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RESUMO  

                IT-CLEFTS, PSEUDO-CLEFTS E INVERTED PSEUDOLEFTS: ESTUDO 

COMPARATIVO DAS ORAÇÕES CLIVADAS EM INGLÊS E PORTUGUÊS 

Manuela Correa de Oliveira 

 Orientadora: Maria Luiza Braga  

   

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-

Graduação em Linguística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de 

Mestre em Linguística. 

Este trabalho versa sobre o uso de construções clivadas no inglês e no 

português a partir de um estudo comparativo entre as duas línguas. Para o inglês, 

utilizei duas obras britânicas: The Picture of Dorian Gray e Harry Potter and the 

Philosopher’s Stone. A fim de fazer o cotejo entre as duas línguas, utilizei a tradução 

das obras de Oscar Wilde e J.K. Rowling: O Retrato de Dorian Gray, romance 

traduzido por Ligia Junqueira, e Harry Potter e a Pedra Filosofal, romance traduzido 

por Lia Wyler, respectivamente. Observei peculiaridades relacionadas à tradução 

sob a luz de teóricos como Venuti (2005), Barbosa (1999) e Jakobson (1974). O 

estudo das construções foi baseado nas análises prévias de Braga (2009), 

Lambrecht (2001), Prince (1978), Pinedo (2000), Delin e Oberlander (2005), dentre 

outros. A análise do fenômeno em questão foi feita a partir da observação dos 

constituintes focalizados das construções segundo os seguintes critérios: classe 

gramatical, função sintática, status informacional e presença de expressão adicional 

de realce.  A investigação do fenômeno mostrou que existem diferenças entre as 

duas línguas no que tange à sintaxe, revelando que os tradutores lançam mão de 

estratégias linguísticas diversas a fim de preservar as funções comunicativas 

apresentas nos textos originais.  No entanto, foram encontradas instâncias cujas 

funções pragmático-discursivas do texto original se perderam no texto traduzido. O 

número de ocorrências clivadas entre os dois romances é divergente, o que pode 

ser um indício para a correlação entre o uso de clivadas e os textos em questão. 

Palavras-chave: Clivadas, Tradução, Status Informacional. 

Rio de Janeiro 

Fevereiro/ 2014 
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ABTRACT 

IT-CLEFTS, PSEUDO-CLEFTS AND INVERTED PSEUDO-CLEFTS: A 

COMPARATIVE STUDY OF CLEFT CONSTRUCTIONS IN ENGLISH AND 

PORTUGUESE 

 Manuela Correa de Oliveira 

 Advisor: Maria Luiza Braga  

   

This dissertation relates to the usage of cleft constructions in the English and 

Portuguese languages from a comparative perspective. For English, I have chosen to 

investigate two British books: The Picture of Dorian Gray and Harry Potter and the 

Philosopher’s Stone. In order to compare English and Portuguese, I used the 

Portuguese versions of Oscar Wilde’s and J.K. Rowling’s works:  O Retrato de 

Dorian Gray and Harry Potter e a Pedra Filosofal, respectively. Peculiarities 

regarding the translation of the books were observed under the views of Venuti 

(2005), Barbosa (1999) and Jakobson (1974).  The study of the constructions was 

based on the analysis of previous works from Braga (2009), Lambrecht (2001), 

Prince (1978), Pinedo (2000), Delin e Oberlander (2005), amongst others. The 

analysis of the phenomenon was based on the classification of the focalized 

constituents in the constructions according to the following aspects: word class, 

syntactic function, information status and presence of additional expression of 

salience. The investigation of the phenomenon has shown that differences exist 

between the two languages as far as syntax is concerned, revealing that translators 

use different linguistic strategies in order to preserve the communicative functions 

presented in the original texts. However, there were cases in which the pragmatic-

discursive functions from the original text were lost in the translations.  Additionally, 

the number of cleft instances in the two books is different, which can be an evidence 

for an existing correlation between the use of clefts and the texts. 

 

Keywords: Clefts, Translation, Information Status. 

Rio de Janeiro 

Fevereiro/ 2014 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Ao trabalhar com as construções clivadas na Iniciação Científica (JIC), 

comparei as línguas inglesa e portuguesa com o objetivo de estudar a possível 

equivalência entre as duas línguas no que diz respeito ao uso das mencionadas 

construções. Para tal, vali-me do romance Daisy Miller, de Henry James, nas 

versões do PB e do inglês. Após estudar o uso das construções encontradas, pude 

verificar que elas eram mais frequentes no PB, sendo empregadas mesmo quando 

não ocorriam na versão original. No segundo momento, ainda trabalhando com a 

análise variacional das clivadas, utilizei amostras textuais coletadas de jornais de 

línguas portuguesa e inglesa, categorizando os constituintes clivados a partir dos 

seguintes grupos de fatores: tipo textual, gênero textual, animacidade e status 

informacional do referente. 

 No presente trabalho, continuo a investigar o fenômeno da clivagem, 

direcionando meu estudo para o campo da tradução e das estratégias linguísticas 

utilizadas. Faço uma comparação entre o emprego das clivadas na língua inglesa e 

na língua portuguesa, restringindo minha análise ao uso das construções do inglês 

It-cleft, Pseudo-cleft e Inverted Pseudo-cleft, assim exemplificados por Delin e 

Oberlander (2005, p.278): 

 

(1)  It is the angel who uses this form of greeting.  (It-cleft) 
 
(2) What really happened was a visit from a labour agent who attracted many 
local young men away to Bohemia, with the promise of good wages.  
(Pseudo-cleft) 
 
(3)  This is what the Minister proposes.  (Inverted Pseudo-cleft) 
 
 
 No tocante à língua portuguesa, as correspondentes do inglês It-cleft, 

Pseudo-cleft e Inverted Pseudo-cleft para o português são as seguintes: Clivada 

Canônica, Pseudoclivada e Pseudoclivada Invertida, exemplificadas abaixo: 

(4) Não sei, aí vai depender do problema financeiro. É Isso que vai ter que ver 
primeiro. (Clivada Canônica) 

(5) Quem estava com a chave era o jardineiro. (Pseudoclivada) 
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(6) Bife é o que mais caro sai hoje em dia na cozinha. (Pseudoclivada Invertida)
                                    (BRAGA, 2009, p.5) 

Dado o fato de que o português e o inglês pertencem a famílias linguísticas 

diferentes, direciono minha pesquisa para verificar se essas diferenças se 

manifestam no uso das construções clivadas. Portanto, este estudo visa a verificar o 

uso destas construções em ambas as línguas, observando as diversidades 

presentes em cada uma no que concerne ao fenômeno analisado. Para tal, construí 

minha amostra a partir das instâncias clivadas do inglês encontradas nos romances 

Harry Potter and the Philosopher’s Stone, da autora J.K Rowling, e The Picture of 

Dorian Gray, de Oscar Wilde. Ademais, adicionei aos meus dados as instâncias 

clivadas encontradas nas respectivas traduções: Harry Potter e a Pedra Filosofal, da 

editora Rocco, e O Retrato de Dorian Gray, da editora Civilização Brasileira. Apesar 

de ambos os livros serem de origem britânica, diferem na constituição linguística 

devido ao fato de O Retrato de Dorian Gray ser uma literatura mais elaborada e 

apurada se comparada à literatura de Harry Potter and the Philosopher’s Stone.  

        Tendo em vista o exposto acima, atento às semelhanças e diferenças 

encontradas na amostra no que respeita às clivadas. Meu objetivo é estudar a 

utilização deste fenômeno sob a luz da tradução bem como a interferência de 

fatores, quer linguísticos quer extralinguísticos, quanto ao uso destas construções. 

Inicio minha análise com a apresentação dos pressupostos teóricos do 

funcionalismo e, na seção 2, após apresentar a metodologia escolhida para esta 

dissertação, discorro sobre a teoria da tradução à luz de teóricos como Lawrence 

Venuti (2005), Roman Jakobson (1974) e Heloisa Barbosa (2007), dentre outros. No 

momento seguinte, apresento o fenômeno em análise e os estudos prévios sobre 

clivagem. Abordo trabalhos de Braga (2009), Lambrecht (2001), Prince (1978), 

Pinedo (2000), Delin e Oberlander (2005), dentre outros, no que concerne ao 

fenômeno em análise e algumas de suas propriedades pragmáticas. O capítulo 3, 

portanto, volta-se para as propriedades semântico-sintáticas, a função comunicativa, 

a noção de pressuposição, a marcação do acento oracional, a relação de identidade 

e as motivações tanto formais quanto funcionais da clivagem. Na quinta seção, 

apresento os objetivos e as hipóteses levantadas para este trabalho a partir dos 

corpora de língua inglesa e portuguesa utilizados para minha análise, ressaltando o 

teor gradiente da classificação de certas construções. Finalmente, a conclusão deste 

trabalho se dá a partir da consideração das diferenças encontradas entre os dois 
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corpora no tocante à formalidade e ao nível de elaboração dos romances tomando 

como base o fenômeno da clivagem.  
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA  

 

2.1  FUNCIONALISMO 

 

As teorias linguísticas procuram explicações para as propriedades e para o 

funcionamento das línguas humanas. Para este trabalho foco em uma teoria que se 

baseie no estudo tanto do uso quanto da forma dos eventos linguísticos, em outras 

palavras, um modelo funcionalista. Tal perspectiva permite com que seja possível 

promover a investigação da relação entre linguagem e sociedade a fim de interpretar 

os fatores pragmáticos que operam sobre o fenômeno analisado. Neste capítulo, 

trataremos de alguns conceitos relacionados aos modelos centrados no uso e que 

são pertinentes ao meu trabalho. São abordados os seguintes aspectos: 

caracterização da Linguística Funcional Centrada no Uso, aquisição, propostas do 

modelo, tratamento da variação e da mudança linguística, iconicidade, 

gramaticalização, marcação, gradiência e frequência.  

 

2.1.1   Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) 

 

O modelo da Linguística Funcional, mais recentemente denominado por 

Bybee (2010) como Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU)1, investiga fatos 

da língua a partir de uma perspectiva enfatizada no emprego de estruturas 

linguísticas em contextos reais de fala. Esta perspectiva parte do princípio que a 

gramática está constantemente em mutação e é sensível às particularidades do 

discurso.  

A partir da concepção dinâmica da linguagem, a LFCU entende que o sistema 

linguístico de cada indivíduo se desenvolve a partir da experiência e o que 

inicialmente é apenas constituído por instâncias específicas, passa a permitir 

representações mais gerais como, por exemplo, padrões sintáticos (BARLOW; 

KEMMER, 2000).  Este processo se dá por meio do fortalecimento de 
                                                            
1 Usage-Based Linguistics. BYBEE, Joan. Language, Usage and Cognition. Cambridge, 2010. 
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representações2 que são dinâmicas e resultam na produção, fornecendo input ao 

sistema do próprio indivíduo bem como para sistemas de outros falantes.  A 

experiência do indivíduo tem início no momento em que ele se vê como participante 

do mundo e identifica outros indivíduos como ele. A identificação na comunidade 

linguística se dá quando ele identifica que outros pertencem à mesma espécie e 

exercem funções que também poderiam ser exercidas por ele próprio. Com a 

experiência, utiliza a língua de forma a interagir socialmente e com o intuito de 

alcançar os próprios objetivos, moldando sua gramática de acordo com a finalidade 

das situações comunicativas em que se encontra. Uma teoria linguística funcional 

reconhece a dinamicidade da língua e entende que a gramática é uma 

representação cognitiva da experiência dos indivíduos com a língua, podendo ser 

afetada pelo uso. Ademais, a LFCU visa a explicar a influência de fatores 

extralinguísticos presentes no discurso dos falantes e investiga dados reais tanto de 

fala quanto de escrita, considerando as circunstâncias em que estes dados são 

utilizados.  

 

2.1.2   Aquisição de Linguagem 

 

   No que concerne ao processo de aquisição da linguagem, as correntes 

funcionalistas e formalistas acordam quanto ao fato de que a criança nasce com 

uma capacidade cognitiva que possibilita o aprendizado da linguagem. Porém, os 

funcionalistas acreditam que esta capacidade também permite que a criança adquira 

outros conhecimentos que não estejam relacionados especificamente à linguagem, 

descartando a possibilidade da modularidade da mente. Conforme é exposta a 

eventos linguísticos em situações interacionais dentro de uma comunidade 

linguística, a criança passa a construir sua própria gramática devido ao acúmulo 

dessas experiências. O repetido uso de determinadas expressões faz com que 

estruturas da língua sejam “enraizadas”, ou seja, tornem-se fixas na mente do 

indivíduo (TOMASELLO, 2000). Funcionalistas entendem que o estudo da aquisição 

deve ser focado no uso real das unidades linguísticas produzidas pela criança, 

                                                            
2 schemas em : BARLOW; KEMMER. Usage-Based Models of Language. Chicago: University of 
Chicago Press, 2000. 
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examinando o nível de complexidade e de abstração em que se encontram tais 

unidades.  

 

2.1.3 Propostas Funcionalistas 

 

As funções comunicativas e as situações em que ocorrem os eventos 

linguísticos são o centro de estudo deste modelo que se caracteriza como funcional 

por considerar relevante o contexto comunicativo e por salientar a importância da 

experiência linguística na formação do sistema linguístico do indivíduo. O objetivo 

deste modelo é, então, investigar as instâncias linguísticas além da estrutura 

gramatical, não limitando o estudo da língua a dependências internas através das 

quais se estrutura. Desta forma, uma visão funcional da língua é aquela que 

expande sua análise a elementos presentes em outros domínios e que acredita na 

relevância do contexto e na intenção do locutor. Nesta abordagem, as estruturas 

linguísticas instanciadas são providas de conteúdo lexical, servem como instrumento 

de comunicação maleável e adequam-se a diferentes situações comunicativas. 

Parte-se do princípio de que a língua não é, portanto, um objeto autônomo e seu 

estudo requer a inclusão de fatores sócio-cognitivos.  

 São diversas as áreas de estudo deste modelo, podendo algumas análises 

estarem relacionadas a status informacional, por exemplo. Na análise dos dados 

coletados para este trabalho, foi considerado relevante o tipo de informação 

veiculada pelos itens lexicais focalizados, pois acredito, com base nos trabalhos de 

Braga (2009) e Prince (1978), que há uma relação entre o tipo de informação e a 

escolha de determinadas construções sintáticas. As diferentes formas como os 

constituintes se apresentam sintaticamente nas orações possivelmente se 

correlacionam com leituras diversas no que diz respeito a categorias pragmáticas 

como foco e tópico. O exemplo (7) a seguir instancia orações com os mesmos 

constituintes, porém, com posições diferenciadas3: 

 

(7)  a. Eu já li esse livro.  

b. Esse livro eu já li.  

                                                            
3 Exemplo de MARTELOTTA, M.E. (org). Manual de Linguística. São Paulo: Contexto, 2010, p.59 
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As sentenças acima não poderiam ser empregadas nas mesmas situações, visto 

que “a organização sintática da cláusula é motivada pelo contexto discursivo em que 

ela ocorre” (MARTELOTTA, 2010).  Mesmo que sejam muito semelhantes do ponto 

de vista semântico, (7a) difere de (7b) no que respeita à pragmática, pois a posição 

do item esse livro parece afetar a intenção proposta pelo interlocutor: em (7b) é 

provável que o item já tenha sido mencionado em um contexto prévio, o que seria 

uma motivação para esse livro ser mencionado no início da cláusula. 

Segundo o modelo funcionalista, a organização das orações é, portanto, 

influenciada pela intuição dos usuários das línguas no momento da interação 

discursiva. Logo, no campo sintático, é evidente o vínculo entre gramática e discurso 

nos estudos funcionalistas.  

