sentencial com o 

marcador éto (que o pesquisador denomina téticas) ocorrem em situações que permitem uma leitura 

causal entre a construção de foco sentencial e o contexto precedente.  Não creio que essa visão 

esteja errada, porém parece-me até certo ponto incompleta, na medida em que é possível aferir 

contextos em que uma interpretação causal não consegue dar conta de explicar a ocorrência da 

construção. Dessa forma, é necessário propor uma generalização que se aplique a um conjunto 

maior de dados.  

De acordo com Sasse (1996, p. 30), é possível distinguir cinco funções básicas das 

construções por ele denominadas téticas, elencadas a seguir: anunciativa, introdutória, interruptiva, 

descritiva e explicativa. As construções de foco sentencial com o marcador éto geralmente 

apresentam a função que Sasse considera explicativa. De acordo com o estudioso, a função 

explicativa requer um evento pressuposto, ou seja, algo que já tenha sido mencionado em contexto 
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imediatamente anterior ou presente na situação extralinguística, mas que requeira ainda algum tipo 

de identificação. O contexto discursivo, propício para a ocorrência de uma construção de foco 

sentencial com função explicativa geralmente se divide em duas partes: uma na qual se estabelece 

uma pressuposição, e outra, que contém a construção de foco sentencial, na qual é fornecida uma 

explicação ou uma elaboração (SASSE 1996, p. 36). O estudioso identifica ao menos três 

possibilidades de correlação entre essas duas partes. Tais possibilidades se demonstraram bastante 

produtivas nos dados de construções de foco sentencial com o marcador éto, analisados neste 

trabalho e, portanto, são elencadas e exemplificadas a seguir: 

 

a. A sentença que precede a construção de foco sentencial indica um estado de coisas que requer 

uma explicação ou elaboração em termos de um evento ainda desconhecido: 

 

(9.8) [CNLR – 1996 – Trecho de conto] 
И вдруг в  ночи застучала по окнам 
i vdrug v nótch-i zastutchá-l-a po ókn-am 
e de repente em noite-PRE começar a bater-PAS-F por janela-DAT.PL 
       

ледяная крупа. Не та снежная белая словно пшено. 
ledianáia krupá. Nié ta sniéjnaia biélaia slóvno pchenó. 
de gelo grão NEG DEM.F de neve branco como painço. 
        

А ледяная склянь. Это шел дождь и  замерзал 
A  ledianáia sklián’. Éto chió-l dojd’ i zamerzá-l 
Mas de gelo sujeira DEM/FOC ir-PAS chuva e congelar-PAS 
        
на лету.       
na liet-ú       
em voo-PRE       
 
E de repente, à noite, grãos de gelo começaram a bater nas janelas. Não aqueles brancos, de 
neve, como painço. Mas uma sujeira de gelo. (é que) Caiu uma chuva  e congelou no ar. 

 

No exemplo acima, o contexto imediatamente anterior à construção evoca uma 

pressuposição ou apresenta um fato que requer explicação em termos de um evento não 

pressuposto ou, nas palavras de Sasse (1996), ainda não conhecido. Esse evento é apresentado 

como uma proposição que carece de um evento formalmente pressuposto na propria construção, 

pois a pressuposição se constrói não com base na construção de foco sentencial em si, mas a partir 

do contexto precedente. Em (9.9), os grãos de gelo sujo, que batem nas janelas, decorrem do 

congelamento da chuva no ar. 
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b. A pressuposição é estabelecida por uma questão do tipo “O que aconteceu?”.   

 

Os estudiosos que têm analisado construções de foco sentencial (LAMBRECHT 1994, 

2000; SASSE 1996; LAMBRECHT E POLINSKY 1998; YANKO 2001; ZIMMERLING 2014) 

geralmente sugerem um teste para identificar esse tipo de estrutura, qual seja, a realização de 

perguntas como  “O que aconteceu?” “Que barulho foi esse?” “Quais as novidades?”. Em russo, 

esse tipo de relação é encontrado com relativa frequência em diálogos que exibem perguntas de 

tipos variados. A esse propósito, o julgamento de aceitabilidade 01, realizado para esta tese, indicou 

que construções de foco sentencial com o marcador éto em contextos de perguntas do tipo tchto 

slutchilos’ (o que aconteceu?) ou perguntas semelhantes são bastante aceitáveis, com melhor média 

estabelecida em 4,25 (em uma escala de avaliação de 1 a 5), como é possível verificar no exemplo 

abaixo: 

 

(9.9) [Julgamento de aceitabilidade A] 
– Что   за шум?  
–Tchto za chum?  
–O que atrás barulho  
   

– Это идет  дождь 
– Éto id-iót dojd’ 
 DEM/FOC ir-3S chuva 
 

– Que barulho é esse? 
– É que está chovendo. 

 

 Nesse tipo de contexto, o significado identificacional das construções de foco sentencial se 

torna evidente. A pergunta é feita de forma a requerer a identificação de um evento ou entidade. 

 

c. O elemento que aciona a pressuposição encontra-se no contexto extralinguístico, tal como ilustra 

o exemplo (9.10): 

 

 (9.10) [CNLR – 1978 – Trecho de filme] 
– А  все-таки есть собственные беды. [шум мотора] 
– A vsió-takí iést sóbstvenn-yie bed-ý. [chum motóra] 
   E mesmo assim haver prórpio-PL desgraça-PL [barulho motor-GEN] 
       

Это Митя приехал. Поиди, помаши ему. Oн любит. 
Éto Mítia priiékha-l. Poid-í pomach-í iemú. On liúbit. 
DEM/FOC Mitia chegar-PAS Ir-IMP acenar-IMP 3S.DAT 3S gostar-3S 
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E ainda há as minhas próprias desgraças. [barulho de motor]  Mitia130 chegou. Vá, acene para ele. 
Ele gosta. 
 

  No exemplo (9.10) o que aciona a pressuposição contextual que propicia a enunciação de 

uma construção de foco sentencial com o marcador éto é o contexto extralinguístico. Aqui a 

personagem ouve o barulho de motor e, como que explicando ou identificando para o interlocutor 

a origem daquele som (ou o que o som representa), informa que se trata da chegada de Mítia.  

Considerando as construções de foco sentencial pelo prisma de sua estrutura proposicional, 

pode-se dizer que todas as instâncias da construção de foco sentencial com o marcador éto aqui 

apresentadas podem ser interpretadas segundo a análise proposicional sugerida por Lambrecht 

(1994, p. 233) para construções de foco sentencial. Retomemos o exemplo (9.10) como  (9.11), a 

título de ilustração da análise:  

 

(9.11) [CNLR – 1978 – Trecho de filme] 
Это Митя приехал. 
Éto Mítia priiékha-l. 
DEM/FOC Mitia chegar-PAS 

Mitia chegou. 
 

Sentença: Mitia priekhal. (Mítia chegou) 
Pressuposição:  ---  
Asserção: Mitia priekhal. 
Foco: Mítia priekhal. 
 

 A intepretação apresentada em (9.11) é a de que a sentença Mitia priekhal não evoca nenhuma 

pressuposição formalmente (a despeito da pressuposição evocada pelo contexto precedente).  Aqui o 

domínio de foco ocupa todo o escopo da asserção.  

 Nesse sentido, cabe indagar sobre o papel do marcador éto na construção. Como dito no 

início deste capítulo, no caso das construções de foco sentencial, o marcador éto funciona como 

um elemento híbrido, que combina as propriedades de um marcador de foco e de um 

demonstrativo com função anafórica. Nesse sentido, a função de éto em construções de foco 

sentencial seria a de apontar para a pressuposição presente no contexto anterior e associá-la à 

asserção presente na sentença que o segue. Nesse sentido, embora a sentença que ocorre na 

construção de foco sentencial  seja apresentada como estando em foco, a construção de foco 

sentencial com o marcador éto exibe uma estrutura temática bipartida, de maneira que o marcador 

éto constituiria tema da construção e a sentença como um todo constituiria o rema. Esse seria um 

dos recursos existentes na língua russa para permitir que sentenças inteiras encontrem-se no escopo 

                                            
130 Forma abreviada do nome Dmitri. 
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de asserções. Se considerarmos a construção como um todo, a análise contida em (9.11) poderia 

ser desenvolvida como em (9.12): 

 

(9.12) [CNLR – 1978 – Trecho de filme] 
Это Митя приехал. 
Éto Mítia priiékha-l. 
DEM/FOC Mitia chegar-PAS 

Mítia chegou. 
 

Sentença: Éto Mitia priekhal. (Mítia chegou) 
Pressuposição:  Éto (que ancora uma pressuposição contextual) 
Asserção: Mitia priekhal. (Mítia chegou) 
Foco: Mitia priekhal. (Mitia chegou) 
 

 Considerando a função discursiva explicativa, proposta por Sasse (1996), e aqui defendida 

como a função característica de construções de foco com o marcador éto, é possível afirmar que o 

marcador éto retoma uma pressuposição presente no co-texto anterior ou na situação 

extralinguística, identificando-a com um estado de coisas apresentado na sentença que se segue. 

Dessa forma, a construção éto Mitia priekhal (Mítia chegou) possui uma parte pressuposta 

representada pelo elemento éto, que retoma uma pressuposição presente no co-texto ou na situação 

de fala, e uma parte não pressuposta referente à sentença inteira Mítia priékhal, que estaria em foco.  

 A esse propósito, a epígrafe apresentada no caput deste capítulo é bastante ilustrativa.  Em 

sua caracterização das funções que motivam a existência de três tipos de estrutura de foco, Labrecht 

(1994) sugere que as sentenças da língua podem expressar várias dessas funções de uma só vez, por 

meio da combinação de estruturas de foco diferentes. No caso das construções de foco sentencial 

com o marcador éto, esse fato é crucial para seu entendimento. A construção de foco sentencial 

com éto pode ser compreendida como uma estrutura de foco de predicado em que éto funciona 

como o tópico e S funciona como o comentário. A função dessa construção seria possibilitar que 

uma sentença inteira seja interpretada como não pressuposta e, portanto, focal, com função 

discursiva explicativa. 

 

 9.1.2.2. Transitividade  e tipo semântico do verbo 

 

Na seção 9.1.1.1. verificamos que construções de foco sentencial com éto tendem a exibir 

estrutura monoargumental. Agora, vejamos como essa estrutura se organiza, segundo os padrões 

de transitividade sugeridos por Halliday (1985, 1994, 2004, 2014). No que diz respeito 

propriamente à transitividade das orações introduzidas por éto, cabe ressaltar a maior frequência de 

processos primordialmente materiais, como é possível conferir a partir do gráfico da figura 9.5, 



211 
 

mais abaixo. Aqui, além de as construções de foco sentencial, que exibem um processo material, 

terem sido mais frequentes na amostra analisada, elas foram mais bem avaliadas no julgamento de 

aceitabilidade, com média de avaliação estabelecida em 4,1. Além de orações materiais, foi possível 

observar também a ocorrência de processos periféricos, como o comportamental, que, na 

concepção de Halliday (2014), encontram-se num contínuo entre os processos materiais e os 

processos mentais, geralmente incluindo tipos de verbos que denotam processos fisiológicos, 

tipicamente humanos, como espirrar, tossir, morrer, e o processo existencial, localizado em um 

contínuo entre os processos materiais e relacionais, indicando a existência de alguma entidade e 

exibindo geralmente tipos de verbos de existência, como haver, existir. 

 

 

Figura 9.5. Transitividade em construções de foco sentencial com o marcador éto em russo.131 

 

Como já visto no capítulo 2 desta tese e já mostrado no capítulo 8, orações do tipo material 

exibem processos que Halliday (2014) denomina como fazer (doing) ou acontecer (happening). Eles 

constroem um quantum de mudança no fluxo de eventos a partir de um input de energia. Nesse tipo 

de oração há sempre um participante que Halliday denomina Ator  ou agente(Actor)132. Esse 

participante acarreta o desenrolar do processo no decorrer do tempo, o que leva a um resultado 

que é diferente do período anterior ao desenrolar do processo. Esse resultado pode estar 

relacionado exclusivamente ao Ator, configurando-se, neste caso, um acontecimento (happening) e, 

na terminologia tradicional, uma oração intransitiva, ou pode se estender para outro (s) participante 

(s) no processo. Geralmente esse outro participante é caracterizado por Halliday como o Alvo 

(Goal)133. Nesse caso fala-se sobre um fazer (doing), ou, na terminologia tradicional, oração transitiva.   

                                            
131 Teste de X2= 33.364, df = 2, p-value = 5.691e-08 
132 No caso dos processos comportamentais, o participante é o behaver (comportante). No caso dos processos 
existenciais, existent (existente) 
133 Isso não exclui a possibilidade de serem acrescentados outros participantes, tais como o Escopo (Scope), Recipiente 
(Recipient) ou Cliente (Client). 
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No caso das construções de foco investigadas neste capítulo, orações que expressam um 

acontecimento foram mais frequentes do que orações que expressam um fazer. Nesse caso, isso se 

deve ao tipo semântico do verbo geralmente utilizado nessa construção. Para Halliday, os tipos de 

verbos que podem ocorrer em orações materiais podem ser divididos em dois grupos: (i) o de 

verbos “criativos”, aqueles em que ou o Agente, ou o Alvo, passa a existir com o desenrolar do 

processo; e (ii) o de verbos “transformativos”, aqueles em que um Ator ou um Alvo pré-existente 

vai sendo transformado com o desenrolar do processo.  