 

2.1.4   O Tratamento da Variação e da Mudança Linguística 

 

A observação da língua a partir de um modelo baseado no uso é feita a partir 

das instâncias que são efetivamente utilizada pelos indivíduos, como lembra 

Tomasello (2000): 

Modelos de linguagem baseados no uso focalizam seus estudos em 
eventos comunicativos específicos nos quais pessoas aprendem e 
usam a língua. Nestes modelos, as unidades psicolinguísticas 
utilizadas pelos indivíduos são determinadas não por sanções 
teóricas, mas por meio da observação da língua de fato usada em 
eventos comunicativos.4 (2000, p.61) 

 

Como a abordagem funcionalista defende que o sistema linguístico não é autônomo, 

sustenta, consequentemente, que os mecanismos cognitivos subjacentes à 

produção linguística são comuns a outras capacidades humanas (BYBEE apud 

BRAGA; PAIVA, 2012, p.9). Assim, o estudo linguístico não está centralizado 

apenas na estruturas, mas também nos processos que fazem com que estas 

estruturas sejam criadas e mantidas nas línguas.  

                                                            
4 Usage-based models of language focus on the specific communicative events in which people learn 
and use language. In these models, the psycholinguistic units with which individuals operate are 
determined not by theoretical fiat but by observation of actual language use in actual communicative 
events (TOMASELLO, 2000, p.61, tradução nossa) 
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No que concerne à metodologia de estudo, os dados linguísticos a serem 

analisados provém do uso concreto da língua em oposição a estruturas criadas ou 

idealizadas a partir da intuição do indivíduo.  O surgimento de padrões pode ocorrer 

a partir da adaptação do indivíduo em relação ao sistema linguístico, visto que a 

língua é utilizada para fins comunicativos. Desta forma, como é o indivíduo quem 

acessa o sistema linguístico a fim de concretizar a função comunicativa, ele próprio 

é o agente da mudança na língua, visto que é no uso que a variação ocorre. 

Padrões e variações fazem parte das línguas e uma abordagem baseada no uso 

não separa o estudo sincrônico do estudo diacrônico, pois se observa a coexistência 

de um conjunto de polissemias (KENEDDY e MARTELOTTA, 2003, p. 26). Assim, 

mudança e variação são reflexo de uma visão dinâmica da língua.  

   A partir de uma perspectiva funcionalista da linguagem, a análise dos dados 

é feita a partir da avaliação, tanto quantitativa quanto qualitativa, de fatores de 

natureza cognitiva e pragmático-discursiva. Tendo em vista a co-ocorrência da 

variação e da regularidade nos sistemas linguísticos, ressalto que, por mais que a 

língua varie, esta não se apresenta de forma aleatória, como aponta Silva:  

(...) numa concepção de linguagem no plano da parole, os sistemas 
linguísticos são, inevitavelmente, não-homogéneos. A razão é 
simples: a variação linguística é a consequência imediata e inevitável 
do uso da língua, pelo que uma comunidade linguística nunca pode 
ser totalmente homogénea; a variação social é intrínseca a qualquer 
comunidade e, logo, a qualquer comunidade linguística. Um modelo 
linguístico baseado no uso da língua tem pois de abandonar a ideia 
da homogeneidade linguística.                             (SILVA, 2012, p. 15) 

 

O fato de a língua ser heterogênea não exclui a ideia de que há diversos aspectos 

compartilhados entres as línguas do mundo, como atenta Bybee (2010). Para a 

autora, uma teoria linguística deve reconhecer o que há de comum em todas as 

línguas e, ao mesmo tempo, dar conta das diferenças tipológicas. Bybee (2010)  

defende a hipótese de que estruturas padronizadas e frequentemente instanciadas 

são encontradas em diferentes línguas, mesmo que não sejam idênticas. Segundo 

os autores, a variação está presente nas línguas e os constituintes da gramática 

mudam conforme o uso: 

(…) as categorias e os constituintes da gramática são gradientes em 
suas propriedades e mudam conforme o uso da língua. A visão de 
que essas propriedades são inatas não é compatível com tal 
gradiência.  Por fim, o fato de que todas as categorias e estruturas 
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evoluem gradualmente a partir de outras também é um argumento 
que vai de encontro à perspectiva de universais linguísticos, sendo 
eles estáticos ou inatos. (…) É mais parcimonioso entender a 
linguagem como um sistema complexo e maleável. (BYBEE, 2010, p. 
196, tradução nossa5)  

Portanto, a mudança ocorre no decorrer do tempo e de acordo com a experiência 

linguística dos indivíduos. Devido ao fato de que a mente do indivíduo é, para 

modelos baseados no uso, uma estrutural maleável e que se adapta aos diferentes 

eventos linguísticos, entendemos o processo de mudança como um fenômeno 

gradual. A mudança linguística parte de estruturas que, uma vez combinadas e 

frequentemente instanciadas, se gramaticalizam.  

Tal constatação é valiosa para meu trabalho, visto que as construções 

clivadas podem apresentar-se de formas variadas e podendo exprimir a mesma 

proposição. Como a variação no modelo funcionalista não é aleatória, acredito em 

fatores contextuais motivadores que influenciam o uso e o modelo de clivagem 

empregado pelos escritores e tradutores. 

 

2.1.5  Gramaticalização 

 

Sob uma perspectiva linguística centrada no uso, como foi mencionado 

anteriormente, a gramática é um organismo maleável e sensível a mudanças. Tais 

mudanças são motivadas por necessidades discursivas e a maleabilidade da 

gramática de um indivíduo permite com que formas mais expressivas possam 

emergir, a fim de cumprir com a intenção proposta pelo(s) interlocutor(es) no evento 

linguístico. Haja vista a dinamicidade do funcionamento das línguas segundo a 

concepção de língua baseada no uso, a adaptação da gramática às necessidades 

comunicativas estaria relacionada ao processo de gramaticalização, denominado por 

Bybee como  

(...) processo pelo qual um item lexical ou uma sequência de itens 
lexicais se transforma em um morfema gramatical, mudando sua 
distribuição e sua função no processo (...). Desta forma, a construção 

                                                            
5  (…) the categories and constituents of grammar are gradient in their properties and change as 
language is used. The view that such properties are innate is not compatible with this demonstrated 
gradience. Finally, the fact that all categories and structures evolve gradually from other categories 
and structures also argues against the existence of static and innate universals of language. (…) it is 
more parsimonious (…) to view language as a complex adaptive system. (BYBEE, 2010, p. 196)  
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do inglês going to, usada com a forma finita do verbo be, se 
transforma no marcador de futuro ou de intenção gonna. (2010, 
p.106, tradução nossa) 6 

O processo de gramaticalização ocorre com construções de uso frequente nas 

línguas que, por serem frequentes, sofrem desgaste fonético e perdem 

expressividade. É o caso de nomes e verbos que se gramaticalizaram em morfemas, 

como expressões do tipo tranquilamente (MARTELOTTA, 2008, p. 174). O nome 

mente, com valor semântico sinônimo de intelecto, deixa de desempenhar papel de 

substantivo e, devido ao processo de gramaticalização do morfema, torna-se um 

sufixo formador de advérbio, como em tranquilamente. 

 No tocante ao objeto de estudo desta pesquisa, determinados tipos de clivada 

do PB parecem estar mais gramaticalizados do que outros, como por exemplo, a 

Construção É Que. Observe a este respeito a correlação modo-temporal bem como 

a concordância número-pessoal entre o verbo copular ser (sublinhado) e o 

constituinte clivado (em negrito) das Clivadas Canônicas7 abaixo:  

 

Clivadas Canônicas 

(8) a. O resto do serviço sou eu que faço. (Amostra 80, fal. 11, mulher)  

b. Quer dizer, foram os vizinhos que me acudiram. (Amostra 80, fal. 04,  
mulher) 

c. Foi dois susto bem grande que eu levei. (Amostra 80, fal.04, mulher) 

d. Era o falecido seu Joaquim, era ele que recebia. (Amostra 80, fal. 11, 
mulher)  

e. É ele mesmo que tinha que trazer. (Amostra 80, fal. 25, homem) 

 

Há dois fenômenos variáveis no que diz respeito às orações acima. Primeiro, 

ressalto a variação modo-temporal, visto que o verbo copular encontra-se em 

diferentes formas verbais, podendo estar no tempo presente do indicativo (a, e), no 

pretérito perfeito (b, c) ou, ainda, no pretérito imperfeito (d). Segundo, existe a 

                                                            
6 The process by which a lexical item or a sequence of items becomes a grammatical morpheme, 
changing its distribution and function in the process (…). Thus English going to (with a finite form of 
be) becomes the intention/future marker gonna. (BYBEE, 2010, p.106) 
 
7 Exemplos retirados de BRAGA, Maria Luiza. Construções Clivadas no Português do Brasil sob 
uma Abordagem Funcionalista. Matraga, Rio de Janeiro, v.16, n.24, jan./jun. 2009, p. 180.   
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variação número-pessoal, pois a concordância entre o sujeito e o verbo nem sempre 

ocorre, como pode ser observado no exemplo (c).  Assim, pode-se que dizer que, 

em relação às Clivadas Canônicas, as concordâncias do tipo modo-temporal e 

número-pessoal são variáveis. Nos exemplos (a), (b) e (d), as sentenças apresentam 

correlação tanto modo-temporal quanto número-pessoal. Nos exemplos (c) e (e), os 

falantes não fizeram concordância número-pessoal e modo-temporal, 

respectivamente. Todavia, em relação às Construções É Que, observe que estas 

dispensam tanto a concordância número-pessoal quanto a correlação modo-

temporal: 

Construção É Que: 

(9) Eles é que uma vez implicaram comigo. (Amostra 80, fal. 26, homem) 

Braga sugere que a variação da cópula em relação ao constituinte clivado ocorre em 

muitas estratégias de clivagem, não porém no caso das Construções É Que, 

sugerindo que esta estrutura esteja se gramaticalizando como “uma locução 

sinalizadora de foco e que os segmentos vinculados por ela não constituem uma 

estrutura bioracional” (BRAGA, 2009, p. 182).  

Faz-se necessário, portanto, investigar os contextos específicos de uso em 

que este fenômeno ocorre, bem como os propósitos comunicativos do(s) 

interlocutor(es). Ao analisar a transferência de estruturas clivadas do inglês para 

Construções É Que no português, investigo a sintaxe a partir da semântica e da 

pragmática a fim de descobrir as motivações discursivas para a ocorrência desse 

fenômeno. Seguindo a conceituação de Bybee (2003) a respeito da 

gramaticalização, seria possível sustentar que esta construção esteja se 

gramaticalizando devido à sua alta frequência na língua, perdendo expressividade e 

passando a assumir um papel mais funcional? É por esse motivo que o fator 

frequência é relevante para este trabalho, no qual verificamos como se dá a 

tradução de estruturas clivadas do inglês para o português. Procuramos averiguar se 

a existência de itens lexicais motivam o uso de determinada estratégia de clivagem 

bem como se os contextos semântico-discursivos podem influenciar a escolha de 

estruturas como Construções É Que.  
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2.1.6 Iconicidade 

 

Para os funcionalistas, a linguagem é uma faculdade humana e a estrutura 

linguística é fruto da experiência do indivíduo. Assim, a compreensão do 

funcionamento da mente faz-se possível a partir da estrutura linguística. Defende-se 

a existência de uma correlação entre a expressão linguística e o conteúdo que ela 

designa além de se assumir a existência de padrões linguísticos que relacionam, 

nitidamente, forma e função. A palavra pé, por exemplo, relaciona-se 

semanticamente às partes de sustentação da mesa, ou seja, esta metáfora é 

motivada cognitivamente (MARTELOTTA, 2008). Em contrapartida, nem sempre 

essa relação é clara, o que dificulta o estabelecimento de uma conexão entre a 

forma e a função de uma dada estrutura visto que, em muitos casos, essa motivação 

se perde. É o caso do item entretanto, cujo valor de oposição é conhecido nos dias 

de hoje, mas que tem uma relação muito diferente de seu significado original. 

Utilizado em textos do português arcaico, entretanto não era um item com o mesmo 

valor opositivo da atualidade, mas sim um advérbio temporal, com valor de ao 

mesmo tempo (MARTELOTTA, 2008). 

No campo sintático, a corrente funcionalista considera não aleatória a ordem 

das cláusulas, visto que a “estrutura de uma construção gramatical reflete, de algum 

modo, a estrutura do conceito que ela expressa” (CEZARIO; CUNHA, 2013). De 

acordo com as autoras, a organização dos elementos de uma cláusula obedecem a 

uma motivação, podendo ser tanto de natureza linguística quanto de natureza 

extralinguística, fenômeno previsto pelo subprincípio de ordenação sequencial. No 

que respeita ao subprincípio da relação entre ordem sequencial e topicalidade a que 

as orações estão submetidas, o tipo de informação veiculado será relevante, isto é, 

informações dadas ou já mencionadas no discurso tendem a ocorrer no início da 

cláusula. Este princípio da iconicidade é relevante para o meu trabalho, visto que 

saliento a importância de verificar o status informacional dos itens focalizados em 

orações clivadas. No exemplo abaixo, a anteposição dos itens sublinhados resulta 

no efeito de foco contrastivo8: 

 

                                                            
8 Exemplo retirado de MARTELOTTA, M.E. (org). Manual de Linguística. São Paulo: Contexto, 2010, 
p.170 
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(10) a. João comprou um carro. 

 b. Foi João que comprou um carro. 

 c. Foi um carro que João comprou. 

 

A posição do item João à esquerda em (b) mostra que a expectativa do falante é 

focalizar no fato de que João fora o comprador do carro e não uma outra pessoa. O 

mesmo efeito ocorre em (c), cujo item focalizado - carro - também foi colocado à 

esquerda a fim de destacar o fato de que fora um carro, e não qualquer outro objeto, 

que João adquiriu. 

 

2.1.7 Marcação 

 

 O princípio da marcação é oriundo do Círculo Linguístico de Praga e está 

relacionado às distinções que ocorrem entre pares contrastantes de determinada 

categoria linguística. A partir de uma composição binária em que dois elementos se 

opõem se um deles exibir dada propriedade não exibida pelo elemento com que 

contrasta. O primeiro será um elemento marcado e, consequentemente, o segundo 

será considerado um elemento não marcado.  

 Originalmente, o princípio foi aplicado às unidades fonológicas e, 

gradualmente, estendido aos níveis morfológicos e sintáticos, sendo o último o mais 

relevante para este trabalho. De acordo com Givón (1990), o reconhecimento de 

categorias marcadas em oposição a categorias não marcadas se dá a partir dos 

seguintes critérios: 

(i) complexidade cognitiva: a categoria marcada tende a ser 
cognitivamente mais complexa - em termos de esforço mental 
demanda mais atenção ou maior tempo de processamento - do que a 
não marcada; 

(ii) complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser mais 
complexa estruturalmente do que a correspondente não marcada; 

(iii) distribuição de frequência: a categoria marcada tende a ser 
menos frequente nos textos e, assim, cognitivamente mais 
perceptível do que a categoria correspondente não marcada. 
(CEZARIO; CUNHA, 2013 apud GIVÓN, 1972, p. 24) 
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 A análise das clivadas mostra que estas estruturas são marcadas segundo os 

critérios estabelecidos por Givón. No que respeita à complexidade estrutural (ii), elas 

diferenciam das contrapartidas não clivadas, porque implicam o acréscimo de 

elementos. Observe-se, a esse respeito, os exemplos do inglês abaixo assim com as 

respectivas traduções para o português: 

(11) a. Mary arrived. 

 b. It was Mary who arrived. 

c.The one who arrived was Mary. 

d. Mary was the one who arrived. 

 

a1. Maria chegou. 

b1. Foi Maria que chegou. 

c1. Quem chegou foi Maria. 

d1. Maria foi quem chegou. 