Dentro desses dois grandes grupos existe uma gama de possibilidades que, no que diz 

respeito às construções de foco sentencial com o marcador éto, se concentram  preferencialmente 

em dois tipos: verbos de aparição  (poiavliát’sia, voznikát’, proizoití / aparecer, surgir, acontecer)  que  

podem ser considerados como pertencentes ao grupo de verbos “criativos”, verbos de movimento 

(skáknut’, idtí, khodít’, iékhat’, priiékhat, prikhódit, lietát’, podniát’sia/ saltar, ir, andar, ir (em meio de 

transporte), chegar (em meio de transporte), chegar (a pé), voar, levantar-se), que Halliday 

considera como parte do grupo de verbos transformativos. Essa concentração de ocorrências 

reporta a tendência, já mencionada acima, de construções de foco sentencial com éto geralmente 

apresentarem o surgimento de um participante ou evento em cena (éto gipoksia idiot – é que está 

acontecendo a hipóxia, éto dojd’ idiot – é que está chovendo), o que não exclui, evidentemente, outras 

possibilidades não prototípicas para esse tipo de construção.  

 

 

9.2.MOTIVAÇÃO E HERANÇA NA FOCO SENTENCIAL COM ÉTO. 

  

9.2.1 A destopicalização do sujeito em construções de foco sentencial 

 

A epígrafe deste capítulo, extraída de Lambrecht (1994), menciona o fato de as estruturas 

de foco sentencial estarem associadas à função comunicativa apresentativa, na medida em que 

apresentam participantes no discurso ou reportam eventos ainda não conhecidos pelo interlocutor. 

Interpretando essa função juntamente com as funções discursivas anunciativa, introdutória, 

interruptiva, descritiva e explicativa, postuladas por Sasse (1996), temos uma motivação funcional 

interessante, capaz de explicar a necessidade de as línguas do mundo codificarem algumas de suas 

estruturas na forma de uma construção de foco sentencial, em contraste com estruturas de foco de 

predicado.  

De acordo com a definição de foco sentencial apresentada acima e extraída de Lambrecht 

e Polinsky (1998) e Lambrecht (2000), a construção de foco sentencial se difere da construção de 
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foco de predicado pelo que Lambrecht caracteriza como a ausência de um sujeito tópico e, 

portanto, de uma relação tópico-comentário entre o referente sujeito e a proposição. De acordo 

com o estudioso, para que uma oração seja interpretada como tendo uma estrutura de foco 

sentencial ela precisa ser marcada de tal maneira que o constituinte relevante não seja construído 

como uma expressão tópica. Dessa forma, Lambrecht e Polinsky (1998) e Lambrecht (2000) 

sugerem  o princípio de destopicalização do sujeito, de acordo com o qual o sujeito não pode ser 

gramaticalmente codificado com propriedades gramaticais associadas ao tópico de uma construção 

de foco de predicado. Esse princípio é implementado nas línguas do mundo por meio da marcação 

do sujeito com traços gramaticais geralmente associados aos objetos focais em uma sentença de 

predicado (o que Lambrecht nomeia como o princípio da neutralização entre sujeito e objeto). 

Nesse sentido, Lambrecht (2000, p. 625) elenca os traços gramaticais mais comuns encontrados 

em objetos focais nas línguas do mundo, listados abaixo: 

 

(a) proeminência prosódica; 

(b) posição linear em relação ao verbo; 

(c) co-ocorrência com partículas de foco; 

(d) ausência de concordância gramatical com o verbo; 

(e) marcação de caso não nominativo; 

(f) status de único constituinte na sequência verbo-objeto; 

(g) restrições sobre anáfora zero. 

 

No caso das construções de foco sentencial com o marcador éto em russo, chamo a atenção 

para os itens (a) e (c) da lista. Em termos prosódicos, a tendência nesse tipo de construção é que 

sujeitos recebam o acento tonal que habitualmente é atribuído ao predicado, geralmente a objetos 

focais, em construções de foco de predicado, como observamos na seção 9.1.1.2.  

Do ponto de vista morfossintático, temos a presença do marcador éto, interpretado por 

alguns como partícula focalizadora, que ocupa a posição tópica na construção, para que o sujeito 

possa ser interpretado como parte do escopo da asserção. Nesse caso, a palavra éto exibe as 

características de um pronome com referência anafórica, quando os elementos pressupostos se 

encontram no discurso precedente, ou com valor dêitico, quando os elementos que acionam a 

pressuposição encontram-se no contexto extralinguístico. Podemos interpretar a função de éto 

como um ancorador das pressuposições criadas no contexto (linguístico ou não linguístico) 

anterior, à luz das quais a construção deve ser interpretada, e como um dispositivo de apresentação 

da proposição a ser expressa na forma de uma estrutura de foco sentencial. Em outras palavras, 
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seguindo Grenoble (1998, p. 204), éto fornece um link entre algum tópico ou pressuposição presente 

no contexto anterior e a oração presente na construção de foco sentencial, cuja proposição evocada 

encontra-se no escopo da asserção. Dessa forma, é importante considerar ao menos duas funções 

inerentes ao marcador: 

 

a) função dêitica ou anafórica (a depender do contexto de ocorrência da construção), na 

medida em que se refere a entidades presentes no contexto situacional ou no discurso 

precedente; 

b) função focalizadora, na medida em que apresenta, ou identifica um novo personagem ou 

evento no discurso, por meio  de uma sentença inteira. 

 

A esse propósito, a semelhança entre as construções de foco sentencial introduzidas por 

éto em relação as construções de identificação do tipo [Éto  X] em russo não é mera coincidência. 

Aqui, defendo que as primeiras são motivadas por estas últimas, ou melhor, consistem em um nó 

mais específico na rede das construções de identificação do tipo [Éto  X]. 

 

9.2.2. A função de identificacional da construção  

  

 Na seção 9.1.2.1 verificamos que o contexto de uso da construção de foco sentencial com 

o marcador éto é aquele em que uma pressuposição presente no co-texto (ou contexto situacional) 

requer algum tipo de explicação ou elaboração, por meio da identificação de um evento ou 

participante não pressuposto. Nesse sentido, a construção de foco sentencial  em pauta exibe claro 

significado identificacional, não no sentido já apresentado nos capítulos anteriores para a 

construção pseudoclivada e a construção de foco anteposto – que identificam uma variável em 

uma proposição aberta pressuposta – mas na medida em que sinaliza ou aponta um 

evento/entidade, com vistas a identificar134 uma pressuposição contextual135. 

 

 

                                            
134 Nesse sentido, o uso do marcador eto  se assemelha aos usos de um demonstrativo identificacional. (Diessel 1999). 
135 Aqui, é importante observar que as propriedades identificacionais da construção de identificação [Éto X] permitem 
o surgimento de dois nós mais específicos na rede construcional: um que identifica uma veriável em uma proposição 
aberta pressuposta, caracterizando a construção de foco anteposto (um tipo de construção de foco marcado) e uma 
construção que apresenta eventos ou entidades no discurso, que são identificados em relação a pressuposições 
contextuais ou contextuais (uma construção de foco também marcada, porém caracterizada como foco sentencial) 
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(9.13) [CNLR – 2002 – conto] 
Дача -  деревянная, но крепкая. В доме имелся 
Dátcha -  dereviánnaia, no kriépkaia. V domié imiélsia 
datcha136 de madeira mas forte em casa-PRE possuir-PAS-REF 
       

свой домовой, он шуршал по ночам. Иногда 
svói domovói, on churchá-l po notchám. Inogdá 
POS.REF domovoi137 3S farfalhar-PAS por noite-DAT Às vezes 
       

раздавался звук, как выстрел. Может  быть, это 
razdavá-l-sia zvuk, kak výstriel. mój-et byt’ éto 
ressoar-PAS-REF som como tiro poder-3S ser DEM/FOC 

       
приходил дед. Анна просыпалась и замирала  
prikhodí-l diéd. Anna prosypálas’ i zamirá-l-a  
chegar-PAS avô Anna acordar-PAS-F-REF e ficar imóvel-PAS-F  
       

как труп в морге. По одеялу пробегал 
kak trup v mórge. Po odieiál-u probiegál 
como cadáver em necrotério-PRE por cobertor-DAT correr-PAS 
       
любопытный  мышонок, думал что никого нет.  
liubopýtnyi mychónok, dúma-l tchto nikogo niet.  
curioso ratinho pensar.IMPF-PAS que ninguém-GEN NEG  
 
A datcha era de madeira, mas firme. A casa tinha o seu domovói, que farfalhava à noite. Às vezes 
ouvia-se um som semelhante a um tiro. Talvez fosse vovô chegando. Anna acordava e ficava 
imóvel como um cadáver em um necrotério. Corria pelo cobertor um ratinho curioso, pensando 
que não havia ninguém. 

 

 Em (9.13), a construção de foco sentencial éto prikhodil died138 (fosse vovô chegando) 

identifica a possibilidade de chegada do avô de Anna como uma explicação para o som semelhante 

a um tiro que se ouvia na datcha. É nesse sentido que a construção de foco sentencial pode ser 

compreendida em termos identificacionais. 

 Como já visto no capítulo anterior, a construção [Éto X] consiste em um padrão 

construcional básico, utilizado para a identificação de entidades em geral. Essa apresentação pode 

ocorrer tanto em referência a elementos presentes na situação extralinguística, tal como naquela 

ilustração que forneci sobre a galeria Tretiakov, como também em referência a entidades 

mencionadas no contexto linguístico prévio, como é possível verificar a partir do exemplo (9.14) 

abaixo. 

 

                                            
136 Tipo de casa de veraneio.  
137 Segundo o folclore eslavo, espécie de espírito que habita cuida das casas das aldeias russas. 
138 Note-se que aqui died  ocorre em posição pós-verbal. A probabilidade de died ser interpretado como definido é 
grande, porém o sujeito ainda assim é apresentado em posição pós-verbal, indicando a centralidade do evento, nos 
termos de Sasse (1987). 
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(9.14) [CNLR – 2003 – entrevista]  
А вклады составляют всего 29 миллиардов долларов. 
A vklád-y sostavliá-iut vsegó 29 milliárd-ov dóllar-ov. 
E depósito-PL comport-3PL todo-GEN 29 bilhão-GEN dólar-GEN 
      
Это огромный рынок неосвоенных денег. 
Éto ogrómnyi rýnok nieosvóiennykh diénieg 
DEM enorme mercado não aproveitado-GEN dinheiro.GEN 
      
E os depósitos totalizam 29 bilhões de dólares. É um mercado enorme de dinheiro não 
aproveitado. 

 

 Nos termos do sistema de TRANSITIVIDADE de Halliday (1985, 1994, 2004, 2014), 

construções do tipo [Éto X] envolvem, assim como as construções de identificação [X éto Y], 

discutidas no capítulo 7, um processo relacional de modo intensivo, do tipo identificacional. A 

diferença é que, na construção [Éto  X], X serve para apresentar a identidade de éto,. Nesse caso, X 

funciona como participante Identificador, ao passo que éto funciona como participante 

Identificado, tal como ilustra a figura 9.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construções de identificação do tipo [Éto X] requerem que a palavra éto se refira a algum 

tipo de referente anterior, presente na situação extralinguística, como no exemplo das obras de arte 

no museu de arte russa, ou presente no discurso anterior, como no artigo de opinião do exemplo 

(9.6). Nesse caso, éto retoma uma entidade que carece de identificação, ao mesmo tempo em que 

aponta para o participante identificador. O status de éto nesse tipo de construção é semelhante ao 

status de um demonstrativo identificacional, tal como discutido por Diessel (1999), em sua 

tipologia de demonstrativos. Para Diessel, a função dos demonstrativos identificacionais é 

justamente identificar referentes em uma situação de fala.  

 Nesse contexto, a palavra éto é invariável e ocorre em uma posição fixa – sempre na primeira 

posição na construção – seguida imediatamente pelo elemento X. Em termos de produtividade 

(aqui compreendida como extensibilidade), a construção identificacional [Éto X] permite que os 

Função     ID       < Identificado   Identificador> 
 
 
 
 
 
 
Forma  posição   <     éto                    X           > 
             fixa  

Figura  9.6. Esquema da construção de identificação [éto X] 
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candidatos a ocupar o slot  do elemento X sejam relativamente diversificados, abrangendo desde 

SNs simples, como em (9.15), passando por SNs complexos, como em (9.16), e SNs de núcleo 

pronominal, como em (9.17): 

 

(9.15) [CNLR – 1967 – conto] 
Он из Московской консерватории, –ответила  я –Это 
On  iz Moskóvsk-oi konservatóri-i –otviéti-l-a iá – Éto 
3S de de Moscou-GEN conservatório-GEN responder-PAS-F 1S DEM 

      
мой брат. Он будет выступать у вас 
mói brat. On búd-iet vystupát’ u vas 
1POS irmão 3S AUX-3S apresentar-se em 2PL.GEN 

   
на концерте. 
na kontsertie. 
em concerto-PRE 
 
Ele é do Conservatório de Moscou.  – respondi. – Esse é o meu irmão. Ele vai se 
apresentar no seu concerto. 