 

O exemplo (11a) instancia uma estrutura do inglês constituída de sujeito + verbo. 

(11b), por seu turno, apresenta, além dos elementos Mary e arrived, o pronome 

dummy It, o verbo be e o pronome relativo who, formando uma It-cleft. Ao comparar 

(11a) com (11b), é possível afirmar que a primeira é uma estrutura não marcada 

enquanto a segunda, uma estrutura marcada devido à maior complexidade 

estrutural.  As construções Pseudo-cleft e Inverted Pseudo-cleft, representadas em 

(11c) e (11d), respectivamente, são ainda mais complexas em suas estruturas, pois, 

apesar de não serem compostas pelo pronome dummy It, apresentam os elementos 

the e one precedendo a palavra relativa who além do verbo be.  

 Ao comparar as clivadas do inglês com as respectivas traduções para o 

português, observamos que a Clivada Canônica (11b1) apresenta uma estrutura 

menos complexa se confrontada com sua versão para o inglês por não requerer o 

pronome It. Todavia, a Pseudoclivada (11c1) e a Pseudoclivada Extraposta (11d1) 

apresentam menos componentes em relação às versões para o inglês, pois a 

estrutura The one who é traduzida apenas pelo pronome relativo Quem. Desta 

forma, pode-se dizer que a Pseudoclivada e a Pseudoclivada Extraposta, em 

português, são estruturas menos marcadas do que suas versões para o inglês. 

 No que diz respeito ao critério (iii), a literatura das clivadas mostra que a 

frequência com que são utilizadas é muito menor em comparação ao uso das 
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contrapartidas não clivadas. Esta afirmativa seria, portanto, mais uma evidência para 

a assunção sobre o valor marcado das construções em questão. 

 Tendo em consideração o critério que relaciona marcação à complexidade 

cognitiva, não foram feitos experimentos que confirmem a suposição de que se trata 

de estruturas mais complexas cognitivamente. Acredito, intuitivamente, que assim 

seriam por apresentarem uma estrutura mais complexa e por serem menos 

frequentes do que suas contrapartidas não clivadas.  

 Vale lembrar que, de acordo com Givón, o princípio da marcação é 

contextualmente dependente, visto que uma mesma estrutura pode ser marcada em 

um dado contexto, mas não marcada em outro. Assim, o valor de marcação vai além 

das categorias linguísticas, podendo estender-se a fenômenos como formalidade do 

discurso (CEZARIO; CUNHA, 2013, p. 25). Como neste trabalho focalizo as 

construções clivadas em contexto narrativo e o cotejo entre as línguas inglesa e 

portuguesa, utilizo um corpus que compreende dois tipos de literatura que parecem 

diferir quanto à complexidade sintática de suas estruturas. Sob a luz dos critérios 

estabelecidos por Givón quanto à marcação, procuro distinções entre os dois 

romances e me pergunto se The Picture of Dorian Gray, no original e na tradução 

para o português, seria um tipo de literatura mais elaborada em comparação a Harry 

Potter and the Philosopher's Stone em suas duas versões.  Será que a confirmação 

desta indagação mostraria que a ocorrência de construções clivadas estaria 

relacionada com o nível de formalidade do texto em que se encontram?  

 De acordo com os apontamentos feitos acima, me pergunto se o valor 

marcado das clivadas depende da elaboração do cotexto em que se encontram 

tanto quanto ao tipo de clivadas utilizadas quanto à frequência com que ocorrem. 

Como o fator frequência é importante para a determinação dos valores de marcação 

das construções em questão, abordarei, na seção seguinte, a esse respeito.  

2.1.8 Frequência e Gradiência 

 

Os universais linguísticos, isto é, as propriedades compartilhadas pela maioria 

das línguas do mundo, assim o são devido às condições semelhantes de uso das 

línguas pelos membros da sociedade. Tais universais, dentro de uma perspectiva 

funcional da língua, se manifestam a partir da forma como o mundo é 



28 
 

conceitualizado pelos homens, sendo a experiência um fator crucial no que concerne 

ao uso das formas linguísticas. 

De acordo com a perspectiva adotada neste trabalho, a experiência linguística 

leva à reestruturação da gramática pelo indivíduo, que passa a usar formas cada vez 

mais abstratas no lugar de estruturas antes apenas específicas. De acordo com 

Bybee (2005), o emprego frequente de certas estruturas pode fazer com as mesmas 

se gramaticalizem. Assim, pode-se dizer que o uso frequente de determinada 

estrutura a torne mais resistente a mudanças. Bybee defende que a frequência de 

uso pode fazer com que uma instância se torne mais enraizada e seja, portanto, 

mais acessível do que uma construção menos enraizada, ou seja, menos 

lexicalmente acessível. (BYBEE, 2005, p. 75).  

Por outro lado, a repetição de determinadas formas gramaticalizadas pode 

provocar a perda da composicionalidade e da analisabilidade, propiciando a possível 

redução da forma ou generalização do significado. De acordo com a autora, "a 

frequência de uso de uma determinada construção leva a seu estabelecimento no 

repertório do falante e faz dela uma unidade de processamento, o que implica que o 

falante explora recursos gramaticais disponíveis para atingir seus objetivos 

comunicativos". (CEZARIO; CUNHA, 2013 apud BYBEE, 2010, p. 16). Assim, o 

aumento da frequência de uso de determinada estrutura pode fazer com que ela 

aproxime-se da gramaticalização, isto é, quanto mais frequente for uma construção, 

mais chances ela terá de se gramaticalizar.  

A repetição de construções faz com que elas se tornem fracas 

semanticamente, podendo perder a analisabilidade de seu significado original. Como 

seu uso é frequente, esta estrutura é empregada em contextos diversos e com 

novas associações.  

 

 

2.1.9  Status Informacional 

 

 

Além da frequência, considero relevante para este trabalho o tipo de 

informação veiculado em determinado contexto. O fenômeno da informatividade 

pode ser examinado a partir da noção de conhecimento compartilhado pelos 

interlocutores de dada situação comunicacional. Diversos autores abordaram a 
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questão da informação, como, por exemplo, Prince (1981) e Chafe (1995). Para este 

trabalho, utilizarei a abordagem e a nomenclatura de Chafe, que classifica os 

referentes em dado, novo ou acessível. 

Segundo Chafe, não se pode tratar de status informacional sem levar em 

consideração a consciência. Para tal, analisemos o referente do item Larry no 

exemplo a seguir: 

 

(12) Eu falei com o Larry ontem à noite9. 

 

Se levarmos em conta o status informacional do referente de Larry, este pode ser 

caracterizado como novo mesmo que o interlocutor tenha conhecimento de uma 

pessoa chamada Larry. A informação nova é a aquela que não se encontra ativa no 

foco de consciência do interlocutor no momento da situação comunicativa. 

Informação dada, por seu turno, é aquela que o falante assume estar ativa no foco 

de consciência do interlocutor. Por fim, informação acessível seria o meio termo 

entre informação nova e informação dada, como pode ser visto na Figura 110: 

 

Figura 1. Status Informacional 

 

              T1                   T2  
        dado   

                    Ativo --------------------------------------         
    

     acessível  
      Semiativo -------------------------------------  

          novo 

          Inativo -------------------------------------- 

 

Fonte: CHAFE (1995, p.74) 
 

Na figura acima, T1 significa um tempo em que determinada ideia pode estar ativa, 

semiativa ou inativa na consciência do interlocutor e, T2, um momento posterior, em 

que a ideia torna-se ativa. Desta forma, se determinada ideia já está ativa na 

                                                            
9 No original I talked to Larry last night. CHAFE, Wallace. Discourse, Consciousness, and Time: 
The Flow and Displacement of Conscious Experience in Speaking and Writing. The University of 
Chicago Press. Chicago: 1995, p.72. 
 
10 Adaptado de Chafe (1995) 

ATIVO 
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consciência do interlocutor em T1 e é ativada em T2, esta ideia constitui informação 

dada.  

Segundo o autor, é importante ressaltar o esforço mental que se dá na 

transição de T1 para T2, ou seja, o custo cognitivo de uma informação dada é menor 

do que o custo cognitivo de uma informação acessível. Assim, a acessibilidade 

quanto ao status informacional está relacionada ao fato de esta informação ser 

incialmente semiativa e passar a ser ativa em T2. Neste processo, o custo cognitivo é 

maior do que o de uma informação dada. Por fim, uma ideia que estava inativa em 

T1 e passa a ser ativa em um segundo momento, requer um maior esforço mental, 

constituindo, portanto, informação nova. 

 Neste trabalho, examino os referentes dos constituintes focalizados nas 

construções clivadas quanto ao status informacional de acordo com a nomenclatura 

determinada por Chafe (1995). A seguir, ilustro os fatores dado, novo e acessível a 

partir de dados de língua portuguesa encontrados em minha amostra: 

 

(13) a. - Realizar perfeitamente nossa natureza – é para isto que estamos neste 
mundo. Hoje em dia, as pessoas têm medo de si próprias. (dado) 

 
b. -Antes de conhecê-lo, representar era a única realidade de minha vida. Era 
só no teatro que eu vivia. (acessível)  

c. - Fiquei com medo e voltei-me, para sair da sala. Não foi a consciência que 
a isto me induziu e, sim, uma espécie de covardia. (novo)  

 

A partir das sentenças acima, constatamos que (13a) instancia uma construção 

clivada canônica na qual o pronome anafórico isto refere-se a uma ideia previamente 

mencionada no contexto e que se encontra no foco da consciência do leitor. Vale 

ressaltar que, para Chafe, os constituintes que se referem à informação dada  

tendem a serem pronomes (BRODERICK, 1995 apud CHAFE, 1972) e o pronome 

anafórico isto, representado em (13a), confirma a afirmativa sustentada por Chafe. 

(13b), por sua vez, instancia uma clivada também canônica em que o constituinte 

teatro veicula informação accessível por ser uma subespecificação do conceito de 

representação. No exemplo, o ato de representar ou atuar é análogo ao schema 

teatro, estando semiativo na mente do interlocutor. O status informacional novo é 

representado pelo exemplo (13c), no qual o referente do constituinte focalizado 

covardia veicula informação nova. Tal constatação se deve ao fato de que covardia 
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se refere a uma ideia não mencionada anteriormente no discurso, ou seja, não 

encontra-se ativada na consciência do interlocutor.  

O tratamento da informação é um aspecto relevante para o trabalho, pois 

acredito existir uma correlação entre um tipo específico de clivagem e um tipo 

específico de referente no que tange ao seu status informacional. Assim, os 

constituintes poderão veicular informação dada, acessível ou nova, dependendo do  

contexto em que se encontram. 

 Na seção a seguir, apresento os demais aspectos analisados em relação às 

construções clivadas a partir da amostra utilizada.  

 

 

2.2      CORPUS 

 

 

As construções clivadas, para este estudo, foram extraídas de textos do 

inglês e do português. Para o inglês, atento às It-clefts, Pseudo-clefts e Inverted 

Pseudo-clefts; para o português, direciono a atenção para as traduções 

correspondentes, isto é, Clivadas Canônicas, Pseudoclivadas e Pseudoclivadas 

Invertidas. Além de discorrer sobre o status informacional dos constituintes clivados, 

analiso-os a partir do fatores classe de palavras e função sintática. Além disso, 

observo se há presença de expressão adicional de realce na construção. A fim de 

tratar dos aspectos mencionados por meio da literatura, vali-me de dois romances 

ficcionais do inglês assim como as versões correspondentes para o português. No 

original, os romances se chamam The Picture of Dorian Gray e Harry Potter and the 

Philosopher´s Stone. Nas versões traduzidas, são O Retrato de Dorian Gray e Harry 

Potter e a Pedra Filosofal.  

O Retrato de Dorian Gray é um romance escrito pelo irlandês Oscar Fingall 

O’Flahertie Wills Wilde, publicado em 1890, e considerado um clássico da literatura 

britânica. Mais conhecido como Oscar Wilde, o escritor é considerado um dos 

maiores do século XIX. Filho de um médico e de uma escritora, Wilde vivia cercado 

dos maiores intelectuais de sua época e foi o criador do Movimento Estético. Este 

movimento contava com grandes escritores britânicos e visava a transformação do 

tradicionalismo vitoriano da época. Completa de críticas à aristocracia da época, sua 

obra mais marcante, The Picture of Dorian Gray, aborda diversos temas atuais até 
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os dias de hoje, como, por exemplo, a busca pela perfeição. O texto da obra conta 

com uma linguagem elaborada e de substancial apuro estilístico, o que faz com que 

seja uma leitura prazeroza e, ao mesmo tempo, interessante em termos linguísticos. 

Por esta razão foi escolhido este romance, pois objetivo analisar o fenômeno da 

clivagem dentro de um cotexto mais elaborado e acurado, presente na obra do 

autor.  

A fim de contrastar o texto novecentista de um dos maiores romances 

britânicos do século XIX com um texto contemporâneo, faz parte da minha amostra 

uma literatura também britânica, porém mais atual. Para tal, vali-me da obra Harry 

Potter and the Philosopher’s Stone bem como de sua respetiva tradução para o 

português. O livro é parte de uma série inglesa de grande circulação, composta por 

sete livros, sendo este o primeiro da saga. Escrito por J.K Rowling, Harry Potter and 

the Philosopher’s Stone data do ano de 1997, constituindo uma leitura mais atual em 

contraste com aquela de Oscar Wilde, havendo um espaço de pelo menos cem anos 

entre as duas obras. Em termos linguísticos, o espaço de tempo entre os dois 

romances é um fator importante para este trabalho, pois permite verificar se o uso 

das clivadas é o mesmo. Ademais, a escolha dessas duas literaturas permite a 

investigação de uma linguagem mais elaborada sintaticamente, como a de The 

Picture of Dorian Gray, e de uma linguagem menos elaborada sintaticamente, como 

o best-seller de J. K. Rowling. Tal afirmativa se deve ao fato de que encontrei maior 

dificuldade na análise das clivadas encontradas da obra de Oscar Wilde em 

comparação à análise das clivadas encontradas na obra de J.K. Rowling. 

A partir das considerações feitas acima, analiso as quatro obras e observo as 

estratégias linguísticas utilizadas pelos tradutores a partir da análise das 

construções clivadas encontradas nas mesmas. Os constituintes clivados podem ser 

de natureza substantival e pronominal, dentre outros. No que toca à função sintática, 

estes podem referir-se a adjuntos adverbiais e sujeitos, bem como funcionar como 

complementos ou circunstanciais. O status informacional compreende as categorias 

dado, acessível e novo. Por fim, observo os enunciados clivados de acordo com a 

presença ou ausência de expressões adicionais de realce. Este último fator foi 

considerado relevante após ter percebido que muitas construções clivadas 

apresentavam itens lexicais que enfatizavam ainda mais a ideia de foco presente 

nas construções. Expressões enfáticas do inglês como really e only foram 

analisadas dentro do contexto em que se encontravam inseridas.  O mesmo vale 
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para os dados do português, nos quais encontrei expressões de realce como só, 

somente e realmente.  

Desta forma, classe gramatical, função sintática, status informacional e 

expressão adicional de realce foram os aspectos estudados nas estruturas clivadas 

de ambas as línguas. Examino o fenômeno da clivagem nas obras do inglês e do 

português a fim de estudar as estratégias linguísticas utilizadas pelos tradutores bem 

como as possíveis sintáticas ou pragmático-discursivas. 

Tendo discorrido sobre o corpus utilizado para este trabalho, passo a tratar 

das hipóteses teóricas a respeito da tradução.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

3  HIPÓTESES TEÓRICAS SOBRE A TRADUÇÃO  
 
 
 

Como antecipado, passo a abordar questões relacionadas ao campo da 

tradução, que será tratado com grande importância neste trabalho, visto que são 

analisadas as questões semântico-sintáticas relacionadas às língua inglesa e 

portuguesa no tocante à transferência de uma língua para a outra. Neste capítulo 

abordo os aspectos peculiares relacionados à tradução com a finalidade de 

descrever o trabalho do profissional desta área e fazer uma análise no que respeita 

às divergências, quer de ordem sintática quer de ordem semântica, encontradas nos 

textos analisados. Avalio os possíveis temas que venham a dificultar o dever do 

tradutor sob a luz de Barbosa (2007), Benjamin (1979), Ricoeur (2011), Venuti 

(2005) e Jakobson (1974). 

 

3.1 DEFINIÇÃO E OBJETIVOS DA TRADUÇÃO  

 

O termo tradução assim como os objetivos do ofício apresentam diferentes 

perspectivas.  A seguir são apresentadas algumas dessas visões: 

(...) a tradução tem por fim (Zweckmässig) exprimir a relação mais 
íntima entre as línguas. A tradução não pode, por si só, manifestar e 
restituir esta relação oculta; pode, contudo, apresentá-la, 
atualizando-a seminal ou intensivamente.  (BENJAMIN, 1979, p. 54) 

 

(...) uma tradução revela não só comunidades históricas como 
também divergências entre as duas línguas e culturas que estão em 
contato. (VENUTI, 2005, p. 801, tradução nossa11) 

 

(...) a tradução não implica apenas um trabalho intelectual, teórico ou 
prático, mas também um problema ético. Levar o leitor ao autor, levar 
o autor ao leitor, com o risco de servir e de trair dois mestres (...) 
(RICOEUR, 2011, p. 48-49) 

 

                                                            
11 No inglês: (…) a translation reveals historical communities and divergences between the two 
languages and cultures that it brings into contact. (VENUTI, 2005, p.801) 
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É a representação do significado de um texto para outra língua na 
forma que o autor pretendeu. (NEWMARK, 1988, p. 5, tradução 
nossa12) 

 

(...) é um forma de discurso indireto: o tradutor recodifica e transmite 
uma mensagem recebida de outra fonte. Assim, a tradução envolve 
duas mensagens equivalentes em dois códigos diferentes. 
(JAKOBSON, 2010, p.82) 

 

 Dentre as reflexões expostas acima, destaco a visão de Venuti, que ressalta a 

importância de considerar aspectos extralinguísticos no fazer da tradução, visto que 

o processo aproxima duas culturas diversas e que podem apresentar-se em 

diferentes momentos históricos.  

 Em sua obra, o teórico atenta ao fenômeno que denomina de invisibilidade do 

tradutor13, criticando um processo que considera recorrente nas culturas norte-

americana e britânica. A ideia de tradução como adaptação à cultura do texto 

traduzido objetivando a fluência do texto é criticada por Venuti. Segundo o autor, a 

ausência de peculiaridades estilísticas ou linguísticas na língua traduzida faz com 

que o discurso presente nesta se torne transparente, tirando a visibilidade do 

tradutor. A manipulação da língua original com o objetivo de manter uma certa 

naturalidade à tradução daria a impressão de que se trata de um texto não original. 

Tal efeito seria causado justamente pela invisibilidade do tradutor, que lança mão de 

estratégias, relacionadas à linguística ou à cultura, e se esconde por detrás do texto 

a fim de promover uma leitura fluente ao leitor estrangeiro. Um texto traduzido de 

forma fluente se caracteriza como tal por apresentar sintaxe linear e linguajar atual. 

Além disso, o tradutor que faz com que a leitura seja fluente, evita a ambiguidade ou 

qualquer outra estratégia que possa provocar a opacidade das palavras. Segundo o 

autor, o texto deve ser simples e claro para que seja fluente. 

  Portanto, o teórico acredita que a tradução não deveria ser uma mera 

reescritura de um texto com o intuito de torná-lo inteligível e acessível a outros 

leitores, pois isto faria com que o profissional tentasse reconhecer sua própria 

                                                            
12 No inglês: It is rendering the meaning of a text into another language in the way that the author 
intended the text. (NEWMARK, 1988, p.5). 
 
13  The Translator’s Invisibility (VENUTI, 1995) 
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cultura em um processo de domesticação14, o que minimizaria o caráter estrangeiro 

do texto-fonte. Venuti introduz a ideia de estrangeirização15 que, por seu turno, seria 

mais fiel à originalidade da forma estrangeira e a adoção desse método criaria uma 

maior distância entre os dois textos, promovendo a visibilidade do tradutor e 

ressaltando a identidade estrangeira do texto original. Consequentemente, o uso de 

formas linguísticas que preservam a ideologia do texto original permitem que o leitor 

esteja ciente de estar lendo uma obra traduzida. 

Jakobson, por outro lado, enfatiza a importância do conhecimento em relação 

a cada código lexical por parte do tradutor. O significado de uma palavra não pode 

ser inferido se não houver o conhecimento linguístico, pois a compreensão total das 

palavras requer experiência. Além disso, o uso de sinônimos na tentativa de se fazer 

compreender dentro de um código linguístico não acarreta equivalência plena, como 

a própria palavra sinonímia já diz. No tocante à tradução interlingual, o autor salienta 

que, “não há comumente equivalência completa entre as unidades de código, ao 

passo que as mensagens podem servir como interpretações adequadas das 

unidades de código ou mensagens estrangeiras” (JAKOBSON, 1974, p. 82). O 

“discurso indireto” de que Jakobson trata, mencionado previamente, seria o reflexo 

do processo de tradução: não apenas unidades de código separadas são traduzidas, 

mas mensagens inteiras são substituídas de uma língua para a outra. O discurso é 

dito indireto pelo fato de haver uma decodificação por parte do tradutor que, 

posteriormente, transmite essa mensagem do texto-fonte ao receptor.  

Como o tradutor é um intérprete que trabalha com duas mensagens 

equivalentes, mas com dois códigos diferentes, cabe a ele arquitetar a sintaxe das 

duas línguas. Jakobson (1974) afirma que a ausência de processos gramaticais na 

língua traduzida não pode ser um impedimento para que haja total compreensão da 

informação conceitual transmitida. No caso de categorias gramaticais não existentes 

no texto a ser traduzido, cabe ao tradutor lançar mão de meios lexicais e sintáticos a 

fim de traduzir o sentido passado no texto-fonte. Segundo o autor, manter-se fiel ao 

texto é uma tarefa mais árdua se o texto original apresenta dada categoria 

                                                            
14 Termo utilizado por Martins (2010) apud Venuti (1992) que diz respeito à aproximação do autor do 
texto orginal ao leitor do texto traduzido por meio da fluência.  
 
15 Termo utilizado por Martins (2010) apud Venuti (1992), que diz respeito ao distanciamento 
existente entre o leitor e o autor do texto.  Este método é uma estratégia de resistência, pois foge do 
texto fluente e cria um distanciamento entre o leitor e o autor, tornando visível a presença do tradutor 
por resguardar a identidade estrangeira do texto original.  
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gramatical, mas o texto traduzido carece da mesma. Podemos exemplificar esta 

reflexão no que respeita à construção clivada do inglês It-cleft (14a), na qual It é um 

pronome de marcação de sujeito: 

(14) a. It      is      champagne      (that)    I       like.16  

b. ø      É      champagne      que     eu    gosto.  

 

O pronome dummy (It) do inglês (14a) não apresenta uma correspondência para a 

sentença traduzida (14b) para o português, visto que não existe esse tipo de 

pronominalização na língua portuguesa. O PB aceita, como possíveis estruturas 

gramaticais, instâncias que não apresentem marcação de sujeito. O inglês, por seu 

turno, é uma língua não pro-drop e, portanto, requer a presença de sujeito em 

sentenças gramaticais. Apesar de existir essa diferença entre as línguas, a 

mensagem é transmitida sem grandes problemas de interpretação. No entanto, o 

tradutor enfrenta dificuldades acerca do processo tradutório. Na seção 3.2, 

abordaremos algumas questões pertinentes a este respeito. 

 

3.2 DIFICULDADES ACERCA DO PROCESSO   

 

 Por anos a tradução faz-se necessária em diferentes contextos a fim de 

promover o encontro de culturas e conhecimentos, sendo a fonte estrangeira e o 

destinatário mediados pelo tradutor. Segundo Benjamin (1979), cabe ao tradutor 

fazer um novo trabalho que aparente, mas não imite o texto original: 

 

A tradução é em primeiro lugar uma forma. E concebê-la como tal 
significa antes de tudo o regresso ao original em que ao fim e ao 
cabo se encontra afinal a lei que determina e contém a 
“traduzibilidade” da obra. (BENJAMIN, 1979, p. 24) 

 

                                                            
16 Exemplo de LAMBRECHT, K. A Framework for the analysis of Cleft Sentences. In Linguistics, v. 
39, no 3. 2001. p. 463-516. 
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  Encarregado de transmitir a mensagem de forma a manter a fidelidade entre 

a obra original e a versão, o tradutor enfrenta dificuldades em equilibrar o 

cumprimento de um voto de fidelidade e, ao mesmo tempo, correr o risco de estar 

submetendo o interlocutor a uma traição (RICOEUR, 2011). Em vista disso, o 

tradutor deve tentar estabelecer formas claras de relacionar dois signos sem afetar 

as condições de verdade propostas pelo estrangeiro. Sua tarefa é passar o 

significado do texto de uma língua para outra de forma a preservar as funções 

pragmáticas e a intenção do autor do texto original. Newmark (1988) atenta ao fato 

de que cabe ao tradutor o conhecimento, a sensibilidade e a intuição que tem em 

relação à sua própria língua, pois só assim seu trabalho estará mais próximo da 

intenção pretendida pelo escritor. De acordo com Newmark, são quatro os níveis em 

que a tradução pode ser definida17: 

1. é uma ciência pela qual se faz necessário o conhecimento dos fatos e da língua 

que os descreve; 

2. é uma habilidade pela qual se deve fazer necessário o uso apropriado da língua; 

3. é uma arte e é neste nível que se encontra a intuição, a criatividade e a inspiração 

do tradutor;  

4. está relacionada ao gosto, portanto, é neste nível que se encontra a variedade 

entre os diferentes tipos de tradução, pois é aqui que está refletida a visão do 

tradutor como indivíduo. 

  

Para Newmark, no entanto, a "perfeição" no tocante à transferência de 

línguas não existe, independentemente do texto em questão. O profissional procura 

se aproximar, ao máximo, do objetivo original expresso, mas nunca chegará aos 

mesmos fins primeiramente propostos. É um fazer intelectual e requer do 

profissional o domínio de operações mentais (BORDENAVE, 1987 apud BARBOSA, 

2007) para que, com este domínio, possa estabelecer uma barreira entre o que deve 

ser traduzido literalmente e o que deve ser traduzido livremente.  

A seguir, abordamos as questões problemáticas no que se refere à 

traduzibilidade e à literalidade na tradução de determinadas estruturas.  

 

3.3 TRADUÇÃO LITERAL E DIFERENTES CÓDIGOS LINGUÍSTICOS  
                                                            
17 (NEWMARK, 1988, p. 6) 
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 Acredito ser ponto pacífico entre estudiosos de línguas que a interpretação 

literal de uma língua para a outra nem sempre se faz possível. Existem diversos 

pontos a serem considerados, podendo estes serem de origem linguística ou 

extralinguística, visto que diferentes campos semânticos e sintáticos se sobrepõem. 

É exigido do tradutor que ele tenha uma noção cultural vasta das línguas 

trabalhadas, bem como o saber das peculiaridades relacionadas à sintaxe de cada 

uma. Os sistemas linguísticos apresentam organizações diversas tanto no nível 

lexical quanto nos níveis morfológico e sintático, cabendo ao profissional analisar, 

também, as diferentes realidades culturais (BARBOSA, 2007, p. 95). Para 

exemplificar uma diferença no nível sintático, observemos a colocação adverbial no 

exemplo (15) do inglês:18   

(15) a. He regularly sees me on Tuesdays. 

 b. He sees me regularly on Tuesdays. 

 c. On Tuesdays he sees me regularly.  

 

Segundo NEWMARK (1988), o advérbio encontra-se em diferentes posições pois 

cada uma indicaria o item a ser focalizado nas orações. Em (15a), por exemplo, 

regularly encontra-se na posição prototípica, entre o sujeito e o verbo. O autor 

acredita, então, que isso seria um indicador de que há maior ênfase no próprio 

advérbio. (15b), por seu turno, exemplificaria um exemplo de oração canônica na 

qual o advérbio não receberia marcação fônica ou semântica. Por fim, (15c) 

instanciaria uma construção em que o advérbio encontra-se no final da oração pelo 

fato de não constituir informação nova. A ênfase em (15c) estaria no item Tuesdays. 

O mesmo poderia ser dito em relação à clivagem, visto que o status informacional 

dos itens focalizados em sentenças clivadas parece revelar uma estreita 

interdependência entre a natureza da informação veiculada pelo constituinte (dada, 

acessível ou nova) e a distribuição dos constituintes de uma cláusula. Em relação à 

distribuição dos itens clausais, observemos o exemplo de Lambrecht (2001), 

repetido abaixo, no qual a informação dada aparece antes da informação nova: 

(14) a. It      is      champagne       that      I       like.  

b. ø      É      champagne      que     eu    gosto.  
                                                            
18 Exemplo de NEWMARK (1980, p. 21). 
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A partir do exemplo acima, é possível inferir que o constituinte focalizado (em 

negrito) constitui informação nova e aparece antes do restante da oração, isto é, da 

estrutura que constitui informação já compartilhada pelo interlocutor. Entendemos 

que existe a informação compartilhada pelos participantes do evento linguístico é de 

que há algo que o locutor gosta (that I like / que eu gosto). O item focalizado 

apresenta informação nova para o interlocutor pois não se sabia, até então, do que 

ele gostava. A marcação do item champagne, promovida pela sintaxe das orações 

clivadas em (14), atesta a necessidade de compreender a realidade linguística das 

instâncias do texto original bem como do texto traduzido, pois observo até que ponto 

o texto traduzido é fiel ao texto-fonte. No exemplo, exceto pela não tradução do 

pronome dummy It, a sintaxe da construção traduzida do inglês (14b) condiz com a 

ordem dos itens lexicais apresentados em inglês. A tradução palavra-por-palavra de 

(14a) para (14b) não parece apresentar perda semântica. Todavia, Barbosa (2007) 

atenta ao fato de que as traduções não podem ser demasiadamente literais nem 

tampouco excessivamente livres.  Por um lado, a literalidade pode fazer com que a 

tradução se torne incompreensível ao leitor e, por outro, o ato tradutório 

excessivamente livre pode causar perdas em relação ao valor real da mensagem 

originalmente proferida ou escrita.   

O fenômeno descrito pode ser exemplificado pela frase em inglês abaixo, exemplo 

no qual a tradução para o português de forma literal faz-se possível19: 

(16) a. Paul    kicked      the     ball. 

 b. Paulo   chutou     a       bola. 

 

Assim, pode-se dizer que (16a) foi traduzido literalmente por (16b) e as funções 

pragmático-discursivas foram mantidas, visto que o significado das duas sentenças 

é semelhante. Todavia, o exemplo (17b) a seguir instancia uma oração que não 

corresponde ao significado da LO20: 

(17) a. Paul       kicked       the    bucket. 

 b. Paulo     chutou      o       balde. 