 

(9.16) [CNLR – 2009 – artigo em revista] 
Журнал неоднократно публиковал головоломки, в которых надо 
Jurnál neodnokrátno publiková-l golovolómki, v kotór-ykh nádo 
revista mais de uma vez publicar-PAS quebra-cabeça-PL em que-PRE.PL preciso 
       
было внутри плоской прямоугольной коробочки перемещать 
bý-l-o vnutrí plós-koi priamougól’n-oi koróbotchk-i pieriemechiát’ 
ser-PAS-N dentro plano-GEN retangular-GEN caixa-GEN mover 
       
разнообразные плоские  фигуры ((см.,например, “Наука и жизнь” 
raznoobrázn-yie plósk-ie figúr-y  (sm.,naprimiér “Naúka i jizn” 
diverso-PL plano-PL figura-PL  vide por exemplo ciência e vida 
       
Nº7,1964 г; Nº8, 1970 г.). Это близкие родственники знаменитой “игры  
Nº7,1964 g; Nº8, 1970 g.). Éto  blízk-iie ródstvenniki znamenít-oi “igrý  
Nº7 1964  Nº8  1970  DEM próximo-PL parente-PL famoso-GEN jogo.GEN     

       
в 15” Самуэля Лойда.    
v 15” Samuél-ia Lóid-a    
em 15 Samuel-GEN Loyd-GEN    
 
A revista mais de uma vez publicou quebra-cabeças nos quais era preciso, dentro de uma caixa 
retangular plana, mover diversas figuras planas (vide, por exemplo, “Ciência e Vida” Nº 7, 1964; Nº 
1970). Esses são parentes próximos do famoso “jogo do 15” de Samuel Loyd. 
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(9.17) [CNLR – 1978 – trecho de filme]  

Здравствуйте, Лина! Это  я, Георгий. 

Zdrávstvu-ite Lína! Éto iá, Geórgii. 

saudar-IMP Lina DEM 1S Georgii 

Olá Lina! Sou eu, Georgii. 

 

 Considerando a construção de identificação [Éto X], à luz do sistema de TEMA de Halliday 

(1985, 1994, 2004 e 2014), o marcador éto, que ancora a pressuposição contextual e ocorre 

obrigatoriamente no início da construção, constitui o ponto de partida da construção como uma 

mensagem, ou seja, assume as vezes de Tema, exibindo o que Halliday denomina proeminência 

temática. Por outro lado, o material que segue o elemento éto assume a função de Rema, veiculando 

a assim chamada por Halliday (2014) proeminência de novidade.  

 Retomando os exemplos acima e aplicando-lhes uma interpretação de acordo com os 

sistemas de TRANSITIVIDADE e TEMA, obtemos os esquemas presentes em (9.18), (9.19) e 

(9.20), abaixo: 

 

(9.18) Frase Éto moi brat (esse é meu irmão) 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

F
U

N
Ç

Ã
O

 TEMA Tema Rema 

IDENTIFICABILIDADE Identificável Não identificável 

TRANSITIVIDADE Processo relacional, Modo: intensivo 
Tipo: identificacional 

Identificado Identificador 

 

 Это мой брат. 
Éto moi brat 
DEM meu irmão 

Esse é meu irmão. 

 

 

(9.19) Frase Éto blizkie rodstvenniki znamenitoi “igry v 15” Samuelia Loida  

                   (Esses são parentes próximos do “jogo em 15” de Samuel Loid”) 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

F
U

N
Ç

Ã
O

 TEMA Tema Rema 

IDENTIFICABILIDADE Identificável Não identificável 

TRANSITIVIDADE 
Processo relacional, Modo: intensivo Tipo: identificacional 

Identificado Identificador 

  

Это  близкие  родственники знаменитой 

Éto  blizk-iie rodstvenniki znamenit-oi 

DEM  próximo-PL parente-PL famoso-GEN 

 
  

  “игры  в 15” Самуэля Лойда 

  igr-y v 15 Samuel-ia Loyd-a 

  jogo.GEN    em 15 Samuel-GEN Loyd-GEN 

Esses são parentes  próximos do “jogo em 15” de Samuel Loyd 
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(9.20) Frase Éto ia. (Sou eu) 
S
IG

N
IF

IC
A

D

O
 

F
U

N
Ç

Ã
O

 
TEMA Tema Rema 

IDENTIFICABILIDADE Identificável N 

TRANSITIVIDADE Processo relacional, Modo: intensivo 
Tipo: identificacional 

Identificado Identificador 

 

 Это я 
Éto ia 
DEM 1S 
Sou eu. 

 

 Com relação à construção de foco sentencial [Éto  S], podemos aferir o mesmo tipo de 

mapeamento relativo aos sistemas de TRANSITIVIDADE e TEMA que os apresentados acima 

para a construção [Éto X]. Observe-se o exemplo (9.21), que retoma a frase Éto gipoksia idiot  (está 

acontecendo a hipóxia): 

 

(9.21) 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

F
U

N
Ç

Ã
O

 

TEMA Tema Rema 

CONTEÍDO 
PROPOSICIONAL 

Pressuposição Foco 

TRANSITIVIDADE 

Processo relacional, Modo: intensivo 
Tipo: identificacional 

Identificado Identificador 

  

Это гипоксия идет 
Éto gipoksiia id-iot 
DEM hipóxia ir-3S 

É que está acontecendo uma hipóxia. 

  

 Na construção éto gipoksiia idiot, éto, seguindo os moldes da construção de indentificação 

[Éto X], desempenha a função de Tema, ao passo que  gipoksia idiot  ocupa a posição de Rema, 

complementando o Tema e constituindo o núcleo do enunciado em termos informacionais. Aqui 

a oração gipoksiia idi-ot encontra-se em foco. 

 Considerando-se a análise acima sugerida, pode-se dizer que a construção de foco 

sentencial com o marcador éto é motivada pela construção identificacional [Éto  X], na medida em 

que herda propriedades desse tipo de construção. Essa herança pode ser representada da seguinte 

maneira:  



220 
 

 

Figura 9.7. Herança entre a construção de identificação e a construção de foco sentencial com éto 

 

 A construção de foco sentencial pode ser se postulada como um nó abaixo da construção 

de identificação na rede construcional, porque consiste em uma construção mais específica com 

características próprias, tais como o uso exclusivo com sentenças, com a finalidade de apresentar 

eventos como a identidade do marcador éto, que evoca pressuposições contextuais.  

 Nem todas as propriedades da construção de identificação são herdadas pela construção 

de foco sentencial. Tal como postulado por Goldberg (1995, p. 70) e já salientado anteriormente, 

se uma construção A é baseada em uma construção B, então A herda todas as propriedades de B 

que não entrem em conflito com suas próprias especificações. É exatamente o que ocorre com a 

construção de foco sentencial. A construção ocorre exclusivamente com função explicativa, em 

contextos nos quais uma pressuposição evocada anteriormente apresenta um evento que requer 

identificação. Já a construção  de identificação [Éto X] não possui apenas função explicativa. Ela 

pode ocorrer também em contextos mais amplos, envolvendo apresentações, descrições, 

interrupções, avaliações, correções entre outros. 

 Além disso, construções de identificação em geral podem ser negadas, assumindo o 

esquema [Éto NEG X]. Já no que se refere às construções de foco sentencial, parece não ser 

possível negá-las. Isso não quer dizer que a proposição evocada pela sentença na construção não 

possa ser negada. Pelo contrário, exemplos como (9.22) são completamente possíveis na língua e 

foram bem avaliados no julgamento de aceitabilidade: 

 

(9.22) [Julgamento de aceitabilidade A] 
 – Почему  ты такая  грустная?   
– Potchemu ty tak-aia grustn-aia?   
por que 2S tão triste-F   
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-  Это Коля до сих пор не пришел. 
Éto Kolia do sikh por nie prichol. 
DEM/FOC Kolia até DEM.GEN.PL tempo.GEN.PL NEG chegar-PAS 
 
–Por que você está tão triste? 
- É que o Kolia até agora não chegou. 

 

Em (9.22), a sentença Petia do sikh por nie prichol (Pétia até agora não chegou) é perfeitamente 

possível. O que as construções de foco sentencial parecem não admitir é o uso do molde [Éto NEG 

S], tal como ilustra o exemplo abaixo: 

 

(9.23) [Julgamento de aceitabilidade A] 
- Что  случилось?    
- tchto slutchílos’?    
 o que acontecer-PAS-REF    

 
- *Это не стакан сломался. 
- Éto nie stakán slomá-l-sia. 
DEM/FOC NEG copo quebrar-PAS-REF 
 
- O que aconteceu? 
- *Não o copo se quebrou. 

 

 Os julgamentos de aceitabilidade demonstraram que expressões como a apresentada em 

(9.23) se tornam inaceitáveis em contextos de interpretação como uma construção de foco 

sentencial. No entanto, no contexto de uma construção de foco anteposto, envolvendo foco 

argumental contrastivo, elas se tornam perfeitamente aceitáveis, como observado no capítulo 8 e 

como é possível observar em (9.24) abaixo. 

 

(9.24) [Julgamento de aceitabilidade A] 
- Стакан сломался.    
- Stakán slomá-l-sia.    
 o que quebrar-PAS-REF    

 

-Нет, Это не стакан сломался. (это чашка) 
-Niet, Éto nié stakán slomá-l-sia. (éto tcháchka) 
NEG DEM/FOC NEG copo quebrar-PAS-REF (DEM/FOC xícara) 
 
- O copo quebrou. 
- Não, não foi o copo que quebrou. (foi a xícara) 

 

 Parece que, para que ocorra no contexto em que a identificação de éto está sendo negada, a 

oração contida na construção deve ser interpretada como pressuposta, o que anula a interpretação 

de foco sentencial. São necessários, no entanto, experimentos mais diversificados, ou pelo menos 
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que considerem especificamente essa questão, para verificar em quais condições a polaridade 

negativa na identificação de éto de fato torna a articulação de foco sentencial na construção 

inaceitável. Contextos de polaridade negativa tendem a ser marcados em relação a contextos de 

polaridade positiva (GIVÓN 1995). Talvez em construções de foco sentencial haja maiores 

restrições contextuais para o uso da polaridade negativa, que não tenham sido observadas neste 

trabalho.  

 

9.2.3. Construção [Éto  S] e estruturas biargumentais. 

 
Como já mencionado na seção 9.1.1.1, na literatura ocidental especializada em construções 

de foco sentencial é comum encontrar análises de estruturas monoargumentais, que apresentam 

entidades ou reportam eventos (LAMBRECHT 1987, 2000; SASSE 1987, 1996; LAMBRECHT E 

POLINSKY 1998). Contudo, na literatura sobre a língua russa são comuns menções à  articulação 

de foco sentencial envolvendo sentenças biargumentais (YANKO 2001, KIMMELMAN 2009, 

ZIMMERLING 2014). No capítulo 4, por exemplo, citei um exemplo extraído de Kimmelman 

(2009), que o autor caracteriza como uma construção tética, retomado abaixo como (9.25): 

 

(9.25) [Kimmelman 2009:321] 
Nacha Tania gromko platchet. Éto ona mam-u zoviot.139 
POS.1.PL.F Tania alto chorar.3S DEM 3S.F mamãe-AC chamar-3S 
Nossa Tania está chorando alto. Ela está chamando a mamãe. 

 

 Neste exemplo, Kimmelman considera que a sentença inteira ona mamu zoviot encontra-se 

sob o escopo da asserção e que a palavra éto faz referência ao contexto imediatamente anterior, 

mantendo com ele um tipo de relação causal. 

 Já Yanko (2001), ao analisar construções de foco sentencial sem o marcador éto, embora 

considere que esse tipo de construção deva ser essencialmente curta140, oferece exemplos como 

(9.26) e (9.27) para ilustrar esse tipo de construção. As frases apresentadas entre os sinais <> 

indicam informação contextual: 

 
(9.26) [YANKO 2001:189] 
<-Почему вы не вернулись в деревню?> 
<-Potchemú vy nié vernú-l-i-s’ v dieriévn-iu? 
por que 2PL NEG voltar-PAS-PL-REF em aldeia-AC 
 
 

     

                                            
139 Entendo o contexto oferecido por Kimmelman mais como o de finalidade do que de causa propriamente. Tania 
chora alto com a intenção de chamar a mãe.  
140 Curtas, mas não necessariamente apresentando estrutura monoargumental. 
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- Катю совесть замучила.   
- Káti-u sóvest’ zamútchi-la.   
Katia-AC consciência atormentar-PAS-F  
 
- Por que você não voltou para a aldeia? 
- Kátia ficou com a consciência pesada./ A consciência atormentou Kátia.  

  

(9.27) [YANKO 200, p. 189) 
<На этом месте будет памятник.> Здесь нацисты 
<Na ét-om miést-ie búd-iet pámiatnik.> Zdiés’ natsíst-y 
em DEM-PRE local-PRE haver-3S monumento Aqui nazista-PL 
       

людей замучили.     
liudiéi zamútchi-l-i     
pessoas-GEN.PL atormentar-PAS-PL     
 
Neste local haverá um monumento. Aqui os nazistas torturaram pessoas. 