 

                                                            
19 Exemplo de Vinay e Darbelnet (1977, apud Barbosa, 2007, p. 33.) 
20 LO = língua original;  LT = língua traduzida; (BARBOSA, 2007). 
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Neste caso, a tradução de (17a) teria uma correspondência mais próxima do 

português se fosse traduzida por Paulo morreu/ Paulo bateu as botas. A 

impossibilidade de traduzir palavra-por-palavra leva o tradutor a optar pela tradução 

obliqua, ou seja, uma tradução não literal, que lança mão de recursos lexicais e/ou 

sintáticos em que apenas a forma da estrutura é alterada, mas não o conteúdo. A 

divergência entre as variadas organizações dos sistemas linguísticos, quer no nível 

lexical quer no nível morfossintático, faz com que o tradutor empregue 

procedimentos de natureza mais complexa do que a tradução palavra-por-palavra. 

Estes procedimentos mais complexos visariam conservar o sentido original e a 

gramaticalidade do texto original. (BARBOSA, 2007, p. 94). 

 

 

3.4 POSSÍVEIS ESTRATÉGIAS DE TRADUÇÃO  

 

 

 Nesta seção, apresento possíveis estratégias utilizadas no processo 

tradutório de acordo com Vinay e Darbelnet (1977 apud BARBOSA, 2007). A 

primeira estratégia diz respeito à tradução literal. Esta é denominada como tal por 

respeitar as características formais, estruturais e estilísticas da LO, mas isso nem 

sempre é possível. Por vezes o tradutor deve fazer uso de alternativas para que o 

conteúdo da mensagem seja transmitido e uma dessas alternativas é a 

transposição. Relacionada ao plano sintático, esta técnica consiste em um 

afastamento da sintaxe da LO e consiste na tradução de palavras/ estruturas a partir 

de significantes que pertençam a diferentes classes gramaticais. O exemplo (18) 

instancia a técnica da transposição do inglês para o francês no exemplo de Vinay e 

Darbelnet (1977 apud BARBOSA, 2007): 

 

(18) a. Situation            still         critical. 

 b. La situation        reste      critique. 

 

Em (18a), still pertence à classe dos advérbios enquanto a tradução para o francês 

apresenta um verbo no lugar do advérbio (reste). Como salienta Barbosa (2007), a 

transposição foi uma escolha puramente estilística do tradutor, visto que outras 

traduções seriam possíveis e não haveria mudança de classe gramatical dos 
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constituintes, como, por exemplo, a seguinte tradução proposta por Barbosa: La 

situation est toujours critique.   

Outra estratégia levantada por Vinay e Darbelnet (1977) e ressaltada por Barbosa 

(2007) se chama transposição de ordem, como no exemplo abaixo21: 

 

(19) a. This              text                is intended         for... 

b. Le présent    manuel          s’adresse            à... 
 

No exemplo (19), a técnica da transposição de ordem foi aplicada na tradução do 

inglês para o francês em relação ao constituinte this. O pronome demosntrativo do 

TO, de ordem gramatical, foi traduzido por le présent, item constituído de artigo mais 

adjetivo lexical e, portando, pertencendo à ordem lexical.  

 Em meu corpus, analiso a classe gramatical de constituintes oracionais, 

dentre outras categorias. Encontrei exemplos em que o tradutor opta por utilizar a 

técnica da transposição quando transfere a mensagem do texto da LO para a LT. 

Abaixo, exemplifico esse procedimento: 

 

(20) a. To realize one’s nature perfectly — that is what each of us is here for. 

b. Realizar perfeitamente nossa natureza – é para isto que estamos neste 
mundo.  

 

Em (20a) observe-se que a transposição ocorre do pronome anafórico that para a 

expressão de ordem lexical para isto (preposição + nome). 

 Barbosa também aborda um outro tipo de estratégia que também é relevante 

para este trabalho, denominado transposição de estrutura e está relacionada a 

alterações de ordem sintática. É o que ocorre com estruturas clivadas do tipo 

invertida, em que a versão do inglês apresenta uma ordem sintática que pode ser 

reestruturada: 

 

(21) a. (...) this is what you have done with your life. 

b. (...) e é isto o que você fez da sua vida.  

 

                                                            
21 Exemplo de Catford (1980 apud Barbosa, 2007) 
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Em (21a), o pronome anafórico this vem seguido da cópula is, o que não ocorre na 

tradução para o português. Nesta, a oração é iniciada pela cópula e só então 

apresenta o pronome anafórico isto. 

 A autora, ao observar diferentes estudos quantitativos relacionados aos 

procedimentos empregados na tradução interlingual (ALVES, 1983; PAIVA, 

1981/1982; VINAY e DARBELNET, 1977), concluiu que a técnica utilizada com 

maior incidência é a transposição. Não se sabe, porém, se esta afirmação dá conta 

de todas as traduções, visto que o tipo de corpus utilizado pode ser relevante para 

um estudo quantitativo dos procedimentos. De acordo com a autora, a transposição 

foi o procedimento mais utilizado em um corpus da área de ciências humanas, mas 

não houve um estudo quantitativo em relação a textos de outras áreas (ALVES,  

apud BARBOSA, 2007). Na minha amostra, faço uma análise quantitativa de um 

corpus literário a fim de comparar com os resultados dos autores: na minha amostra, 

seria a transposição o procedimento mais frequentemente utilizado pelos tradutores 

ou a tradução literal? 

 Tendo abordado a respeito de procedimentos técnicos adotados na tradução 

interlingual, passo a versar sobre a tradução de livros de grande circulação, também 

chamados de best-sellers. 

 

3.5  A TRADUÇÃO DE BEST-SELLERS 

 

 Neste momento, disserto sobre o fenômeno dos livros best-sellers no que 

respeita à tradução. Considero, sob a luz de teóricos, a possível relação cultural 

existente entre este tipo de literatura e as estratégias utilizadas nos textos 

traduzidos. Segundo Torres, é importante avaliar como é feita a tradução de best-

sellers, pois tal investigação pode revelar a existência de modelos padronizados de 

tradução: 

 

A análise dos best-sellers pode não somente permitir que se 
apreciem as variações estratégicas de tradução, mas também servir 
de teste para avaliar outras traduções de uma área cultural 
específica dentro de um sistema literário e cultural determinado. 
Certa sistematização de modelos parece aplicar-se particularmente a 
publicações de best-sellers. (TORRES, 2004, p.278) 
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Tendo em vista os romances analisados e o fato de Harry Potter and the 

Philosopher’s Stone, bem como sua tradução para o português, serem literaturas de 

grande circulação, é importante ressaltar o quanto isso pode interferir nas 

estratégias linguísticas escolhidas pelos tradutores.  

 Torres (2004) observa que existem alguns aspectos em comum relacionados 

a este tipo de tradução, como, por exemplo, o fato de best-sellers traduzidos 

normalmente não apresentarem discursos de acompanhamento, como prefácios, 

glossários, notas do tradutor, entre outros. De acordo com a autora, a função dos 

discursos de acompanhamento é direcionar a leitura a um público específico, que se 

interessa por particularidades culturais e literárias. Em contrapartida, tais metatextos 

não seriam apresentados aos leitores de best-sellers devido ao fato de que este tipo 

de literatura deveria, em tese, ser acessível a um público mais heterogêneo. Desta 

forma, caberia ao tradutor lançar mão de estratégias linguísticas específicas que 

permitam com que uma massa de leitores seja atingida por meio da identificação, 

linguística e cultural, em relação ao texto lido. Por serem leitores que integram um 

vasto público heterogêneo, alguns critérios são aplicados pelos tradutores, como 

aponta Torres (2004). A autora defende que, além de criar imagens estereotipadas e 

vincular o leitor aos personagens com o intuito de haver um senso de identificação, 

outro critério utilizado pelos tradutores para atingir um vasto e diverso grupo é o uso 

de linguagem simples.  

Nesta linha, Venuti (1998) aponta que best-sellers criam um envolvimento 

entre o texto e o leitor a partir da identificação que este tem com a realidade 

apresentada no texto, proporcionando um prazer na leitura que só é atingido quando 

a narrativa é de fácil e imediata compreensão. Portanto, o autor defende que "a 

linguagem deve fixar significados precisos a partir de uma sintaxe simples e 

contínua, além de um vocabulário familiar22 (VENUTI, 1998, p. 31), fazendo com que 

o texto seja familiar ao leitor para que a leitura corra de forma fluente. Como 

mencionado previamente, estratégias fluentes são aquelas que apresentam uma 

sintaxe linear e consistente, cuja composição refere-se ao uso atual da linguagem e 

não apresente estratégias linguísticas de grande complexidade (VENUTI, 1998, p. 

32), proporcionando a aproximação do leitor a uma realidade que ele reconhece. 

Teoricamente, o leitor não teria a nítida impressão de estar lendo um texto traduzido 

tendo em vista o reconhecimento que se dá entre ele e o tipo de leitura.  
                                                            
22No inglês: “the language must fix precise meanings in simple, continuous syntax and the most 
familiar lexon”. (VENUTI, 1998, p. 31, tradução nossa)   
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 Levando em consideração o exposto acima, me pergunto se as construções 

clivadas fariam parte de uma linguagem que Venuti chama de simples e de uso 

corrente. Visto que a literatura ficcional de J.K. Rowling é uma literatura de best-

seller, faço o seguinte questionamento: a tradução de Harry Potter and the 

Philosopher’s Stone para o PB está de acordo com os critérios apontados por Venuti 

(1998) e Torres (2004)? Isto é, a simplicidade da linguagem na tradução para o 

português se fez necessária devido à necessidade de alcançar uma vasta e 

heterogênea massa de leitores? Seria o maior número de estruturas clivadas 

encontradas na tradução para o PB um indício de que se trata de construções 

fluentes e de uso corrente, criando uma sensação de envolvimento do leitor com o 

texto?  

 No capítulo seguinte, observo as traduções de orações clivadas da língua 

inglesa para a língua portuguesa e atento aos diferentes procedimentos empregados 

nos processos tradutórios. Viso a compreender as motivações que influenciaram os 

tradutores a utilizarem estruturas clivadas bem como a escolha pela tradução de 

clivadas por construções não clivadas. 
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4  FENÔMENO EM ANÁLISE 
 
 

4.1  ABORDAGENS PRÉVIAS 

 

Nesta seção, apresento uma síntese crítica dos textos que foram mais 

pertinentes para o desenvolvimento deste projeto. Eles são apresentados sob a 

forma de tópicos:  propriedades semânticas e sintáticas, função comunicativa, 

pressuposição, relação de identidade, acento oracional, motivações formais e 

funcionais, método de análise, gradiência e noção de conjunto. 

A focalização de constituintes manifesta-se em todas as línguas e pode ser 

feita de diferentes formas. De acordo com Pinedo (2000), as estratégias de 

focalização podem ser manifestadas por meio da mudança da ordem das palavras, 

pela entonação ou pela morfologia. Segundo a autora, o fenômeno da clivagem 

parece contemplar as três estratégias de foco, mas, visto que a entonação é  

ausente na escrita, o estudo das clivadas neste trabalho restringe-se à morfologia e 

à ordem das palavras. As construções clivadas, em sua maioria, são estruturas 

complexas que correspondem a uma proposição que poderia ter sido expressa pela 

forma correspondente canônica. Para este trabalho, sigo a definição apresentada 

por Lambrecht: 

As orações clivadas são caracterizadas por serem construções 
complexas constituídas de uma oração principal encabeçada por um 
verbo copular e de uma oração relativa cujo argumento relativizado 
está coindexado ao argumento predicativo do verbo copular. Juntos, 
a oração principal e a relativa expressam uma proposição 
logicamente simples, que poderia ser expressa na forma de uma 
oração canônica, sem afetar as condições de verdade. (2001,  p. 
467, tradução nossa23) 

Desta forma, a construção clivada é uma estrutura complexa que apresenta uma 

oração matriz introduzida por um verbo copular e por uma oração tipo relativa, sendo 

o pronome relativo coindexado ao referente do argumento predicativo da cópula. Em 

inglês, o enunciado It was his wallet that he lost instancia uma construção clivada e 

tal afirmativa é comprovada pela presença do verbo copular be e do pronome 

                                                            
23 A CLEFT CONSTRUCTION (CC) is a complex sentence structure consisting of a matrix clause headed 
by a copula and a relative or relative-like clause whose relativized argument is coindexed with the 
predicative 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.(LAMBRECHT, 2001, p. 467) 
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relativo that, focalizando o constituinte his wallet. O destaque do constituinte, 

promovido por meio da construção sintática It-cleft, também poderia apresentar-se 

por meio de uma oração Pseudo-cleft ou, ainda, da estrutura Inverted Pseudo-cleft. 

Tais estruturas estão exemplificadas em (22): 

 

(22) a. It was a dress that she bought. (It-cleft) 

b. What she bought was a dress. (Pseudo-cleft) 

c. A dress was what she bought. (Inverted Pseudo-cleft) 

           

Os enunciados (22a), (22b) e (22c) apresentam as seguintes correspondentes na 

língua portuguesa: Clivada Canônica, Pseudoclivada e Pseudoclivada Invertida, 

respectivamente: 

 

(23) a. Foi um vestido que ela comprou. (Clivada Canônica) 

b. O que ela comprou foi um vestido. (Pseudoclivada) 

c. Um vestido foi o que ela comprou. (Pseudoclivada Invertida) 

 

De acordo com Lambrecht (2001), a escolha entre uma ou outra depende dos 

seguintes fatores: 

- dimensão do constituinte clivado e da oração relativa; 

- nível de pressuposição de consciência em relação à proposição da oração relativa; 

- status do elemento pressuposto por topicalidade (ou seja, se ele está sendo 

ratificado ou não); 

-  disponibilidade de estratégias gramaticais peculiares a cada língua.  

 

 Tais fatores devem ser levados em consideração quando uma tradução de uma 

língua para outra é feita. A lealdade quanto ao conteúdo da mensagem expressa 

pelo falante/escritor é mantida à medida que o tradutor reflete sobre as estratégias 

da LO e da LT.  

Na seção seguinte, apresento apontamentos relacionados às propriedades 

semântico-sintáticas apontados por Lambrecht (2001) no que respeita às 

construções clivadas. Serão focalizadas as estruturas presentes na língua inglesa. 
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4.1.1 PROPRIEDADES SEMÂNTICAS E SINTÁTICAS 

 

Lambrecht (2001) atenta a algumas propriedades apresentadas pelas 

construções clivadas no que concerne à língua inglesa. O autor afirma que o 

pronome relativo that seria mais utilizado do que as possíveis alternativas: who, 

which, e o não uso de pronome relativo. Em meus dados, encontrei instâncias das 

três possibilidades levantadas, apresentadas abaixo, respectivamente:   

 

(24) It was on the corner of the street that he noticed the first sign of something 
peculiar — a cat reading a map.  
 
(25) When they met in society now, it was only Dorian Gray who smiled. 
 
(26) Yes. It was here Ø I found her, and she is divine beyond all living things. 
 

Esta afirmação condiz com meus dados, visto que cerca de 67% das instâncias de 

clivadas do tipo It-clefts fazem uso do pronome relativo that em oposição ao uso dos 

pronomes relativos who, which ou ausência dos mesmos.  

 Segundo Lambrecht, o pronome It é considerado um elemento dummy, ou 

seja, vazio de significado. A partir da leitura do exemplo já mencionado e retomado 

abaixo sob nova numeração (27), o seguinte questionamento poderia ser feito: visto 

que it + that (27a) equivalem a what, seria possível concluir que what é também um 

elemento semanticamente vazio quando utilizado em construções clivadas? 

Observe-se a esse respeito a sentença abaixo: 

 

(27) a. It was a dress that she bought.(It-cleft) 

b. What she bought was a dress. (Pseudo-cleft) 

 

No entanto, o pronome relativo what tem função referencial em contextos de 

sentenças não clivadas e, portanto, apesar de integrar a mesma categoria 

gramatical, a palavra WH em questão possui diferentes funções dependendo do 

contexto em que se encontra. Para Lambrecht, a estrutura da oração matriz de (27a)  

é vazia, formada pelo pronome dummy It e pela cópula. O autor ressalta que, no 

caso de It-clefts, é possível transforma-las em Pseudo-clefts a partir do 

deslocamento para a esquerda da oração relativa e da eliminação do pronome 

dummy, como em (28): 
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(28) a. It is champagne what I want. 

       b.  What I want is champagne. 