 

 Os exemplos apresentados por Kimmelman e Yanko contrariam os princípios de 

destopicalização do sujeito e de neutralização entre sujeito e  objeto sugeridos por Lambrecht 

(2000) e apresentados mais acima. Aqui, parece imperar o critério discursivo segundo o qual, 

Yanko, com base em algumas propostas de Sasse (1987), defende que as estruturas apresentadas 

nos exemplos acima consistem em uma estratégia de vinculação da sentença com o contexto, para 

o qual ela serve como uma justificativa, ou explicação. Yanko (200, p. 183) defende  que o contexto 

explicativo seria o único indicador da relação da oração com o contexto prévio e que, por isso, ela 

pode ser considerada tética.  

 Zimmerling (2014) considera que as orações de foco sentencial constituem orações sem 

tópico ou sem características formais de algum componente tópico (posição linear, marcação de 

acento, etc.). O estudioso defende que a oração de foco sentencial não possui tópico ou porque 

seu predicado projeta uma estrutura atípica de coexistência, na qual a distinção entre tópico e 

comentário se faz antinatural, tipo que Zimmerling denomina “independente do contexto”, ou 

porque o tópico da oração pode ser restabelecido a partir do contexto, tipo que Zimmerling 

denomina “dependente do contexto”. Abaixo são apresentados os exemplos fornecidos por 

Zimerling (2014), para exemplificar cada um desses dois tipos: 

 

(9.28) [Zimmerling 2014:224] Orações de foco sentencial independentes do contexto. 
Грачи  прилетели. 
Gratch-í prilietié-l-i 
gralha-PL сhegar voando-PAS-PL 
 
As gralhas chegaram. 
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(9.29) [Zimmerling 2014: 229] orações de foco sentencial dependentes do contexto. 
- Что  за  шум?   
- Tchto za chum?   
O que atrás barulho?   
     

- Вася гол забил.   
- Vássia gol zabí-l   
Vássia gol bater-PAS   
 
- Que barulho é esse? 
- Vássia fez um gol. 

 

De acordo com Zimmerling, os exemplos supracitados consistem em orações de foco 

sentencial. Na primeira, observa-se uma estrutura monoargumental  e na segunda observa-se uma 

estrutura bi argumental.   

No conjunto de dados analisados para este trabalho, 12 orações que integravam a 

construção [Éto S] apresentaram forma semelhante a dos exemplos de (9.25) a (9.29), acima. 

Observem-se algumas delas: 

 

(9.30) [CNLR – 1968 – Trecho de filme] 
– Это что?   
– Éto tchto?   
  DEM o que?   
    

– Это Виктор привез виноград. 
– Éto Víktor privióz vinográd. 
DEM/FOC  Viktor trazer.PAS uvas. 

 

– Isso é o que? 
– É que o Viktor trouxe uvas. 
 

(9.31) [CNLR - 1978 - trecho de filme] 

[Contexto: em uma prisão, mulher entrega um pacote a um preso] 

Это мама свитер связала. 

Éto máma svíter sviazá-l-a 

DEM/FOC mamãe tricotou  um sueter 

 

É que a mamãe tricotou um suéter. 

 

(9.31) [CNLR – 2005 – conversa informal] 
– Что   это  у  тебя  так  шумно?  
  Tchto éto u tiebiá tak chúmno?  
 O que PAR em 2S.GEN PAR barulhento  
 
 
 

      



225 
 

– Это у  меня мама опять сериалы смотрит. 
–Éto u mieniá máma opiát’ seriály smótr-it. 
 DEM/FOC em 1S.GEN mamãe novamente novela assistir-3S 
 
– Por que está tão barulhento aí? 
– É que a minha mãe está assistindo novela de novo. 

  

 Considerando a ocorrência de orações biargumentais em construções do tipo [Éto S], cabe 

aqui um questionamento: como dar conta de orações com esse tipo de estrutura em construções 

de foco sentencial? 

 Considerando a proposta de Zimmerling (2014), os dados da construção [Éto S] 

apresentados acima seriam do tipo dependente do contexto. Considerando a proposta de Sasse 

(1996), bem como Yanko (2001), elas exibiriam a função discursiva explicativa, de fato  

identificando uma pressuposição contextual, presente na situação extralinguística ou no co-texto 

anterior, como um evento não pressuposto. Nesse caso, o marcador éto permitiria não só que a 

oração como um todo ocorresse na parte referente ao comentário da construção, mas também 

permitiria que a oração fosse interpretada como focal em relação a uma pressuposição do discurso 

precedente ou da situação extralinguística. Nesse sentido, pode-se imaginar que a ocorrência de éto 

na construção tenha como finalidade atender ao princípio de destopicalização do sujeito postulado 

por Lambrecht (2000).  

No entanto, não me parece ser o caso de ocorrer nesse tipo de construção o que Lambrecht 

(2000) postula como princípio de neutralização entre sujeito e  objeto. Em orações com estrutura 

biargumental não se vê nenhuma propriedade inerente a  objetos sendo atribuídas ao sujeito, nem 

mesmo do ponto de vista prosódico, como observamos em estruturas monoargumentias.  Além 

disso, ressalte-se o fato de que, num quadro de estrutura biargumental, não parece haver espaço 

para o significado apresentativo de que tratam Lambrecht (1987, 1994, 2000) e Lambrecht e 

Polinsky (1998), pelo menos não strictu sensu. Nesse sentido, caracterizar os exemplos acima, que 

exibem estrutura biargumental como construções de foco sentencial é pelo menos discutível. Nota-

se, assim, que a questão requer maior aprofundamento, a ser desenvolvido oportunamente em um 

trabalho posterior. 

 

9.3. CONSIDERAÇÕES 

  

Neste capítulo, as construções de foco sentencial com o marcador éto foram analisadas. 

Vimos que nesse tipo de construção, diferentemente de construções de foco de predicado e de 
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foco de argumento, a sentença inteira localiza-se no escopo da asserção, isto é, nenhuma 

pressuposição é evocada formalmente a partir da construção.  

Do ponto de vista da forma, as construções de foco sentencial com o marcador éto tendem 

a apresentar tamanho pequeno (com poucas exceções), entre 4 e 9 sílabas, com predileção pela 

estrutura monoargumental. Em termos entoacionais, foi possível verificar que o acento tonal HL* 

consiste no acento principal da construção, recaindo preferencialmente sobre o sujeito da sentença.  

Já do ponto de vista do significado/função, além de tais construções marcarem foco 

sentencial, elas tendem a ocorrer em contextos nos quais se observa uma leitura explicativa, a qual 

requer que um evento pressuposto já tenha sido mencionado em contexto imediatamente anterior 

ou que esteja contido na situação extralinguística, mas que careça ainda de identificação. Aqui 

verificamos que há pelo menos três contextos em que a função explicativa pode ser observada: a) 

quando uma sentença anterior indica um estado de coisas que requer uma explicação ou elaboração 

em termos de um evento ainda desconhecido; b) a pressuposição é estabelecida por uma questão 

do tipo “O que aconteceu?”; e c) o elemento que aciona a pressuposição encontra-se no contexto 

extralinguístico. 

Além disso, verificamos que as orações que ocorrem na construção de foco sentencial 

tendem a construir a cena apresentada na forma de um processo material, reportando na maioria 

dos casos um acontecimento. Vimos que associado a essa perspectiva material de representação da 

realidade está o tipo semântico de verbos utilizados na construção, dividido basicamente em verbos 

de aparição e de movimento, os quais geralmente indicam o surgimento ou chegada de algum 

participante em cena ou a ocorrência de evento desconhecido. 

Com vistas a explicar a motivação da construção de foco sentencial com o marcador éto, 

recorremos à epígrafe deste capítulo, que apresenta como motivação funcional para a existência 

das construções de foco sentencial a função comunicativa apresentativa ou de reportar eventos. 

Essa função contrasta com outras funções comunicativas, que também permitem o surgimento de 

outras estruturas de foco nas línguas do mundo (tais como, por exemplo, as funções que Lambrecht 

apresenta como identificacional, para construções de foco argumental, e a de predicar uma dada 

propriedade para um dado tópico, característica de construções de foco de predicado). É possível 

encontrar uma motivação em termos de forma e significado para as construções de foco sentencial 

com o marcador éto [Éto  S], a partir das construções de identificação com o demonstrativo éto [Éto  

X] que permite a apresentação e identificação de referentes no discurso.  

Nesse caso, a construção de foco sentencial com éto herdaria propriedades inerentes à 

construção de identificação, interpretadas à luz dos sistemas de TEMA e TRANSITIVIDADE, 

nos termos de Halliday (1985, 1994, 2004 e 2014). Assim, em termos de transitividade, éto, da 



227 
 

mesma forma que em construções identificacionais, desempenharia a função de participante 

Identificado ao passo que a sentença S, da mesma forma que os diversos tipos de elementos que 

podem ocupar o slot X, na construção de identificação, assumiria a função de participante 

Identificador. Em termos de estrutura temática, em ambas as construções ([Éto  X] e [Éto S], éto 

desempenha a função de Tema, consistindo no ponto de partida para a construção como uma 

mensagem, ao passo que o elemento X, na construção de identificação, e o elemento S, na 

construção de foco sentencial, desempenham a função de Rema, consistindo no núcleo 

informativo da construção. Aqui, pode-se identificar aquilo que Halliday denomina proeminência 

de novidade, já que geralmente o conteúdo remático tende a apresentar informação considerada 

nova. 

Vimos, além disso, que nem todas as propriedades inerentes à construção de identificação 

são herdadas pela construção de foco sentencial. Aqui observamos que construções de foco 

sentencial com éto são consideradas inaceitáveis, quando utilizamos o template [Éto S] com 

polaridade negativa {[Éto NEG  S]}. O julgamento de aceitabilidade realizado com falantes nativos 

da língua demonstrou que o template negativo não pode ser utilizado com uma leitura de foco 

sentencial, o que não quer dizer que as sentenças em si, que ocupam a posição S não possam 

ocorrer com polaridade negativa, ou que as proposições evocadas nestas sentenças não possam ser 

negadas. No entanto, são necessários experimentos adicionais que confirmem se todos os 

contextos de ocorrência de construções de foco sentencial são de fato inaceitáveis com polaridade 

negativa. Ainda assim, vale dizer, a polaridade pode ser, ao menos em um primeiro momento, 

utilizada como mais um parâmetro distintivo entre construções de foco anteposto e de foco 

sentencial com o marcador éto. 

Por fim, foi observado um grupo de orações biargumentais que ocorrem na construção 

[Éto S], as quais não se encaixam na descrição habitual observada na literatura ocidental 

especializada sobre construções de foco sentencial. Vimos que, na literatura que investiga esse tipo 

de construção em russo, orações biargumentais são consideradas na descrição. Contudo, os dados 

observados contrariam em parte alguns postulados, fornecidos por pesquisadores ocidentais para 

caracterizar construções de foco sentencial, tais como a função apresentativa e o princípio da 

neutralização entre sujeito e objeto. Nesse sentido, para se chegar a resultados conclusivos que 

deem conta de caracterizar esse tipo de construção, no que se refere ao uso de sentenças com 

estrutura biargumental, são necessários estudos mais aprofundados, sugerindo um canal produtivo 

de estudos a serem desenvolvidos oportunamente. 
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10 

Considerações finais 

 
Isto é isto. 
Aquilo é aquilo. 
Isto não é aquilo. 
Isto não é não isto. 
O resto é isto ou não isto. 
Tudo é aquilo ou não aquilo. 
O que não é aquilo e não é isto então não é isto e não aquilo. 
O que é aquilo e é isto, então é si PRÓPRIO.141 

 
Daniil Kharms 

 
 

Neste trabalho apresentei ampla descrição e análise das construções de foco com o 

marcador eto na língua russa, sob uma perspectiva construcionista baseada no uso. Busquei mostrar 

que tais construções herdam propriedades, ou, em outras palavras, consistem em instanciações 

mais específicas de padrões construcionais amplamente difundidos na língua, denominados 

construções de identificação (ou construções identificacionais), representadas pelos esquemas [Eto 

Y] e [X eto Y].  

Para isso, considerei o problema da estrutura da informação sob dois aspectos específicos: 

por um lado, observei a estrutura temática das construções em pauta, com base no sistema de 

TEMA, que organiza a oração como uma mensagem, tal como proposto por Halliday (1967, 1970, 

1985, 1994, 2004 e 2014); e, por outro lado, em termos proposicionais, à luz da articulação foco-

pressuposição, da forma como propõe Lambrecht (1986, 1987, 1988, 1994, 2000 e 2001).  

Em termos de estrutura temática, busquei, nas propostas de Halliday, a distinção Tema-

Rema, segundo a qual o Tema pode ser compreendido como o ponto de partida para a oração 

como uma mensagem, o elemento fundamental de que trata a oração; e o Rema pode ser entendido 

como a complementação do Tema, a parte da oração na qual o Tema é desenvolvido. Combinadas, 

essas duas partes constituem uma mensagem. Cabe salientar aqui, mais uma vez, que essa distinção 

                                            
141 Tradução de Aurora Fornoni Bernardini, Daniela Mountian e Moissei Mountian. No original: Это есть это. / То 
есть то./ Это не то./ Это не есть это./ Остальное либо это либо не то./Всё либо то либо не то./ Что ни то и 
ни это, то ни это не то./ Что то и это , то и себе САМО. 
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não corresponde à distinção Dado-Novo, que Halliday subcategoriza à luz de um subsistema 

denominado ‘informação’142.  

No que diz respeito à estrutura proposicional, recorri à caracterização de Lambrecht, para 

quem a categoria de foco é compreendida como o componente semântico de uma proposição 

pragmaticamente estruturada, em que a asserção difere da pressuposição. Foco, nesse sentido, seria 

o componente principal da asserção e, portanto, considerado informação nova143.  

Logo, aqui cabe ressaltar que a combinação não-marcada entre estrutura temática e 

estrutura proposicional se dá de tal maneira que elementos pressupostos se organizam como Tema 

ao passo que elementos focais se organizam como Rema, o que não quer dizer que formas 

marcadas de organização não sejam possíveis. Pelo contrário, é possível encontrar usos marcados 

da combinação entre essas duas estruturas, de tal modo que o conteúdo focal pode ser mapeado 

como Tema e o conteúdo pressuposto, como Rema. 

Nesta tese, discuti alguns aspectos teóricos relevantes, que fundamentaram a pesquisa 

empreendida. Adotei a Gramática de Construções Baseada no Uso (GCBU), segundo a qual a 

língua pode ser concebida como um inventário estruturado de construções, as quais, por sua vez, 

consistem em pareamentos convencionalizados de forma e significado/função. De acordo com 

essa concepção, a gramática emerge a partir da aplicação de processos cognitivos de domínio geral 

(não exclusivamente linguísticos) sobre instâncias de uso da língua. Assim, pode-se observar que a 

GCBU defende a não autonomia da linguagem em relação aos demais sistemas cognitivos e, além 

disso, refuta a tradicional divisão entre gramática e uso, presente em dicotomias bastante 

difundidas, tais como língua/fala ou competência/desempenho, respectivamente. Isso não quer 

dizer que gramática e uso sejam iguais; na verdade,  compreende-se que entre gramática e uso há 

uma espécie de ‘via de mão dupla’, o que permite que instâncias de uso causem impacto na 

representação cognitiva da linguagem.  

Considera-se também, nessa abordagem, que a língua exibe efeitos de protótipo e  assume 

caráter gradiente e variável, em decorrência do uso, podendo ser concebida mais como um sistema 

adaptativo complexo, do que como um sistema totalmente planejado e acabado. Neste trabalho, 

                                            
142 Na concepção de Halliday, a estrutura temática é orientada para o falante, na medida em que ele escolhe o que será 
o ponto de partida para a oração como uma mensagem e o que será desenvolvido a respeito do ponto de partida. Já o 
conjunto denominado estrutura da informação  é orientado para o ouvinte, sendo o elemento dado, aquele que o 
ouvinte já conhece ou que está acessível para ele, e o novo, o que não está acessível ou é inesperado. No entanto, 
ambos os tipos de estrutura são selecionados pelo falante. Não utilizei nesta tese a distinção Dado-Novo tal como 
sugerida por Halliday, uma vez que considero essa distinção, em conformidade com as contribuições de Lambrecht 
(1994), valendo-me da concepção de status de identificabilidade. 
143 As concepções de Halliday e Lambrecht não são totalmente excludentes, já que, para Halliday, foco também consiste 
em informação nova. No entanto, Halliday compreende foco em termos de recuperabilidade e não em termos 
proposicionais, o que pode causar alguns problemas de interpretação, tal como demonstrou Prince (1982). 
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apontei o caráter gradiente do marcador eto, tradicionalmente classificado como pronome 

demonstrativo ou como partícula discursiva, mas que, na prática, quando se avalia um conjunto 

maior de instâncias de uso, pode apresentar funções híbridas, provocando dificuldades de 

classificação por parte dos pesquisadores. Observei que o marcador eto em contextos específicos 

pode exibir as propriedades de uma cópula, ou, ainda, de um marcador de foco, mantendo, em 

maior ou menor grau, as propriedades referenciais de um pronome demonstrativo.  

A esse propósito, no capítulo 3, fiz menção ao trabalho de Diessel (1999), de acordo com 

quem demonstrativos identificacionais podem dar origem a cópulas não verbais e marcadores de 

foco, situação que reflete uma direção de gramaticalização possível para esse marcador em língua 

russa. Contudo, o que neste momento se pode observar, sob uma perspectiva sincrônica, é o caráter 

gradiente do marcador eto, principalmente se considerarmos as construções de foco investigadas 

neste trabalho. Por isso, no caso das construções pseudoclivadas, optei por glosar a palavra eto 

como DEM/COP (demonstrativo/ cópula), e, nas construções de foco anteposto e foco 

sentencial, preferi a glosa DEM/FOC (demonstrativo/foco).  

Aqui foram adotados dois princípios bastante difundidos na literatura de orientação 

funcional-cognitiva e que contribuem para fundamentar a GCBU. Tais princípios foram postulados 

por Goldberg (1995) como o ‘Princípio da Motivação Maximizada’, que prevê que se duas 

construções estão relacionadas do ponto de vista da forma, estarão relacionadas também do ponto 

de vista do significado e/ou função, e o ‘Princípio da Não-Sinonímia’, segundo o qual, se duas 

construções apresentam alguma distinção do ponto de vista da forma, apresentarão também 

distinções semânticas e/ou pragmáticas. Discorrerei, a seguir, sobre como esses dois princípios 

foram observados nesta tese. 

No que se refere ao Princípio da Motivação Maximizada, a partir de uma descrição 

abrangente, busquei mostrar a relação entre as construções pseudoclivadas [QUi-X (tak) eto Yi] e as 

construções de identificação [X éto Y], tanto no que se refere à forma, como no que se refere ao 

significado, salientando que, em essência, as construções pseudoclivadas consistem em instâncias 

mais específicas da construção de identificação mencionada. Além disso, argumentei que a 

construção pseudoclivada também herda propriedades de uma outra construção: a construção QU, 

que assegura à pseudoclivada as propriedades necessárias para a configuração de uma 

pressuposição, na qual uma variável deverá ser identificada. Aqui, as propriedades relativas à 

construção identificacional [X eto Y] se combinam com as propriedades referentes à construção 

QU [QU X], de maneira que as especificações de cada construção não entrem em conflito. Assim, 

a construção pseudoclivada em russo exibe especificidades que a diferenciam em relação às 

construções que a motivaram: diferentemente da construção de identificação, a pseudoclivada não 
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admite inversão e diferentemente da construção QU, ela apresenta um modelo equativo, que 

permite identificar uma variável em uma proposição aberta pressuposta. 

Quanto à construção de foco anteposto, mostrei que a construção [Éto  X ‘S-X’] herda 

propriedades de um padrão mais simples, qual seja o padrão identificacional [Éto X], que serve 

para identificar ou apresentar entidades ou eventos, presentes no discurso precedente ou na 

situação extralinguística e que carecem ainda de identificação ou apresentação. Nesse sentido, a 

construção de identificação permite que a construção de foco anteposto identifique variáveis em 

proposições abertas pressupostas por meio do marcador eto, função semelhante à desempenhada 

pela construção pseudoclivada. No entanto, diferentemente da pseudoclivada, em construções de 

foco anteposto, o constituinte focalizado ocorre em posição inicial na sentença, combinando dois 

tipos de proeminência: a proeminência temática, pois o constituinte focalizado, associado ao 

marcador eto, constitui o ponto de partida da oração como uma mensagem, e a proeminência de 

novidade, pois o constituinte focalizado se refere ao elemento central da asserção. A combinação 

‘proeminência temática + proeminência de novidade’ permite que a construção seja interpretada 

como altamente contrastiva, sendo ela a construção preferida em contextos de contraste explícito. 

Saliente-se aqui que, em termos da combinação de estruturas temática e proposicional, a construção 

de foco anteposto consiste em uma combinação marcada, confirmando o que foi dito no início 

deste capítulo a respeito da possibilidade de a estrutura foco-pressuposição ser mapeada de forma 

não convencional na estrutura Tema-Rema. 

Já com relação às construções de foco sentencial, tentei mostrar que o padrão de herança 

observado é o mesmo encontrado em construções de foco anteposto, contudo, com diferenças de 

mapeamento da estrutura proposicional sobre a estrutura temática. Nesse tipo de construção é a 

sentença como um todo que se encontra em foco e não apenas um de seus constituintes, como nas 

demais construções aqui investigadas. Nessa construção, a palavra eto assume a função de um 

demonstrativo identificacional, combinando propriedades anafóricas ou dêiticas, na medida em 

que retoma uma pressuposição contextual (presente no discurso precedente ou extralinguística), 

associando-a à sentença, que se encontra sob o escopo da asserção. Ademais, a palavra eto apresenta 

ou identifica a asserção evocada pela sentença S em relação à pressuposição evocada no co-texto 

anterior (ou situação extralinguística) e neutraliza a possível função tópica de qualquer um dos 

termos da oração focalizada. Esse tipo de construção ocorre em contextos explicativos, nos quais 

uma pressuposição apresentada anteriormente carece de identificação. Nesse caso, a organização 

temática da construção exibe o marcador eto em posição de Tema e a sentença que o acompanha 

em posição de Rema. Cabe ressaltar que, apesar de a sentença que compõe a construção não 

apresentar em si uma articulação foco-pressuposição,  a construção como um todo exibe esse tipo 
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de articulação, atribuindo ao elemento eto status pressuposto. Esse caso confirma a interpretação 

de Lambrecht (1994) de que as diversas formas de articulação de foco podem ser combinadas na 

língua.  

No que diz respeito ao Princípio da Não-Sinonímia, as construções investigadas nesta tese 

podem ser encaradas como não sinônimas. A construção de foco sentencial, pela própria 

articulação focal que apresenta, é diferente das demais construções em termos funcionais. Já as 

construções pseudoclivada e de foco anteposto, que exibem articulação de foco argumental, 

parecem atuar de forma complementar.  

A construção pseudoclivada tende a focalizar constituintes não identificáveis, que, 

portanto, tendem a não ser expressos na forma de um pronome e não se submetem a um padrão 

de tamanho específico; ocorre com orações que codificam a experiência por meio de processos 

mentais e, além disso, é encontrada com mais frequência na escrita.   

Já a construção de foco anteposto focaliza preferencialmente constituintes identificáveis, 

geralmente evocados no contexto precedente e que, portanto, tendem a ser expressos na forma de 

pronomes pessoais, os quais exibem tamanho muito pequeno; essas construções ocorrem com 

orações que codificam a experiência por meio de processos materiais, além de serem mais 

frequentes na fala, em contextos de contraste explícito.  

Considerando que a gramática de construções concebe a língua como um inventário 

estruturado de construções que se organizam na forma de uma rede, assim como os princípios da 

motivação maximizada e da não-sinonímia, basilares para a GCBU, este trabalho procurou 

descrever, analisar construções de foco da língua russa que podem ser representadas na forma 

deacordo com a figura abaixo. De acordo com a figura, na base da rede é possível identificar 

construções mais específicas, representadas pelas construções pseudoclivadas com tak  e sem tak, 

como nós mais específicos da construção pseudoclivada abstrata [QUi-X éto Yi]. Essa construção 

herdaria propriedades de uma construção QU e da construção de identificação [X éto Y], 

apresentando, portanto, links taxonômico com essas construções. A construção pseudoclivada 

abstrata também apresentaria relações com a construção de foco anteposto [Eto X ‘S-X’], 

representadas por links horizontas, dada a associação de significado entre essas construções, que 

identificam variáveis em proposições abertas pressupostas, bem como por links lexicais, dado o 

uso do marcador eto em ambas as construções. A construção de foco anteposto apresentaria um 

link taxonômico em relação à construção identificacional n[Eto X], que também exibiria um link 
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taxonômico em relação à construção de foco sentencial [Eto S], pois esta última também herdaria 

propriedades da construção identificacional.144 

             

 

 

Este trabalho constitui um 

embrião que sinaliza uma agenda de pesquisas no futuro. Uma das possibilidades de investigação 

consiste na análise mais detalhada da variação no uso de construções pseudoclivadas com e sem a 

partícula enfática tak. Neste trabalho,  foi possível sinalizar algumas tendências em relação ao uso 

dessas construções diante dos dados disponíveis, as quais incluem a influência de fatores como 

modalidade, animacidade e tipo de constituinte focalizado, assim como o período  de utilização das 

construções, que têm se mostrado mais frequentes nas últimas décadas, principalmente no que se 

refere àquela que faz uso da partícula tak. No entanto,  para que sejam obtidas conclusões mais 

embasadas, faz-se necessária investigação aprofundada, com conjunto de dados controlados 

exclusivamente para esse tipo de pesquisa. 

Outro direcionamento interessante que pode vir a ser trilhado diz respeito à investigação 

mais detalhada de estruturas biargumentais que ocorrem acompanhadas do marcador eto em 

contextos similares aos das construções de foco sentencial, como vimos na seção 9.3 do capítulo 

9. Seriam elas instâncias não prototípicas, ou um tipo específico de construção de foco sentencial? 

Ou será que essas construções não podem ser caracterizadas dessa maneira? Esses 

                                            
144 A rede é mais complexa do que parece, porque provavelmente seria também possível propor o nó da construção 
tema-rema e o nó da construção de foco, que associa o acentotonal HL* à marcação de foco como construções mais 
ao topo na hierarquia taxonômica, das quais todas as construções na rede poderia herdar algum tipo de propriedade. 