 

Porém, a presença de advérbios como constituintes clivados impede que essa 

substituição seja feita, pois torna a sentença agramatical: 

 

(29) a. It was here that he died. 

        b. * What he died was here. 

 

A intercambialidade entre uma It-cleft e uma Pseudo-cleft nem sempre se faz de 

maneira bem-sucedida e pode ser impedida por outros fatores além do uso de 

advérbios, como mencionado previamente. No exemplo abaixo, a transformação de 

uma It-cleft (30a) em uma Pseudo-cleft (30b) na resposta à demanda But why are 

you so interested in Paris? causa estranhamento haja vista a diferença entre o status 

pressuposicional das orações relativas de cada uma das respostas: 

(30)  But why are you so interested in Paris?  

a. It’s in PARIS that I met my WIFE.   

b. * Where I met my WIFE was is in PARIS24. 

 

O autor constatou que a informação nova intencionada pelo interlocutor não é a 

proposição apresentada na oração relativa. Na verdade, o interlocutor tem a 

intenção de identificar Paris como o lugar em que houve o acontecimento.  Neste 

caso, apenas o uso de uma construção It-cleft (30a) é gramatical.  

 Em 4.1.2 continuo a abordar a semântica e a sintaxe do fenômeno da 

clivagem, mas atento às reflexões de Delin e Oberlander (2005) quanto à função 

comunicativa deste tipo de estrutura. 

 

4.1.2   Função Comunicativa 

 

Segundo Delin e Oberlander (2005), existe a necessidade de uma nova 

abordagem quanto às características discursivas de It-clefts, Pseudo-clefts e 

Inverted Pseudo-clefts. Os autores afirmam que nem todas as construções 

                                                            
24 Exemplo de Lambrecht (2001, p.480) 
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compartilham as mesmas funções discursivas e que o estudo comparativo das 

clivadas entre diferentes línguas deve considerar como relevante a função das 

mesmas em determinado contexto. Todavia, Delin e Oberlander ressaltam que há 

quatro características compartilhadas pelas clivadas: singularidade, estatividade, 

pressuposição e estrutura de informação. A singularidade refere-se ao referente do 

constituinte clivado, como John em (31): 

(31) It was John who left early.  

O referente de John é singular pelo fato de que John e apenas ele saiu cedo (left 

early). No tocante à estatividade das construções clivadas, Delin e Oberlander 

(2005) afirmam que a presença da cópula como verbo principal é um indício de que 

se trata de construções com aspecto de estado.  Os autores ressaltam também a 

pressuposição como fator característico da clivagem. A It-cleft ilustrada em (32a) 

proporciona o entendimento de (32b), isto é, (32a) pressupõe (32b): 

(32) a. It is the angel who uses this form of greeting.  

b. Someone uses this form of greeting.  

 

 Além da singularidade e da pressuposição, é considerada importante a 

análise da estrutura de informação à parte. Segundo os autores, não se pode 

presumir que a pressuposição de uma clivada expressa informação dada e que a 

informação nova está necessariamente expressa no constituinte clivado.  Para tal, 

Delin e Oberlander fazem uso do exemplo abaixo: 

 (33) A - And then Billy Connolly came on?  

B - No, it was a comediENNE that was on. 

Os autores defendem que o foco não é totalmente determinado pela estrutura 

clivada. Em It was a comedienne that was on, o foco não é representado pelo 

constituinte a commedienne, mas sim no fato de que o profissional comediante 

trata-se de uma mulher e não de um homem: 

Para começar, é possível que a informação "nova", "focalizada" ou 
"de primeiro plano" de uma construção clivada apareça no 
constituinte clivado bem como este constituinte conduzir um resíduo 
de material não-focal.  Tomamos esta afirmativa como a primeira 
evidência de que o foco não é completamente determinado pela 
estrutura clivada assim como consideramos esta afirmativa uma 
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indicação de que o foco pouco tem a ver com a clivada. (DELIN; 
OBERLANDER, 2005, p.3, tradução nossa25) 

 

Portanto, visto que a informação nova pode aparecer em diferentes posições da 

construção, Delin e Oberlander (2005) acreditam não ser possível considerar as 

orações clivadas como estruturas de foco. O tratamento da pressuposição será 

abordado em 4.1.3 e apresentarei as visões de Prince (1978), Delin e Oberlander 

(2005) e Lambrecht (2001) quanto à relação entre status informacional e preposição. 

 

4.1.3 Pressuposição 

 

 De acordo com Prince (1978), a noção de status informacional estaria 

veiculada ao conceito de pressuposição no tocante às Pseudo-clefts. Observe-se a 

esse respeito o exemplo da autora a seguir: 

(34) There is no question what they are after. What the committee is after is 

somebody at the White House. 

 

Em (34), a construção Pseudo-cleft encontra-se sublinhada e o constituinte 

focalizado, the committee, em negrito. Ademais, a estrutura que se encontra antes 

da cópula, isto é, What the committee is after, constitui um tipo de informação 

compartilhada pelo interlocutor por já ter sido mencionada no discurso. Desta forma, 

podemos considerar que, no caso das Pseudoclivadas, a noção semântica de 

pressuposição equivale à noção semântica de status informacional. Segundo Prince, 

há casos em que a informação é dada no contexto precedente, como em (34): o item 

the committee é mencionado anteriormente na forma do pronome they.  

 Em meus dados, encontrei instâncias em que o mesmo fenômeno ocorre, isto 

é, o referente do constituinte clivado é mencionado previamente e repetido na 

construção clivada em se tratando de Pseudo-clefts. O exemplo (35) ilustra esta 

situação: 

 

                                                            
25  To begin with, it is possible for the ‘new’ ‘focal’ or otherwise ‘foregrounded’ element of the cleft 
construction to appear in the clefted constituent, but for this constituent also to convey a residue of 
non-focal material. We take this as the first piece of evidence that focusing behaviour is not completely 
determined by the structure of the cleft, and even as an indication that it has little to do with it. (DELIN; 
OBERLANDER, 2005, p.3, tradução nossa) 
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(35) He had never had any money for candy with the Dursleys, and now that he had      
pockets rattling with gold and silver he was ready to buy as many Mars Bars as he 
could carry – but the woman didn’t have Mars Bars. What she did have were Bettie 
Bott’s Every Flavor Beans, Drooble’s Best Blowing Gum, Chocolate Frogs, Pumpkin 
Pasties, Cauldron Cakes, Licorice Wands, and a number of other strange things 
Harry had never seen in his life. 

 
No exemplo, o SN the woman é retomado pelo pronome she na construção 

Pseudoclivada. Nos exemplos (36) e (37) abaixo, instancio Pseudoclivadas 

traduzidas como tais, nas quais tanto o TO quanto o TT para o PB são exemplos da 

ocorrência deste fenômeno apontado por Prince:    

 

(36) a. But there was no motive power in experience. It was as little of an active 
cause as conscience itself. All that it really demonstrated was that our future would 
be the same as our past, and that the sin we had done once, and with loathing, we 
would do many times, and with joy.  

 
b. Mas não havia força motriz na experiência. Como causa ativa era tão fraca 

quanto a própria consciência. Só o que ela realmente demonstrava era que nosso 
futuro seria igual ao passado e que o pecado que uma vez cometêramos, com 
horror, cometeríamos muitas outras vezes, com alegria. 
 

(37) a.  (...) it wasn't surprising they'd found nothing. What they really needed was 
a nice long search without Madam Pince breathing down their necks.  

 
b. (...) não era surpresa que não Ø tivessem achado nada. O que Ø realmente 

precisavam era de uma longa busca sem Madame Pince bafejar o pescoço deles.  
 

Em (36a), o SN experience é retomado na Pseudo-cleft pelo pronome it. O mesmo 

pode ser dito da tradução para o PB (36b), em que o SN experiência é retomado 

pelo pronome ela. O exemplo (37), por seu turno, apresenta o pronome they sendo 

repetido pelo mesmo item na Pseudo-cleft. Em português (37b), é interessante 

observar que não há tradução do pronome they do TO, mas faz-se possível sua 

inferência a partir da conjugação verbal dos verbos tivessem e precisavam.  

 Ellen Prince (1978) também observou o tipo de informação veiculada pelas It-

clefts de forma a diferenciar os tipos de construção que focalizavam daqueles que 

seriam apenas construções informativas. O primeiro grupo foi rotulado de Stressed 

Focus It-clefts e inclui as ocorrências nas quais o constituinte focalizado representa 

informação nova e a oração relativa representa tanto informação nova como 
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informação dada. Para exemplificar uma Stressed Focus It-clefts, Prince ilustra da 

seguinte forma:  

 

(38) ...So I learned to sew books. They’re really good books. It’s just the covers that 

are rotten.  

 

No exemplo, Prince (1978) defende que, apesar de ser possível inferir que algo está 

danificado ou estragado (rotten), o tema deste discurso não é o fato de que algo está 

danificado, mas sim de que se trata de livros. 

 O segundo tipo de It-clefts foi chamado de Informative-Pressuposition It-clefts. 

Para a autora, a informação apresentada pela oração relativa não está na 

consciência do interlocutor e tampouco espera-se que ele/ela tenha conhecimento 

do que se trata. O objetivo desse tipo de construção é apenas informar, como 

exemplificado abaixo: 

 

(39) It was just about 50 years ago that Henry Ford gave us the weekend. On 
September 25, 1926, in a somewhat shocking mover for that time, he decided to 
establish. 

 

No exemplo (39), a escolha da It-cleft em oposição a uma construção não clivada 

tem por objetivo apresentar uma informação já compartilhada entre os leitores. Se o 

objetivo do locutor fosse informar uma descoberta feita há cinquenta anos, o 

discurso deveria apresentar uma estrutura sem clivagem.  

Ao estudar as funções discursivas das construções clivadas, Lambrecht 

(2001) ressaltou a importância de considerar o status da informação veiculada pelas 

clivadas a partir dos conceitos de pressuposição, asserção e foco. O primeiro está 

relacionado ao que o falante presume que seu interlocutor tenha conhecimento no 

momento do discurso, ou seja, informação dada. O conceito de asserção, por seu 

turno, está relacionado ao que o falante presume que o interlocutor irá compreender 

a partir da proposição, isto é, informação nova. Por fim, o foco é diferente da 

pressuposição e da asserção pelo fato de ser uma parte imprevisível da proposição.  

Assim, foco é o constituinte que possibilita a transmissão de nova informação ao 

falante. Observe-se a esse respeito o exemplo (40): 

 

(40) A. What do you need? 
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B. What I need is a sheet of paper. 

 

No diálogo acima, a proposição de que o falante precisa de algo está 

pragmaticamente pressuposta e a declaração pragmática produzida pelo interlocutor 

na resposta consiste em colocar o foco a sheet of paper como variável dentro desta 

proposição aberta. Desta forma, para que a resposta à pergunta What do you need? 

seja adequada, é necessário que a proposição seja de conhecimento mútuo e 

também que pertença ao registro do discurso, ativado na mente dos participantes da 

proposição.  

 Ao discorrer sobre o que está ou não ativado na mente do falante, Lambrecht 

categoriza as pressuposições em três tipos26: Pressuposição de Consciência, 

Pressuposição de Topicalidade e Pressuposição de Conhecimento. Uma proposição 

está pressuposta na consciência se o locutor presume que a representação mental 

está ativada na mente do interlocutor no momento da declaração. Em respeito ao 

segundo tipo, pode-se dizer que a proposição é topicamente pressuposta quando o 

locutor presume que a sentença, no momento em que é declarada, é de interesse do 

interlocutor. Por fim, a pressuposição de conhecimento diz respeito ao que o locutor 

presume que seu interlocutor saiba ou acredita ser do conhecimento dele. 

 Tendo versado sobre os apontamentos feitos por Lambrecht (2001) e Prince 

(1978) no que diz respeito à noção de pressuposição, passo a discorrer sobre a 

relação de identidade que se faz presente nas questões clivadas. 

 

4.1.4   Relação de Identidade 

 

 Ao analisar as It-clefts, Moezzipour (2013) atenta ao fato de que o constituinte 

clivado estabelece uma relação de predicação com a oração relativa, como 

representado no esquema proposto pelo autor:  

PRONOUN + COPULA + PREDICATE COMPLEMENT + RELATIVE CLAUSE27 

 

                                                            
26 No original: c-pressuposition, t-presuppostion e k-pressuposition, respectivamente. (LAMBRECHT, 
2001, p. 473-483).  
 
27  MOEZZIPOUR, F. A Constructional Perspective on Clefting in Persian. In:  NOLAN, B; 
DIEDRICHSEN, E. Linking Constructions into Functional Linguistics: The Role of Constructions in 
Grammar. Filadélfia: John Benjamins, 2013, p. 69. 
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Lambrecht (2001) parece discordar de tal visão, pois, para ele, não há relação de 

predicação entre a proposição da oração relativa e o referente focalizado, mas sim 

uma relação de identificação. A informação nova é identificada a partir do referente 

do constituinte focalizado bem como da relação que se estabelece entre este 

referente e o restante da sentença. O exemplo (41) ilustra essa afirmativa: 

(41) A- What bothers you about Austin? 

B- What bothers me is that it’s so hot in the summer. 

 

O fato de algo incomodar A bem como o fato de o verão de Austin ser quente são 

ambos conhecimentos compartilhados pelos dois participantes, ou seja, este 

exemplo refere-se ao que Lambrecht denominou de pressuposição de 

conhecimento. A pressuposição de topicalidade seria a relevância e o interesse de 

que algo incomoda B no momento da declaração. No entanto, a informação que B 

fornece a A não é o fato de Austin ser quente, mas sim que é esse calor que o 

incomoda. A asserção feita a partir da declaração de B consiste, portanto, na relação 

estabelecida entre as duas proposições compartilhadas. 

 Tendo discorrido sobre a noção de identidade, passo a versar a respeito da 

saliência fônica das clivadas. 

 

4.1.5 Acento Oracional 

 

 A organização sintática das construções clivadas parece contribuir para a 

saliência do segmento clivado, bem como para o acento focal do constituinte 

focalizado. No entanto, a acentuação parece não acontecer de forma categórica, 

como aponta Braga: 

As análises de construções clivadas baseadas em dados produzidos em 
situação não artificial de comunicação revelam que a almejada correlação 
muitas vezes não se sustenta. Prince (1981), por exemplo, distribui as It-
clefts, em inglês, em dois subgrupos, conforme a marcação prosódica recaia 
sobre os segmentos associados à expressão do foco ou sobre aqueles 
associados à expressão da pressuposição, sustentando que a diferente 
localização do acento se correlaciona com o tipo de informação expressa 
pelos segmentos constitutivos da estrutura clivada. (BRAGA, 2009) 
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Lambrecht (2001) afirma que o acento sentencial apresenta função discursiva e  

instrui o interlocutor a estabelecer uma relação pragmática entre o referente e a 

proposição. Segundo o autor, é necessária a existência de ao menos uma palavra 

acentuada para que o enunciado seja informativo e a expressão referencial só será 

não-acentuada se o falante presumir que o referente possa ser interpretado como 

um referente ratificado no discurso. No exemplo (41), repetido a seguir, nenhuma 

das informações acentuadas é nova para o interlocutor: 

 

(41) What bothers me is that it’s so hot in the summer. 