Figura 10.1 Representação das construções de foco em rede 
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questionamentos incidem sobre a própria natureza das construções de foco sentencial, que, apesar 

dos esforços envidados pelos pesquisadores, ainda carecem de estudos mais aprofundados, que 

deem conta de sua total caracterização.  

Uma terceira possibilidade de investigação concerne à arquitetura da Gramática e à relação 

entre construções na rede acima apresentada. Como vimos no capítulo 2, a GCBU postula diversos 

links para analisar as relações entre as mais diversas construções na rede construcional, tendo alguns 

desses links sido apresentados na figura 10.1. No entanto, o que tem ocorrido com maior 

frequência nos estudos em Gramática de Construções é a preferência pela utilização dos links 

taxonômicos para representar relações hierárquicas entre as construções. Com isso, os demais links 

(horizontais, sintáticos e lexicais) ainda carecem de uma análise sistemática, inclusive no âmbito 

desta tese, abrindo um amplo conjunto de possibilidades de investigação. Por exemplo, como dito 

no capítulo 2 desta tese e demonstrado na figura acima, talvez seja possível postular um link lexical 

entre as três construções aqui analisadas, porque todas fazem uso do marcador eto, mesmo que com 

status diversificado na construção. Aliás, talvez também seja possível propor um link lexical, em 

um nível mais alto da rede, entre as duas construções de identificação abstratas, das quais as 

construções pseudoclivada, de foco anteposto e foco sentencial herdam propriedades. No entanto, 

qual seria a informação a ser apresentada nesse link lexical? Seria ela igual para todas as construções 

observadas nesta tese, independentemente do nível em que se encontra na rede?  

Por fim, é importante analisar a relação entre as construções de identificação [Éto  X] e [X 

eto Y], como pertencentes a um padrão construcional mais abstrato [X  Y], localizado mais acima 

na rede de construções, englobando os nós específicos com as construções supracitadas. 

Provavelmente esse tipo de análise permitiria compreender um pouco mais sobre as relações entre 

as construções estudadas nesta tese e a função de identificação na língua russa que, como observado 

no decorrer deste trabalho, parece assumir papel importante na forma como a língua se estrutura 

em termos informacionais.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



235 
 

 
 

 

Referências 

 
 
 
ARUTIUNOVA, N. D. Priedlojenie i iego smysl. Logiko-semantitcheskie probliemy. 
Moskva: Nauka, 1976. 
 
AKMAJIAN, A. Aspects of the grammar of focus in English. PhD Thesis. Massachusets 
Institut of Technology, 1970. 
 
BABAITSEVA, V. V.  Miestoimenie eto i iego funktsional’nyie omonimy. Moskva: Flinta, 
2014. 
BARBOSA, J. Foco e Tópico: algumas questões terminológicas. In: Graça Rio-Torto, 
Olívia M. Figueiredo, e Fátima Silva (orgs.) - Estudos em Homenagem de Mário Vilela.Porto: 
Faculdade de Letras da U. Porto, 2005,  339-351 
 
BARLOW, M. & KEMMER, S. (eds.) Usage-Based Models of  Language. Chicago: University 
of  Chicago Press, 2000. 
 
BECKNER, C., BLYTHE, R., BYBEE, J., CHRISTIANSEN, M., CROFT, W. ELLIS, N. 
HOLLAND, J.  KE, J.,  LARSEN-FREEMAN, D. and SCHOENEMANN, T. Language is a 
complex adaptive system. Language Learning 59 Supplement: 1-26. 2009. 
 
BIRNER, B. Information status and word order: an analysis of English inversion. Language, 
Vol. 70, Nº 2 1994. 
 
BOAS, H. C. Cognitive Construction Grammar. In: T. Hoffmann and G. Trousdale (eds.),The 
Oxford Handbook of Construction Grammar. Oxford: Oxford University Press. 233-254. 
 
BOLINGER, D. The sign is not arbitrary. Boletín del Instituto Caro y Cuervo (= 
Thesaurus), 5 (1949), 52-62. 
 
BOLINGER, D. Accent is predictable (if you’re a mid-reader). Language, Vol.48, Nº3 (1972) 
p. 633-644. 
 
BORENSZTAJN, G. and ZUIDEMA, W. Episodic grammar: a computational model of the 
interaction between episodic and semantic memory in language processing 
In: Proceedings of the 33th Annual Conference of the Cognitive Science Society, pp. 507–
512. 
 
BRAGA, M.L. Construções clivadas no português do Brasil sob uma abordagem funcionalista. 
Matraga. v. 16, p. 173-196, 2009  
 
BRAGA, M.L., LEITE DE OLIVEIRA, D. BARBOSA, E.M. Gradiência e variação nas 
construções de foco no português brasileiro. Caderno de Letras da UFF 47, p29-46, 2013.  
 



236 
 

BRESNAN, J. Lexicality and Argument Structure. Paris Syntax and Semantics Conference 
October 12, 1995. Disponível em http://web.stanford.edu/~bresnan/paris.pdf (último acesso 
em 02-02-2017) 
 

BRYZGUNOVA, Е. Intonatsia. In: Chvedova, N. Yu. Russkaia grammatika. (ed). Moskva: 
Nauka, 1980 p. 96-122. 
 

BRYZGUNOVA, Е. Zvuki i intonatsii russkoi rietchi. Москва: Русский язык, 1977. 
 
BÜRING, D. Towards a Typology of Focus Realization.  In: ZIMMERMANN, Malte & 
FÉRY,Caroline (eds) Information Structure. Oxford: OUP. 2009, 177-205. 
 
BYBEE, Joan. Usage-based Theory and Exemplar Representations of Constructions. In: 
HOFFMANN, T. & TROUSDALE, G. The Oxford Handbook of Construction Grammar. 
Oxford: University Press, 2013:49-69. 
 
BYBEE, J. Usage-based theory and exemplar representation. In Thomas Hoffman and Graeme 
Trousdale (eds.) The Oxford Handbook of Construction Grammar. Oxford: Oxford 
University Press, 2013 p. 49-69. 
 
BYBEE, J. 2010. Language, usage and cognition. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
BYBEE, Joan.  2006. From usage to grammar: the mind’s response to repetition. Language 
82(4). 711-733. 
 
BYBEE, Joan. 2003. Mechanisms of  change in grammaticization: The role of  frequency. In B. 
D. Joseph and J. Janda (eds.) The Handbook of  Historical Linguistics. Oxford: Blackwell. p. 602-623. 
 
BYBEE, Joan and Paul Hopper. 2001. Introduction to frequency and the emergence of  linguistic 
structure. In J. Bybee and P. Hopper (eds.) Frequency and the emergence of  linguistic 
structure. Amsterdam: John Benjamins. p. 1-24. 
 
BYBEE, Joan. The phonology of  the lexicon: Evidence from lexical diffusion. In M. Barlow 
and S. Kemmer (eds.) Usage-based models of  language. Stanford: CSLI. 2000. P. 65-85. 
 
BYBEE, Joan. Modelo de redes en morfología. Actas del XI congreso internacional de la 
Asociación Lingüística y Filología de América Latín. Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 1996. p.59-74. 
 
CALUDE, A. S. Demonstrative cleft in spoken English. PhD Thesis, University of Auckland, 
2007.  
 
CHAFE, W. Givenness, Contrastiveness, Definiteness, Subjects, Topics and. Point of View. In: LI, 
C. (ed) Subject and Topic New York: Academic Press, 1976. P. 25-55. 
 
CHAFE, W. Cognitive constraints on information flow. In: Tomlin, R. Coherence and 
grounding in discourse. Typological studies in language. Vol XI. Amsterdam: John Benjamins, 
1984. p. 21-52. 
 
CHAKHMATOV, A. A. Sintaks russkigo iazyka. Moskva: URSS, 1949. 
 

http://web.stanford.edu/~bresnan/paris.pdf


237 
 

CHOMSKY, N.  Deep Structure, Surface Structure and Semantic Interpretation. In: Jakobson, 
R. and Kwamamoto, S. (eds.) Studies in General and Oriental Linguistics. Tokyo: T.E.C. 
Corporation, 1970. p .183-216. 
 
CLARK, H. e HAVILLAND, S. Comprehension and the given-new contract. In: Freedle, R.  
(ed.) Discourse production and comprehension. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 
1977. p. 1-40. 
 
COMRIE, B. Language Universals and Linguistic Tpology. Chicago: University of Chicago 
Press, 1989. 
COVINGTON, M. Syntactic Theory in the High Middle Ages. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2009. 
 
CRYSTAL, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford: Blackwell Publishing, 2008. 
 
CROFT, W. Exemplar Semantics. 2007. Disponível em: 
http://www.unm.edu/~wcroft/WACpubs.html . Último acesso em: 01-02-2017. 
 
CROFT, W. Typology and Universals. Cambridge University Press, 2nd edition, 2003. 
 
CROFT, W. Radical Construction Grammar: syntactic theory in typological perspective. 
Oxford: Oxford University Press. 2001 
 
DANEŠ, F. A three-level approach to syntax. In: Travaux linguistiques de Prague. Prague: 
Éditions de L’Academie Tchécoslovaque des Sciences, p. 225-240, 1966 
 

DEN DIKKEN, M. Specificational Copular Sentences and Pseudoclefts In:  Martin Everaert 
and Henk van Riemsdijk (eds.) The Blackwell Companion to Syntax. Oxford: Blackwell, 
2005, p. 62-91. 
 
DIESSEL, H. 2015. Usage-based construction grammar. In: Ewa Dabrowska and Dagmar 
Divjak (eds.), Handbook of Cognitive Linguistics. Berlin: Mouton de Gruyter. 
 
DIESSEL, H. 2014. Usage-based linguistics. In Mark Aronoff (ed.), Oxford Bibliographies in 
"Linguistics". New York: Oxford University Press. 
 
DIESSEL, H.  Demonstratives: form, fucntion and grammaticalization. Amsterdam: John 
Benjamins Publishing Company, 1999. 
 
DIK, Simon C. et al. On the typology of focus phenomena. In:  Teun Hoekstra (ed.), 
Perspectives on Functional Grammar, Dordrecht: Foris, 1981, p. 41-74.. 
 
DIK, S. The Theory of Functional Grammar. Part I: The Structure of the clause. Foris 
Publications, 1989.  
 
DRUBIG, H. B. & SCHAFFAR, W. (2001). Focus constructions. In HASPELMATH, M. & 
KONIG, E. (Eds.), Language Typology and Language Universals, volume 2, Berlin:Walter 
de Gruyter. 2001, p1079–1104. 
 
DU BOIS,  J. Motivating Competitions. In: Brian Macwhinney, Andrej Malchukov, And Edith 
Moravcsik (eds.) Competing Motivations in Grammar and Usage.  Oxford: Oxford 



238 
 

University Press, 2014, p.263-281. 
 
du bois, j. Beyond Definiteness: The Trace of Identity in Discourse. In: CHAFE, W. The Pear 
Stories. Cognitive, Cultural and Linguistic Aspects of Narrative Production. Norwood, 
N. J.: Ablex Publishing Corporations, p. 203-274 
 
É. KISS, K. Identification focus versus information focus. Language 74, 245-273. 1998. 
 
É. KISS, K. Topic and Focus: Two Structural Positions Associated with Logical Functions in 
the Left Periphery of the Hungarian Sentence. Acta Linguistica Hungarica An International 
Journal of Linguistics. Disponível em: http://www.akademiai.com/toc/064/55/3-4 (último 
acesso em 01-02-2017) 

 
ELLIS, N. Frequency effects in language processing: A review with implications for theories of  
implicit and explicit language acquisition. Studies in Second Language Acquisition 24 (2). 
2002, p. 143-188. 
 
ELLIS, N. The Dynamics of  Second Language Emergence: Cycles of  Language Use, Language 
Change, and Language Acquisition. The Modern Language Journal, 92, ii. 2008, p. 232-249.   
 
ELLIS, N. C. & WULFF, S. Second language acquisition. In Dabrowska, E.  & Divjak, D.  (Eds.) 
Handbook of Cognitive Linguistics. Berlin: De Gruyter Mouton. 2015, p. 409-431.  
 
ERTESCHIK-SHIR, N. LAPPIN, S. Dominance And The Functional Explanation Of Island 
Phenomena. Theoretical Linguistics Vol 6 (1), 1979. p. 41-86 
 
FILLMORE, C. J. Syntactic intrusion and the notion of grammatical construction. BLS 11, 1985, 
p. 73-86. 
 
FILLMORE, C. J. The mechanisms of ‘Construction Grammar.’ BLS 14, 1988, p. 35-55. 
 
FILLMORE, C. J., KAY, P. E O’CONNOR, M.C.. Regularity and idiomaticity in grammatical 
constructions: The case of Let alone. Language 64/3, 1988, p. 501-538. 
 
FIRBAS, J. On defining theme in Functional Sentence Perspective. In: Travaux linguistiques de 
Prague. Prague: Éditions de L’Academie Tchécoslovaque des Sciences, p. 267-288, 1966 
 
FIRBAS, J. On some basic issues of the theory of functional sentence perspective: Comments 
on Alexander Szwedek's critique'. Brno Studies in English 15: 9-36, 1981. 
 
FROM, J.  The Emergence of  Complexity. Kassel: Kassel University Press, 2004. 
 
GEIST, L. Predication And Equation In CopularSentences: Russian Vs. English. In:Illeana 
Comorovski and Klaus von Heusinger (eds.) Existence: Semantics and Syntax. msterdam: 
Springer 2007, p. 79-105. 
 
GIVON, T. A compreensão da Gramática. São Paulo: Cortez, Natal, RN: EDUFRN, 2012. 
Tradução de Maria Angélica Furtado da Cunha, Mário Eduardo Martelotta e Filipe Albani. 
 
GIVÓN, T. Functionalism and Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamings. 1995 

http://www.akademiai.com/toc/064/55/3-4


239 
 

 
GIVÓN, T.  On Understanding Grammar NY: Academic Press 1979  
 
GOLDBERG, A. E. Constructions at work – The Nature of Generalization in Language. 
Oxford: Oxford University Press, 2006.  
 
GOLDBERG, A. E. Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument 
Structure. Chicago: Chicago University Press, 1995 
 
GOLDBERG, A. E. Argument Structure Constructions. PhD. Thesis University of 
California. 1992. 
GONÇALVES, C.A.V. Foco e topicalização: delimitação e confronto de estruturas. Revista de 
Estudos da Linguagem. V7 Nº 1, 1998.  
 
GREENBERG, J. Language Universals: With Special Reference to Feature Hierarchies. 
The Hague: Mouton & Co. 1966 
 
GRENOBLE, L. A.  Deixis and Information Packaging in Russian Discourse. Pragmatics 
& Beyond, 50. Amsterdam: John Benjamins Press, 1998. 
 
GRENOBLE, L. A. Deixis, thematic structure and participant tracking in Russian discourse In 
Bertrand Gaiffe, Anne Reboul, Laurent Romary, Chantal Cridlig, (eds.), Papers from the 
Second International Conference on Deixis, CRIN/LORIA 1996 p.71–84. 
 
GRICE, H. Paul. Lógica e Conversação.In: DASCAL, Marcelo  (Org.).Pragmática –problemas, 
críticas, perspectivas da lingüística –biografia.Tradução de João Vanderley Geraldi. Campinas: 
Unicamp, 1982. IV v. (Coleção Fundamentos Metodológicos da Lingüística). 
 
GRISHINA, E. Russkaia Jestikuliatsia s lingvistitcheskoi totchki zrienia. Korpusnyie 
issledovania. No prelo. 
GUNDEL, J. The role of topic and comment in linguistic theory.  Ph.D. Dissertation. University 
of Texas at Austin. 1974. 
 
GUNDEL, J.  Where do cleft sentences come from? Language 53: 3. 543-559, 1977. 
 
GUNDEL, J. Universals of topic-comment structure In M. Hammond, E. Moravczik and J. 
Wirth (eds.), Studies in Syntactic Typology,  209-239, Amsterdam: John Benjamins, 1988, p. 209-
239. 
 
GUNDEL, J, HEDBERG, N & ZACHARSKI, R. Topic-Comment structure, syntactic 
structure and prosodic tune. Paper presented at the Workshop on Prosody and Grammar in 
Interaction, Helsinki, Finland, August, 13-15, 1997  
 
HAIMAN, J. Natural Syntax: Iconicity and Erosion. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1985. 
 
HAIMAN, J. Haiman, J. (1983), ‘‘Iconic and economic motivation’’, Language 59 p. 781–819. 
 

HAJIČOVA, E. Topic-Focus revisited (Through the eyes of the Prague Dependency Treebank). 
In: Smysly, tiksty i drugiie zakhvatyvaiuchie siujety. Sbornik statiei v tchiest’ 80-lietiia 
Igoria Aleksandrovitcha Mel’tchuka, 2012 p. 218-232 



240 
 

 
HALLIDAY, M. K. A. An introduction to functional grammar. London: Edward Arnold. 2014. 
 
HALLIDAY, M. K. A. An introduction to functional grammar. London: Edward Arnold. 
2004. 
 
HALLIDAY, M. K. A. An introduction to functional grammar. London: Edward Arnold. 
1994. 
 
HALLIDAY, M. K. A. Towards a language-based theory of learning. Linguistics and 
Education 5 2, 1993. p. 93–116. 
 
HALLIDAY, M. K. A. An introduction to functional grammar. London: Edward Arnold. 
1985 
 
HALLIDAY, M. K. A Language structure and language function. In John Lyons (ed) New Horizons 
in Linguistics. Harmondsworth: Penguin Books. 1970 
 
HALLIDAY, M.K.A. Halliday, M.A.K. 1967. Notes on transitivity and theme in English, Part 
2. Journal of Linguistics 3.199-244. 
 
HALLIDAY Halliday, M.A.K. 1967. Notes on transitivity and theme in English, Part 3. 
Journal of Linguistics 4. 17. 
 
HANKAMER, J. On the non-cyclic nature of WH-clefting. CLS 10. 1974. 221-33. 
 
HIGGINS, F. R. The pseudo-cleft construction in English. PhD. Thesis Massachusets 
Technology Institut, 1973. 
HILPERT, M. KOOPS, C. The co-evolution of syntactic and pragmatic complexity: diachronic 
and cross-linguistic aspects of pseudoclefts. In: Talmy Givon and Masayoshi Shibatani (eds.), 
Syntactic Complexity, Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2009. p. 215-238.  
 
HIRSCHBERG, J. Pragmatics and Intonation," Handbook of Pragmatics, ed. L. Horn and G. 
Ward, Blackwell  2003. 
 
HOFFMANN, T. The renaissance of constructions: from constructions to Construction 
Grammar. In: DANCYGIER, B. (Ed.). The Cambridge Handbook of Cognitive 
Linguistics. Cambridge: University Press, a sair [2017]. 
 
HOFFMANN, T. Constructions Grammars. In: DANCYGIER, B. (Ed.). The Cambridge 
Handbook of Cognitive Linguistics. Cambridge: University Press, a sair [2017].  
 
HOPPER, P. J. Emergent Grammar. Berkeley Linguistics Society  Proceedings of  the 
Thirteenth Annual Meeting of  the Berkeley Linguistics Society (1987), pp. 139-157 
 
ISSEVER, S. Information structure in Turkish: the word order-prosody interface. Lingua 113, 
2003, p. 1025-1053. 
 
JACKENDOFF, R. S. Semantic Interpretation in Generative Grammar. Cambridge, 
Masschisettes, London: MIT Press, 1972.  
 



241 
 

JAKOBSON, R. Linguística e Comunicação. São Paulo: Cultrix, 2007. 
 
JASINSKAIA, K. Information Structure in Slavic. In: FÉRY, C. ISHIHARA, The Handbook 
of Information Structure. Oxford; University Press, 2016    709-732. 
 
JESPERSEN, O. The Philosophy of Grammar, NY: Norton (1934) 1965. 
 
JESPERSEN, O. Analytic Syntax. Chicago: The University of Chicago Press, 1984. 
 
JURAFSKY (1992), An On-line ComputationalModel of Human Sentence Interpretation: A 
Theory of the Representation and Use of Linguistic Knowledge 
KALLESTINOVA, E. Aspects of word order in Russian. PhD dissertation. University of Iowa, 
2007. 
 
KHALDOIANIDI, A. K. Intonatsionnyie pokazatieli tema-rematitcheskoi organizatsii 
vyskazyvania: na materialie russkogo iazyka. Dissetatsia kandidata nauk. Novossibirsk 2002. 
 
KHARMS, D. Os sonhos teus vão acabar contigo. Tradução de Aurora Fornoni Bernardini, 
Daniela Moutian e Moissei Moutian. São Paulo: Kalinka, 2013. 
 
KIMMELMAN, V. On the interpretation of èto in so-called èto-clefts. In ZYBATOW, G; 
LENERTOVÁ, D; JUNGHANNS, U.; BISKUP, P. (eds.) (2009): Studies in Formal Slavic 
Phonology, Morphology, Syntax, Semantics and Information Structure: Proceedings of 
FDSL 7, Leipzig 2007. Frankfurt: Peter Lang, p. 319-329.  
 
KING, T. H. Configuring Topic and Focus in Russian. Dissertations in Linguistics Series. Stanford: 
CSLI Publications, 1995. 
 
KOPOTEV, M. What a difference a verb makes! Russian and Finnish verbless 
sentences. In: NENONEN, Marja e NIEMI, Sinikka Collocations and Idioms 1: Papers from the First Nordic 

Conference on Syntactic Freezes,Joensuu, May 19-20, 2006, Studies in Languages, University of Joensuu, vol. 41. 
Joensuu: Joensuu University Press 2007., 177-192.  

 
KOVTUNOVA, I. I. Sovremennyi russki iazyk. Poriadok slov I aktual’noie tchlenienie 
predlojenia. Moskva: Prosvechenie. 1976  
 

KRYLOVA, O. A. E KHAVRONINA, S. A. Poriadok slov v russkom iazyke. Moskva: Russkii 
iazyk, 1986. 
 
LABOV, W. Sociolinguistic Patterns. Philadelphia, PA: University of  Pensylvania Press, 1972. 
 
LADD, R. D. (1996). Intonational Phonology. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
LAKOFF, G. Women Fire and dangerous things. What categories reveal about mind. 
Chicago: Chicago University Press, 1987. 
 
LAMBRECHT, K.  A framework for the analysis of cleft constructions. Linguistics 39.3, 2001, 
463-516. 
 
LAMBRECHT, K.  When Subjects Behave Like Objects: An Analysis Of The Merging Of S 
And O In Sentencefocus Constructions Across Languages, Studies In Language 24:3. 2000, 
611–682. 



242 
 

 
LAMBRECHT, K.   Information structure and sentence form. A theory of topic, focus, 
and the mental representations of discourse referents. Cambridge: Cambridge University 
Press, Cambridge Studies in Linguistics, vol. 71, 1994.  
 
LAMBRECHT, K.  Presentational cleft constructions in spoken French. In J. Haiman and S. 
Thompson (eds) Clause combining in grammar and discourse. Amsterdam: John 
Benjamins. 135-179. 
 
LAMBRECHT, K. Sentence focus, information structure and the thetic-categorical distinction. 
Proceedings of the Thirteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 
1987, pp. 366-381. 
 
LAMBRECHT, K. Topic, Focus, and the Grammar of Spoken French. PhD Thesis University 
of California, Berkeley, 1986. 
 
LAMBRECHT, K. E POLINSKY, M. ‘‘Typological variation in sentence-focus constructions’’, 
Papers from the Regional Meetings of the Chicago Linguistic Society 33 (2). 1998, p. 
189–206.  
 
LANGACKER, R.  Cognitive Grammar: a Basic Introduction. Oxford: Oxford University 
Press, 2008. 
 
LANGACKER, R. A Dynamic Usage Based Model. In BARLOW, M. & KEMMER, S. 
Usage-Based Models of  Language. Chicago: University of  Chicago Press, 2000, p. 1-63. 
 
LANGACKER, R. Foundations of Cognitive Grammar, Vol. 2: Descriptive Application. 
Standford: University Press, 1991. 
 
LANGACKER, R. Foundations of  Cognitive Grammar, Vol 1:  Theoretical Prerequisites. 
Stanford: Stanford University Press, 1987. 
 

LEITE DE OLIVEIRA, D. Multifuncionalidade da palavra eto: implicações para o ensino de 
russo para estrangeiros. Rus, vol. II. 
 
LEITE DE OLIVEIRA, D. Focus encoding in Russian and Brazilian Portuguese. Veztnik 
Nijegorodskovo Gossudarstvennogo Lingvistitcheskogo Universiteta im. N. A. Dobroliubova, 
2013, p. 9-17. 
 
LEHMANN, C. Information structure and grammaticalization. In López-Couso, María José & 
Seoane Posse, Elena (eds.), Theoretical and empirical issues in grammaticalization 3. Amsterdam & 
Philadelphia: J. Benjamins (Typological Studies in Language, 77) p. 207-229, 2008. 
 
LETUCHIY, A. Russian Copulas And Lexical Verbs: Why So Different? Disponível em 
https://www.academia.edu/10061937/RUSSIAN_COPULAS_AND_LEXICAL_VERBS_W
HY_SO_DIFFERENT (último acesso 01-02-2017). 
 
LEVINSON, S. C.  Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press. 1983 
 
LEVSHINA, N. How to do linguistics with R. Data exploration and statistical analysis. 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2015. 

https://www.academia.edu/10061937/RUSSIAN_COPULAS_AND_LEXICAL_VERBS_WHY_SO_DIFFERENT
https://www.academia.edu/10061937/RUSSIAN_COPULAS_AND_LEXICAL_VERBS_WHY_SO_DIFFERENT


243 
 

 
LI, C.N. (ed.) Subject and Topic, NY: Academic Press, 1976 
 
LI, C.N. AND THOMPSON , S.  "Subject and topic: A new typology of language", 
in C. Li (ed. 1976) 
 
LI, K. Contrastive focus structure in Mandarin Chinese. Proceedings of the 20th North 
American Conference on Chinese Linguistics (NACCL-20). 2008. Volume 2. Edited by Marjorie 
K.M. Chan and Hana Kang. Columbus, Ohio: The Ohio State University. Pages 759-774. 
 
LONGHIN, S. R. ILARI, R. Uma Leitura Hallidayiana das Sentenças Clivadas do Português 
Alfa, São Paulo, 44, 2000, p.193-213. 
 