Lambrecht defende que não há uma relação direta entre informação nova e acento 

oracional visto que, no exemplo, os constituintes em negrito são acentuados, mas o 

status informacional dos mesmos não é novo.  No entanto, existem duas possíveis 

relações pragmáticas entre os segmentos clivados e o discurso: Relação de Foco e 

Relação de Tópico28. A primeira pode ser exemplificada pela acentuação de hot e 

summer, pois há uma relação de foco entre o referente da that-clause com o 

restante da proposição. Quanto à segunda relação pragmática, o autor afirma que 

um referente topicalizado é acentuado se a pressuposição de topicalidade do 

referente não estiver sendo ratificada no momento da declaração. Em (42), o 

referente bothers é acentuado, indicando que o falante tem a intenção de confirmar 

o papel de tópico do referente do constituinte focalizado.  

 

(42)  In fact, it’s not so much the heat that bothers me, it’s the humidity. 

Na sentença acima, continuação da declaração What bothers me is that’s so hot in 

the summer, está pressuposto que algo incomoda o interlocutor (pressuposição de 

conhecimento), ou seja, tal pressuposição já faz parte do registro discursivo 

(pressuposição de consciência) e é de interesse do momento (pressuposição de 

topicalidade).   

A seguir, mostro, sob a luz de Lambrecht (2001), as motivações formais e 

funcionais presentes na clivagem. 

  

4.1.6 Motivações Formais e Funcionais 

 
                                                            
28 No inglês:  focus relation e topic relation, respectivamente ( LAMBRECHT, 2001). 
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A formação de uma construção clivada se dá a partir da mudança na ordem 

dos constituintes e da relação gramatical entre os mesmos, resultando na 

codificação bioracional de uma proposição. Lambrecht (2001) constatou que há duas 

motivações presentes nas instâncias clivadas, podendo elas serem de natureza 

formal ou funcional. A primeira estaria correlacionada aos constituintes sintáticos de 

uma dada língua e a segunda à possibilidade de focalização no intuito de impedir 

interpretações não intencionais de uma dada proposição.  Assim, as orações 

clivadas desfazem possíveis ambiguidades como exemplificado pelo autor em (43): 

 

(43) I don’t like CHAMPAGNE.  

 

A partir da oração não focalizada acima, duas leituras diferentes são possíveis. Em 

uma interpretação, pressupõe-se que o falante desgosta / gosta de algo, mas alega 

que aquilo de que gosta não é champagne e sim alguma outra coisa. A utilização de 

uma oração clivada poderia tirar a ambiguidade de (43). 

 

(44) It’s CHAMPAGNE I don’t like. 

 

A clivagem permite que a sentença acima apresente apenas uma leitura em 

particular, ou seja, que o falante gosta de algo, mas descarta assertivamente a 

possibilidade de ser champagne aquilo de que gosta. A ambiguidade também está 

presente em estruturas não clivadas e que, se fossem clivadas, seriam agramaticais:  

 

(45) A- What’s that? 

B- That’s what we are going to eat. 

 

Nesta situação, a resposta produzida pelo interlocutor apresenta uma oração relativa 

cuja proposição é uma propriedade atribuída ao sujeito-tópico that, sendo, portanto, 

não focal. Para Lambrecht, o uso de uma construção Inverted Pseudo-cleft, ou seja, 

com o sujeito that sendo o foco da assertiva, seria inadequado no devido contexto. 

O autor também atenta às transposições no que toca aos diferentes tipos de 

construções clivadas. Embora haja equivalência semântica de uma versão canônica 
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em relação à correspondente clivada, há casos em que isso pode não ocorrer. 

Observe-se a esse respeito as sentenças abaixo29: 

 

(46) a. It is an ill Bird that fouls its own nest. 

b. An ill bird fouls its own nest 

 

A It-cleft instanciada em (46a) apresenta a pressuposição de conhecimento fouls its 

own nest, sublinhada, assim como o adjetivo focal ill, em negrito. Todavia, a suposta 

correspondente canônica, representada por (46b), apresentaria relações 

pragmáticas inversas e não corresponderia ao que de fato propõe a It-cleft. Sendo 

assim, sua verdadeira correspondente canônica seria a seguinte: 

 

(47) A bird that fouls its own nest is an ill one.  

 

Tal estranheza também se aplicaria se fosse utilizada uma Pseudo-cleft. Para 

Lambrecht, (48) é uma sentença agramatical:  

 

(48) *What fouls its own nest is an ill bird.  

 

Nessa seção, apontei alguns aspectos motivacionais das estruturas clivadas e da 

utilizadade desse tipo de construção em determinados contextos. Mostrei, sob a 

perspectiva de Lambrecht, como construções clivadas podem desfazer possíveis  

ambiguidades e, além disso, apresentei casos de agramaticalidade quando há uso 

indevido das construções. A seção seguinte trata dos diferentes tipos de 

metodologia no que concerne à análise do fenômeno. 

 

4.2     DECLIVAGEM E TRADUÇÃO     

 

Delin e Oberlander (2005) constataram que há duas metodologias muito 

comuns no estudo das estruturas clivadas. Seriam elas declivagem30, ou seja, 

encontrar a equivalente não clivada correspondente, e tradução, a fim de tratar das 

funções e/ou possíveis construções que as substituíssem em outra língua.  A 

primeira metodologia, declivagem, pode mostrar que é possível fazer pequenas 
                                                            
29 Exemplo de LAMBRECHT (2001). 
30 Declefting no original (DELIN; OBERLANDER, 2005).  
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mudanças feitas na correspondente não clivada e ainda assim preservar as 

condições de felicidade. O processo de declivagem é exemplificado em (49): 

 

(49) a. What you can’t do is write cheques. (Pseudo-cleft) 

b. You just can´t write cheques. 

 

A metodologia, aplicada em (49a), resulta em (49b), na qual a inserção do 

elemento just na oração canônica do inglês preserva as condições de felicidade 

apresentadas na clivada. Ao aplicar a segunda metodologia proposta pelos autores, 

isto é, tradução, obteríamos as seguintes estruturas:  

 

(50) a. O que você não pode fazer é passar cheques. 

b. Você não pode passar cheques. 

 

A tradução de (49a) resultou em (50a) e a tradução de (49b) resultou em (50b). A fim 

de aplicar o método da declivagem nas sentenças traduzidas, poderíamos tomar 

(49b) como exemplo e inserirmos um elemento intrasentencial meramente 

relacionado a just, do inglês (apenas ou só para o português). As seguintes orações 

seriam possíveis: 

 

(50) b. Você não pode passar cheques. 

(51) Você SÓ não pode passar cheques. 

(52) Você não pode SÓ passar cheques. 

(53) Você não pode passar SÓ cheques. 

 

Todavia, na tradução para o português, a inserção de um elemento adicional de 

realce no processo não parece preservar a função pragmático-discursiva da original 

clivada. Assim, no que respeita ao PB, o seguinte questionamento poderia ser feito: 

será que a transformação de uma Pseudoclivada para uma estrutura não marcada 

preservaria as condições de felicidade apresentadas na correspondente clivada? 

 Delin e Oberlander (2005) atentam também ao fato de que a tradução pode 

desrespeitar as condições de felicidade uma vez estabelecidas pela versão original. 

Para os autores, é necessário, portanto, estabelecer quais características podem 

estar sendo perdidas quando ocorrem traduções de uma língua para a outra, bem 
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como os casos possíveis de intercambialidade. Se as sentenças não são 

intercambiáveis, poderiam, então, estar apresentando marcação de foco em local 

diferente que na construção clivada? Para Lambrecht (2001), a conversão da 

estrutura clivada para a canônica correspondente passa por processos que 

requerem ajustes tanto gramaticais quanto lexicais. Por exemplo, a oração All you 

need is love, pertencente à subcategoria de clivadas denominada pelo autor de All-

clefts, precisaria ter o quantitativo all eliminado e necessitaria da inserção do item 

only a fim de formar a equivalente não clivada, o que resultaria em You only need 

love. Ajustes gramaticais e lexicais também devem ser feitos à construção Since-

cleft, um subtipo de It-cleft: 

 

(54)  It´s been forty years since the FDA authorized the birthcontrol pill 

 

Em Since-clefts, a oração relativa não é introduzida por um complementizador that, 

mas sim pela conjunção since. Por este motivo, a correspondente não clivada requer 

a troca lexical da conjunção since por ago, o que resultaria em (55): 

 

(55) Forty years ago the FDA authorized the birthcontroll pill.  

 

Ajustes lexicais também são necessários quando Inverted Pseudo-clefts (55) são 

introduzidas por pronomes anafóricos como that ou this. Se a palavra WH for what, é 

possível utilizar o método da declivagem sem acarretar em mudanças lexicais (56): 

 

(55) That’s what I mean. 

(56) I mean that. 

 

No entanto, na ocorrência de uma palavra WH com valor de adjunto (when, where, 

how, why), a declivagem causa agramaticalidade (58). Portanto, deve haver 

mudança lexical quanto ao marcador, como mostrado em (59): 

 

(57) That´s why/ when/ how he wants to explain cleft. 

(58) *He wants to explain why/ when/ how. 

(59) He wants to explain clefts at that time/ for that reason/ at that place. 
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A classificação das construções clivadas nem sempre se dá de forma clara, ou seja, 

existem estruturas que se assemelham às clivadas mas não as são. Em 4.3, 

apresento o valor gradiente de determinadas construções clivadas. 

 

4.3 GRADIÊNCIA E CLIVAGEM   

 

De acordo com Lambrecht, há construções que lembram construções 

clivadas, mas que não necessariamente fazem parte desta classificação. A sentença 

(60) pode ter tanto o caráter de tópico-comentário como também ser uma It-cleft: 

 

(60)  It’s the country that suits her best.  

 

Tal afirmação se deve ao fato de o substantivo the country poder ou não apresentar 

relevo prosódico, dependendo do status ativado no discurso anterior. Se for uma It-

cleft, o significado da sentença será o mesmo de sua equivalente não marcada, ou 

seja, The country suits her best. Construções como (60) são ambíguas, podendo ou 

não serem caracterizadas como construções clivadas. Portanto, deve ser levado em 

consideração o discurso em que as estruturas estão inseridas, podendo este referir-

se a um conjunto fechado ou a um conjunto aberto, como mostramos a seguir.  

 

4.3.1 Conjunto Fechado versus Conjunto Aberto 

 

Lambrecht (2001) discorre a respeito das clivadas e das situações 

comunicacionais em que são aceitas a partir das denominações de conjunto fechado 

e conjunto aberto, como mencionado previamente. Segundo o autor, a aceitabilidade 

das construções em questão é dependente do contexto discursivo e, para tal, utiliza 

o seguinte exemplo: 

 

(61) It was only clefts he wanted to explain.  

 

Em (61), o constituinte only clefts (em português apenas clivadas) pressupõe que 

não há mais nenhum outro assunto a ser explicado, o que indica que se trata de um 

conjunto fechado. Todavia, se o constituinte focalizado for substituído por 
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expressões como even clefts ou also clefts, por exemplo, haverá indicação de um 

conjunto aberto, o que tornará a sentença inaceitável: 

 

(62) *It was even clefts he wanted to explain. 

(63) *It was also clefts he wanted to explain.  

 

 O autor defende, então, que, há uma correlação direta entre conjunto fechado e 

clivadas do tipo It-clefts.  

Por outro lado, se o sujeito dummy It, em (61), for substituído por There, não 

haverá gramaticalidade quanto ao uso das expressões even clefts ou also clefts pois 

trata-se, aqui, de uma construção do tipo Specificational There-Cleft. Observemos o 

exemplo abaixo a este respeito, no qual It é substituído por There: 

 

(64) There’s the use of CLEFTS he wants to explain.  

 

Em Specificational There-clefts, é viável o uso de expressões como also e even sem 

causar agramaticalidade, como exemplificado a seguir: 

 

(65) There’s also the use of clefts he wants to explain. 

 

Isso se faz possível a partir de um contexto no qual o conjunto é aberto.  

No capítulo seguinte, passo a mostrar a análise dos dados coletados para este 

trabalho. Investigo cada construção segundo as questões abordadas até então. 
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5  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1     OBJETIVOS  

 

 O objetivo deste trabalho é estudar as estruturas clivadas encontradas em 

textos literários do inglês e das correspondentes traduções para o português a fim 

de tratar das diferenças encontradas entre as línguas, podendo estas serem de 

ordem pragmático-discursivo e/ou sintáticas. Observo os constituintes focalizados e 

os classifico segundo classe gramatical, função sintática e status informacional. 

Observo, ainda, se há presença de expressões adicionais de realce nas construções 

em que estes constituintes se encontram.  O propósito desta classificação é 

identificar os tipos de constituintes mais frequentes em cada variedade clivada e 

analisar tanto semelhanças quanto diferenças entre as duas línguas.  

 Por fim, atento às diferentes estratégias de tradução utilizadas pelos 

tradutores das versões para o PB a fim de descobrir se estruturas clivadas são 

categoricamente traduzidas como tais e, quando não for o caso, analisar o tipo de 

construção utilizada. Meu objetivo é verificar se a presença de clefts no inglês 

implica, majoritariamente, no uso de clivadas no português ou se outras estruturas 

focalizadoras são utilizadas no lugar da clivagem. A partir desta análise, proponho o 

seguinte questionamento: no tocante às estruturas clivadas, as funções 

comunicativas do texto original são preservadas quando traduzidas para o 

português?  

 

5.2     HIPÓTESES 

 

A hipótese principal que norteia este trabalho é de que estruturas clivadas do 

inglês são traduzidas por clivadas no português ou por estruturas que preservem as 

funções pragmático-discursivas do texto original.  

No tocante à frequência de uso do fenômeno em análise, observei em um 

momento anterior, na pesquisa de Iniciação Cientiífica, que houve maior incidência 

de estruturas clivadas em português do que nos originais em inglês. Portanto, a  

expectativa inicial é que a frequência de emprego das clivadas nas traduções para o 

português é maior do que sua frequência nas versões originais dos romances.   
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Minha hipótese quanto às estruturas em questão também relaciona-se ao 

estilo de linguagem de cada obra. Partindo do princípio de que The Picture of Dorian 

Gray é um romance mais complexo estruturalmente e de que, por este motivo, 

apresenta uma sintaxe mais elaborada, acredito que existam diferenças entre este 

tipo de literatura em relação ao livro de J.K. Rowling. Intuitivamente, o segundo 

parece apresentar uma linguagem mais simples e mais acessível a um púlbico 

heterogêneo, contrário à obra de Oscar Wilde, que parece ter sido direcionada para 

um determinado grupo de leitores.  

Analiso as obras também no que respeita ao nível de formalidade que elas 

apresentam sob o princípio da marcação. Visto que este princípio relaciona, dentre 

outros aspectos, o valor marcado a estruturas mais complexas e menos frequentes, 

reflito a este respeito na investigação das obras ao fazer o seguinte questionamento: 

seria The Picture of Dorian Gray um tipo de literatura com valor [+marcado] em 

relação ao uso de clivadas se apresentar um menor número de ocorrências em 

comparação a Harry Potter and the Philosopher’s Stone? 

Por fim, investigo a postulação de Lambrecht (2001) quanto à maior 

ocorrência do pronome relativo that em It-clefts. Para o autor, that é o pronome mais 

utilizado em lugar de outros como who, which ou ainda, a ausência do mesmo. 

 

5.3  HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER'S STONE  

 

5.3.1   It-clefts 

 

As construções It-clefts apresentam a seguinte estrutura31: It + befin + Ci + 

which/ who(m)/ that/ 0 + S-Ci. As construções correspondentes ao português são 

denominadas Clivadas Canônicas e caracterizam-se pela seguinte estrutura2: Ser + 

Constituinte Clivado + Que + Oração sem constituinte clivado. Exemplifico, abaixo, 

tanto a versão para o inglês como a respectiva tradução para o PB: 

 
 
It-cleft: 

                                                            
31 A caracterização de It-clefts é inspirada em Prince (1978), de acordo com a qual C= constituent 
(constituinte clivado) e S= sentence (sentença); (i) marca a correferencialidade entre o referente do 
constituinte clivado que se encontra depois da cópula e o referente do constituinte clivado que ocorre 
na equação S-C. 
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It        befin         Ci                which/ who(m)/ that/ 0     S- Ci 
It        was          a dress        that                                    I bought. 
 