LYONS, J. Semantics 1, 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. 
 

MARKMAN,V. Vita G. Markman. Pronominal Copula Constructions Are What? Reduced 

Specificational Pseudo-Clefts! Proceedings of the 26th West Coast Conference on 
Formal Linguistics, ed. Charles B. Chang and Hannah J. Haynie, 2008, 366-374. 
 
MATHESIUS, V. [1915] O lingvistitcheskoi kharaktierologii (na matierialie sovremennogo 
angliiskogo iazyka. In: Novoie v zarubiejnoi lingvistike. XXV – Kontrastivnaia Lingvistika. 
Pierievody V. P. Neroznaka Obsh. Red. I vstup. V.K. Gaka. Moskva: Progress, 18-26, 1989. 
 

MATHESIUS, V. О так называемом октуальном членении. In Prazhski lingvistitcheski 
krujok. Sbornik statiei. N. A. Konfrashova, Moskva: Progress, 239-245, 1967. 
 
MATHEW, D., LIEVEN, E., THEAKSON, A. TOMASELLO, M. The role of  frequency in the 
acquisition of  English word order. Cognitive Development. 2005. p. 121-136 
 

MCCOY, S. Unifying the Meaning of Multifunctional Particles: The Case of Russian ŽE U. 
Penn Working Papers in Linguistics, Volume 9.1 2003, 123-135. 
 
MICHAELIS, L. Sign-Based Construction Grammar. In: T. Hoffman and G. Trousdale, eds., 
The Oxford Handbook of Construction Grammar. Oxford: Oxford University Press, 2013. 
 
MIKHAJLOV E SEKERINSKI 1998 A Study of The Fragile Base Class Problem. In E. Jul 
(Ed.): ECOOP'98, LNCS 1445,  Berlin: Springer, 1988 p. 355-382, 
 
MIOTO, C. Focalização e quantificação. Revista Letras, Curitiba, 2003. P 169-189. 
 
MORAES, J. A. Fonética, fonologia e a entoação do português: a contribuição da fonologia 
experimental. Diadorim, edição especial 2016 p.8-30. 
 
MORAES, J. A. Variações em torno de tema e rema. Anais do IX Congresso Nacional de 
Linguística e Filologia, Uerj. Cadernos do CNLF, Vol IX, nº17, 2006, pp. 279-289. 
 
NEWMEYER, F. Grammar is Granmmar and Usage is Usage. Language 79. 2003. p.682-707. 
 
NIKOLAIEVA, T.  Funktsia tchastits v vyskazyvanii. Moskva: Nauka, 1986. 
 
ODÉ, C. Transcription of russian intonation, tori, an interactive research tool and 



244 
 

learning module on the internet. In: Dutch Contributions to the Fourteenth International 
Congress of Slavists, Ohrid:Linguistics (SSGL 34). Amsterdam – New York: Rodopi, 2008, 431-
449. 
 
ODÉ, C. Description and Transcription of Russian Intonation (ToRI). In: Jos Schaeken, 
Peter Houtzagers, Janneke Kalsbeek (eds.), Dutch Contributions to the Thirteenth International 
Congress of Slavists, Ljubljana (Studies in Slavicand General Linguistics 30). Amsterdam-New 
York: Rodopi, 2003, 279-288. 
 
OJEGOV, S. I. Slovar’ russkogo iazyka. Moskva: Oniks Mir i obrazovanie. 2010. 
 
PADUCHEVA, E. E USPIENSKII, V. A. Podliejacheie ili skazuiemoie? (emantitcheskii kritierii 
razlitchienia podliejachiego i skazuiemogo d binominativnykh priedlojeniakh). Izv. NA, NA 
SSSR, T. 38, Nº 4, 1979. 
 
PADUCHEVA, E. Miestoimenie eto s priedmetnym antetsedentom. Probliemy strukturnoi 
lingvistiki 1979. Moskva: Nauka, 1981. 
 
PADUCHEVA, E. Znatchienie i sintaksitchekie funktsii slova eto. Probliemy strukturnoi 
lingvistiki 1980. Moskva: Nauka, 1982. 
 
PATTEN, A. The English it-cleft: A constructional account and a diachronic 
investigation. Berlin: De Gruyter Mouton 2012. 
 
PEIRCE, C. S. Semiótica e Filosofia. Tradução de Octanny Silveira da Mota e Leonidas 
Hegenberg. São Paulo: Cultrix, 1973. 
 
PELEVIN, V. Nika. Disponível em: pelevin.nov.ru/rass/pe-nika/1.html (último acesso em 01-02-2017) 
 
PIERREHUMBERT, J. Exemplar dynamics: Word frequency, lenition and contrast. In BYBEE, 
J and HOPPER, P. (eds.), Frequency effects and the emergence of linguistic structure. 
Amsterdam: John Benjamins, 2001. 
 
PIERREHUMBERT, J.  Pierrehumbert, J. (1980) The Phonology and Phonetics of English 
Intonation. PhD Thesis, Massachusets Institut of Technology. 1980 
 
PIERREHUMBERT, J. and J. HIRSCHBERG (1990) The Meaning of Intonational contours in 
the Interpretation of Discourse, in P. Cohen, J. Morgan, and M. Pollack, (eds) .  Intentions in 
Communication, MIT Press, Cambridge MA. 271-311.  
 
PINHEIRO, D.O.R. Sintaxe Construcionista. In: Othero, G. A Kenedy. Sintaxe sintaxes: uma 
introdução. São Paulo: Contexto, 2015. 
 
PINHEIRO, D. O. R.  A inversão do sujeito no português brasileiro: uma abordagem 
cognitivista. Tese (Doutorado em Linguística) – Programa de Pós Graduação em Linguística. 
Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2013 
 
PINHEIRO-CORREA, P. Características das construções de foco sentencial no português, em 
um estudo de corpus paralelo. ReVEL, edição especial n. 10, 2015, p. 195-222. 
 
PLATÃO Teeteto e Crátilo. Carlos Alberto Nunes. Belém: EDUFPA, 2001. 



245 
 

 
PRINCE, E. On the syntactic marking of presupposed open propositions. In Farley, A., Farley, 
P., and McCullough, K.-E., eds. Papers from the Parasession on Pragmatics and Grammatical 
Theory, 22nd Regional Meeting, Chicago Linguistic Society. 1986  Pp. 208-22. 1986.  
 
PRINCE, E.  Toward a taxonomy of given-new information. In P. Cole, ed Radical Pragmatics. 
New York: Academic Press,  1981 p. 223-255 
 
PRINCE, E. A comparison of wh-clefts and it-clefts in discourse. Language 54, 1978. 883–
906. 
 

PULKINA, I. ZAKHAVA-NEKRASSOVA, Е. Utchebnik russkogo iazyka dlia studientov-
inostrantsev. Moskva: Russkii iazyk, 1986. 
 
RAKHILINA, E. Lingvistika Konstruktsii. Moskva: Izdatiel’skii tsentr “Azbukovnik”, 2010. 
 
REEVE, M. Clefts and their relatives. PhD. Thesis. London: University College London, 2010. 
 
RODIONOVA, E. Word order and information structure in Russian syntax. M. A. Dissertation, 
Grand Forks, North Dakota ,December 2001. 
 
ROSCH, E. Natural categories. Cognitive Psychology 4. 1973, p. 328-350. 
 
SAUSSURE, F. Curso de Linguistica Geral.. Tradução de Antônio Chelini, José Paulo Paes e 
Izidoro Blikstein. São Paulo: Cultrix, 2004. 
 
SAEED, J. I. The focus structure of Somali in, editor(s)B. Nolan , RRG2004: Proceedings of 
The International Role and Reference Grammar Conference, Dublin, July 21-25 2004., Dublin, 
Institute of Technology Blanchardstown., 2004, pp258 – 279. 
 
SAKOFF, G. E BROWN, P. The Origins of Syntax in Discourse: A Case Study of Tok Pisin 
Relatives. Language, Vol. 52, No. 3, 1976, p. 631-666. 
 
SASSE, H. J. Teticity. Arbeitspaper 27. Intitut für Sprachwissenschaft der Universität zu 
Köln. 1996. 
 
SASSE, H. J. The thetic/categorical distinction revisited. Linguistics 25, 1987. 511–580. 
 

SAVKO, И. Russkii iazyk – ot fonetiki do tieksta. Minsk: Kharvit, 2005. 
  

SGALL, P. HAJIČOVA, E. & PANEVOVÁ, J.   The Meaning of the Sentence in Its Semantic 
and Pragmatic Aspects. Dordrecht:Reidel Publishing Company and Prague:Academia, 1986. 
 
SOKOLOVSKI, R. Introdução à fenomenologia. Tradução de Alfredo de Oliveira Moraes. 
São Paulo: Edições Loyola, 2014. 4ª edição. 
 
STARODUMOVA, E. Russkiie tchastitsy, pismennaia monologitcheskaia rietch. Avtoreferat 
dissetatsii na soiskanie utchionoi stiepeni doktora nauk. Moskva, 1997. 
 

STARODUMOVA, Е.  Aktsentiruiuchiie tchastitsy v russkom iazyke. Vladivostok: Gounta, 
1988.  



246 
 

 
STEIN, C. C. Aspectos da manifestação prosódica em relação aos processos de ativação 
cognitiva no português. Ciência & Cognição Vol. 5, 2006, pp. 2-18. 
 
TEMPERO ET AL. What Programmers do with Inheritance in Java. In Castagna Giuseppe (ed.) 
ECOOP 2013 – Object-Oriented Programming. Berlin: Springer Berlin Heidelberg pp 577-601 
 
TOMASELLO, M. Constructing a Language: a usage-based theory of  language acquisition. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 
 
TRASK, R. L. Dicionário de Linguagem e Linguística. Tradução e adaptação de Rodolfo Ilari. 
São Paulo: Contexto, 2004. 
 
TRAUGOTT, E. C. E TROUDALE, G. Gradience, gradualness and grammaticalization: How 
do they intersect? Gradience, Gradualness and Grammaticalization 
Edited by Elizabeth Closs Traugott and Graeme Trousdale 
[Typological Studies in Language 90] 2010 p. 19–44 
 
TRAVNICEK, Frantisek, , O tak zvanem aktualnim cleneni vetnim. Slovo aslovesno. Praha) 
22, 1962, p. 163-171.  
 
UCHAKOV, D. N. Bol’shoi tolkovyi slovar sovremennogo russkogo iazyka. Moskva: Alta-
Print, 2007. 
 
VALLDUVÍ, E. The informational component. PhD dissertation. University of Pennsylvania 
3401 Walnut Street, Suite 400C Philadelphia, PA 19104-6228, 1990. 
 
VAN VALIN, R. A typology of the interaction of focus structure and syntax. In RACHILINA, 
E. V. & TESTELEC, J. G. (Eds.), Typology and linguistic theory from description to 
explanation: For the 60th birthday of Aleksandr E. Kibrik. Moscow: Languages of Russian 
Culture, 1999, p. 511-524. 
 
VAN VALIN, R. LAPOLLA, R.  Syntax, Structure, Meaning, and Function. Cambridge: 
Cambridge University Press. 1997. 
 
VINOGRADOV, V. Russki iazyk. Moskva: UPEDGIZ, 1947. 
 
VOINOVA, N., STARIETS, S. VERKHUCHA, V. ZDITOVIETSKI, A. Russko-portugal’ski 
slovar’. Lisboa: Ulmeiro, 2003. 
  
WEIL, H. De l’ordre de mots dans les langues anciennes comparée aux langues 
modernes. Question de grammaire generale. Paris: Joubert, Libraire-Editeur, 1844. 
 
WILENSKY, R. Some Problems and Proposals for Knowledge Representation. Cognitive 
Science Report 40. Berkeley: University of California, 1986. 
 
WITTGENSTEIN, L. Investigações Filosóficas. Tradução de José Carlos Bruni. São Paulo: 
Nova Cultural, 1999. 
 
WOLFE, J.  E HYLE, S. Changing Your Mind: On the Contributions of Top-Down and 
Bottom-Up Guidance in Visual Search for Feature Singletons. Journal of Experimental 

https://benjamins.com/#catalog/books/tsl


247 
 

Psychology: Copyright Vol. 29, No. 2, 2003, p. 483–502 
 
YANKO, T. 2014 Probliemy analiza kommunikativnnykh struktur i intonatsii: voprosy i 
recheniia. Kritika i semiotika. 2014/2. p.93-126.  
 
YANKO, T. Intonatsionnyie stratiegii russkoi rietchi v sopostovitel’noi aspiektie. M 
YaSK. 2008. 
 
YANKO, T. 2001 Kommunikativnyie stratiegii russkoi rietchi. M. Yask. 2001. 
 

YOSHIKAWA, M. Exemplars supersede abstractions: Presenting an exemplar theory of 

grammatical constructions Academic Reports Fac. Eng. Tokyo Polytech. Univ. Vol. 35 No.2 
(2012) 
 
ZIMMERLING, A.  Kommunikativno-nieraztchlenionnyie predlojeniia: semantika i derivatsia. 
Tipologia morfosintaksitcheskikh parametrov. Materialy miejdunarodoi konferentsii 
“Tipologia morfosintaksitcheskikh parametrov”, 2014, p. 223-252. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



248 
 

Apêndice I 
 
 
 
 

 
 
 
 