Clivada Canônica 
Ser      Const. Clivado      Que       Or. sem const. clivado 
Foi       um vestido              que        comprei.  
 

Conforme mencionei previamente, a hipótese que norteia esse trabalho é a de que 

estruturas focalizadas têm por tradução outras estruturas que também apresentam 

algum tipo de ênfase e que preservam as funções pragmáticas verificadas no texto 

original. Começo minha análise a partir das It-clefts encontradas no livro Harry Potter 

and the Philosopher's Stone e suas respectivas traduções para o PB.  Foram 

encontradas quinze ocorrências desse tipo e constatei que, em alguns casos, há 

alteração de classe gramatical, função sintática, status informacional, presença de 

expressão adicional de realce. Também constatei que ocorreram instâncias em que 

houve alteração no tipo de construção clivada na tradução para o português. A 

distribuição dos constituintes clivados em relação aos grupos de fatores 

mencionados encontra-se na tabela a seguir: 

  

Tabela 1 – Classificação dos Constituintes Focalizados em It-clefts traduzidas por Clivadas Canônicas 
(Harry Potter e a Pedra Filosofal) 

 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 1, percebi que a maioria das 

construções It-clefts parece ser traduzida pela equivalente do português, Clivada 

Canônica, preservando não só a estrutura da sentença, mas também as funções 

pragmáticas. Concluí que muitas delas focalizam substantivos, podendo estes serem 

de núcleo substantival (46.6%) ou pronominal (1%). Além disso, elas podem 

Classe Gramatical Função Sintática Status 

Informacional 

Exp. Adicional de 

Realce 

Substantivo                6  

Prep + Nome              3 

Oração                       3 

Pronome  Pessoal     2 

Pronome Anafórico    1 

Sujeito                    8 

Adjunto Adverbial   4

Circunstancial        3 

Novo                    6 

Dado                    7 

Acessível             2 

 [+]                          6 

 [- ]                          9 

TOTAL                     15   TOTAL                 15   TOTAL               15  TOTAL                 15   
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focalizar Prep + Nomes (20%), orações (26.7%) e pronomes anafóricos (6%). 

Exemplos para estas categorias são apresentados a seguir: 

Classe de Palavras 

 

Substantivo 

(66) a. “Well, Ted,” said the weatherman, “I don’t know about that, but it’s not only the 
owls that have been acting oddly today. 

b. "Bom, Eduardo", disse o meteorologista, "não sei lhe dizer, mas não foram só 
as corujas que se comportaram de modo estranho hoje”.  
 

Preposição + Nome 

(67) a. It was on the corner of the street that he noticed the first sign of something 
peculiar - a cat reading a map. 

b. Foi na esquina da rua que ele notou o primeiro indício de que algo estranho 
ocorria - um gato lia um mapa.  

 

Oração 

(68) a. It was as Harry dodged another Bludger, which went spinning 
dangerously past his head. 

 b. Foi quando Harry se desviou de mais um balaço, que passou com 
perigoso efeito ao lado de sua cabeça, que a coisa aconteceu.  

 

Pronome 

(69) a. Hagrid’s late. I suppose it was he who told you I’d be here, by the way? 

b. Hagrid está atrasado. A propósito, foi ele que lhe disse que eu estaria aqui, 

suponho.  

 

Pronome Anafórico 

(70) a. It was only then that Harry realized what was standing behind Quirrell. 

b. Foi somente então que Harry percebeu o que estava parado atrás de 
Quirrell.  

 

 Função Sintática 

No que concerne à função sintática dos constituintes clivados, percebi que, 

por meio das It-clefts, o falante pode focalizar predominantemente sujeitos, 

aproximadamente 53.3% das vezes, mas pode também focalizar adjuntos adverbiais 
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(26.6%) e circunstanciais (20%). Foram considerados adjuntos adverbiais os 

constituintes focalizados que apresentavam Prep + Nome e circunstancias aqueles 

que apresentavam sintagmas oracionais como referentes. Exemplos para estas 

categorias são apresentados a seguir, respectivamente: 

Sujeito 

(71) a. Hagrid’s late. I suppose it was he who told you I’d be here, by the way? 

b. Hagrid está atrasado. A propósito, foi ele que lhe disse que eu estaria aqui, 

suponho.  

 

Adjunto Adverbial 

(72) a. It’s into the forest you're going and I'm much mistaken if you'll all come out in 

one piece.  

b. É para a floresta que você vai e estarei muito enganado se voltar inteiro. 

 

Circunstancial 

(73) a. It was only when he was back in bed that it struck Harry that Dumbledore 

might not have been quite truthful. 

b. Foi somente quando estava de volta à cama que ocorreu a Harry que 

talvez Dumbledore não tivesse dito a verdade.  

 

Status Informacional 

Os referentes dos constituintes clivados exprimem informação nova ou dada. 

Referentes com informação acessível são raros: 

 

Informação Nova: 

(74) a. The room held no signal at all that another boy lived in the house, too. Yet 
Harry Potter was still there, asleep at the moment, but not for long. His aunt Petunia 
was awake and it was her shrill voice that made the first choice of the day.  

'Wake up, boy! 

 

b. A sala não continha nenhuma indicação de que havia mais duas pessoas na casa. 
No entanto Evanna e Harry Potter continuavam lá, no momento adormecidos, mas 
não por muito tempo. Sua tia Petúnia acordara e foi sua voz aguda que produziu o 
primeiro ruído do dia. 
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– Acordem! Levantem-se! Agora! 

 
Informação Dada: 
 
(75) a. The newscaster allowed himself a grin. "Most mysterious. And now, over to 
Jim McGuffin with the weather. Going to be any more showers of owls tonight, Jim?" 
"Well, Ted," said the weatherman, "I don't know about that, but it's not only the owls 
that have been acting oddly today.  
 

b. O locutor se permitiu um sorriso. “Muito misterioso. E agora, com Jorge 
Mendes, o nosso boletim meteorológico. “Vai haver mais tempestades de corujas 
hoje à noite, Jorge?”. “Bom, Eduardo”, disse o meteorologista, não sei lhe dizer, mas 
não foram só as corujas que se comportaram de modo estranho hoje.  
 

Expressão Adicional de Realce 

Em meus dados, encontrei palavras ou expressões de foco que 

acompanhavam as construções clivadas e incidiam sobre os constituintes clivados. 

Acredito ser relevante analisar tais expressões visto que parecem adicionar valor 

enfático ainda maior à clivagem. As expressões adicionais de realce foram 

frequentemente utilizadas com It-clefts assim como nas versões para o português 

(40%). No exemplo (75), repetido abaixo, a expressão adicional de realce utilizada 

no texto original foi only e a respectiva tradução apresenta o termo só: 

(76) a. “Well, Ted,” said the weatherman, “I don’t know about that, but it’s not only 
the owls that have been acting oddly today”.  

b. "Bom, Eduardo", disse o meteorologista, "não sei lhe dizer, mas não foram 
só as corujas que se comportaram de modo estranho hoje.  
 

É interessante constatar que a correspondente para o português não obedece à 

ordem dos constituintes presentes na sentença original do inglês no que respeita ao 

advérbio de negação não. Enquanto em inglês o advérbio de negação vem seguido 

do verbo copular, do pronome It e da expressão adicional de realce only (It + is + not 

+ only), a construção traduzida para o português, por seu turno, inicia com o 

advérbio de negação para, apenas após, apresentar a cópula junto à expressão 

adicional de realce só (Não + foram + só). No caso das It-clefts, há o deslocamento 

do advérbio de negação não para o início da oração quando na tradução para o 

português. Todavia, existem outras construções do inglês que também não 

apresentam a ordem canônica dominante do inglês, SVO, e que mantém a posição 
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dos constituintes quando traduzidas para o PB. Observemos a este respeito a 

estrutura do inglês e a respectiva tradução para o português32:  

 

(77) a. Not only did he fail to report the accident, but also denied that he had been 
driving the car. 

b. Não só falhou ao reportar o acidente, como também negou que estaria 
dirigindo o carro33.  
 

No exemplo acima, (77a) instancia uma construção invertida, isto é, não 

corresponde à ordem canônica do inglês pelo fato de iniciar com o advérbio de 

negação not seguido do termo only. (77b) também é uma sentença invertida e 

gramatical no português, iniciada pelo advérbio de negação não seguido do termo 

só, mantendo a ordem dos constituintes da versão do inglês. A estrutura do 

português instancia uma tradução em que, mesmo com a mudança da ordem 

canônica para a ordem invertida do inglês, é mantida a posição do advérbio. Já no 

que respeita às It-clefts, a posição dos itens da estrutura se dá de forma diferente 

em tratando-se da presença do advérbio de negação not, como foi observado em 

(76). 

 

Divergências 

 

Apesar de a maior parte das It-clefts ter sido traduzida pela equivalente do 

português (Clivada Canônica), pude constatar três divergências, como, por exemplo, 

a respeito do tipo de clivada. A estrutura (78a) instancia uma It-cleft traduzida por 

uma clivada do tipo É Que (78b), variedade clivada não existente inglês, mas muito 

produtiva no português. Esse tipo de clivada tem o foco movido para antes da 

cópula, que tende a permanecer invariante e o foco tem sempre uma leitura 

contrastiva (BRAGA et al, 2009). A Construção É Que é formada pela junção de é + 

que e o constituinte focalizado aparece à esquerda da partícula. Nessa construção, 

a partícula é que é invariável, ou seja, não comporta mudanças de tempo ou pessoa: 

 

 

                                                            
32 Exemplo adaptado de VINCE, Michael. Advanced Language Practice. Macmillan: Oxford: 2003, p. 78. 
33 Tradução nossa. 
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(78) a. “Sorry?” barked Hagrid, turning to stare at the Dursleys, who shrank back 
into the shadows. ‘It’s them as should be sorry!  

b.  - Sente muito? - vociferou Hagrid, virando-se para encarar os Dursley, que 
tinham recuado para as sombras. - Eles é que deviam sentir muito!  

 

Por fim, o exemplo (79a), aparentemente uma It-cleft, é de classificação 

problemática. Há indícios que me levam a crer que se trata de uma construção 

clivada devido à presença do pronome dummy It, precedendo a cópula be, e do 

pronome relativo that, focalizando o constituinte a mark of how bad the last week 

was. No entanto, esta é uma estrutura gradiente devido à incerteza quanto à sua 

classificação. A tradução para o português não apresenta dúvidas de que se trata de 

uma estrutura não clivada, pois não há a presença de elementos prototípicos de 

construções clivadas tão menos pode-se dizer que a posição dos constituintes é de 

uma estrutura deste tipo: 

 

(79) a. It was a mark of how bad the last week had been that the other two agreed 

with him. Anything to get rid of Norbert -- and Malfoy. 

b. O fato de os outros dois concordarem indicava como a semana fora ruim. 
Qualquer coisa para se livrarem de Norberto - e de Malfoy. 

  

O exemplo acima pode constituir uma contraevidência à minha hipótese visto que a 

versão traduzida para o português não parece preservar as funções pragmáticas 

apresentadas no texto original se (79a) tratar-se de uma It-cleft. 

Ademais, houve dois casos em que as It-clefts foram traduzidas para o português 

como Pseudoclivadas Extrapostas, apresentadas abaixo nos exemplos (80) e (81): 

(80) a. It was Hermione who spoke first. (It Cleft) 

b. Foi Hermione quem falou primeiro.  (Pseudoclivada Extraposta) 

 

(81) a. It was Snape who replied, "The Restricted Section? Well, they can't be far, 

we'll catch them." (It Cleft) 

b. Foi Snape quem respondeu:- A seção reservada. Bom, eles não podem 
estar longe, vamos apanhá-los. (Pseudoclivada Extraposta) 
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É interessante ressaltar que as Pseudoclivadas Extrapostas são estruturas 

particulares do português, apresentam marcação de animacidade na palavra QU 

(quem) e fazem parte de um tipo particular de clivadas. Como pode ser verificado na 

definição de It-clefts (ver nota de rodapé 31), Prince (1978) inclui tanto as orações 

com marca de animacidade quanto aquelas que não apresentam tal marca (which/ 

who(m)/ that). Em português, distinguimos a estrutura com a presença de marca de 

animacidade na palavra QU, Pseudoclivada Extraposta (82a), da estrutura com 

ausência da marca de animacidade, Clivada Canônica (82b)34. 

 

(82) a. Foi Manuela quem chegou. (Pseudoclivada Extraposta) 

b. Foi Manuela que chegou. (Clivada Canônica) 

 

Ademais, existe a possibilidade de mudança na ordem dos constituintes de 

Pseudoclivadas Extrapostas, podendo a palavra QU com marca de animacidade ser 

deslocada para o início da sentença, como no exemplo (84). Esta operação não 

interfere na gramaticalidade da sentença, apenas na classificação da mesma. 

Assim, (83) instancia uma Pseudoclivada Extraposta e (84) uma Pseudoclivada:  

 

(83)   Ser + Const. Clivado  +  QU [+ animado]   +  Oração sem const. Clivado 

    Foi    Manuela                  quem                         chegou. 
        

 

(84)    QU [+ animado]  + Oração sem const. clivado  +  Ser   +  Const. Clivado     

     Quem                      chegou                                         foi  Manuela.        
   
 
O mesmo não pode ser dito de Clivadas Canônicas, pois a ausência de animacidade 

da palavra QU no início da sentença a torna agramatical:  

 

(85) a. Foi Manuela que chegou. (Clivada Canônica) 

b. *Que chegou foi a Manuela. 

 

Uma vez considerados os resultados para a tradução das It-clefts, passo a discorrer 

                                                            
34 Os exemplos (82) e (83) não foram retirados de outros trabalhos; foram criados com o intuito de 
exemplificar as diferenças entre palavras QU com valor de animacidade ou sem valor de 
animacidade. 
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sobre as Inverted Pseudo-clefts. 

 

5.3.2 Inverted Pseudo-clefts 

 

Construções do tipo Inverted Pseudo-clefts apresentam a seguinte 

composição35: C + befin + WH + S-C. A representação para tal estrutura em 

português se configura da seguinte forma: Constituinte Clivado + Ser + Quem/O que 

+ Or. sem constituinte clivado. Exemplos para Inverted Pseudo-clefts (tirados do 

corpus utilizado neste trabalho) assim como para a correspondente do português 

são apresentados a seguir: 

Inverted Pseudo-clefts 

C            befin          WH          S – C 

That       is           where     he was going when we saw him. 

 

Pseudo-cleft Invertida 

Const. Clivado      Ser       Que/O que      Or. sem constituinte clivado. 

Esse padre              foi         quem                  deixou o colégio para a ordem36  

 

No romance analisado, encontrei nove ocorrências de Inverted Pseudo-clefts. Na 

maior parte das ocorrências, a tradução das Inverted Pseudo-clefts eram 

equivalentes às correspondentes do português, ou seja, Pseudoclivada Invertida, 

mas, por vezes, também foram traduzidas por Clivadas Canônicas. Os constituintes 

focalizados das construções Inverted-Pseudo-clefts eram todos pronomes anafóricos 

(100%), podendo exercer função de adjunto adverbial (44.4%), sujeito (33.3%) ou 

                                                            
35 A caracterização de Inverted Pseudo-clefts é inspirada em Prince (1978), de acordo com a qual C= 
constituent (constituinte clivado) e S= sentence (sentença). 
 
36 Exemplo de: BRAGA, M.L.; OLIVEIRA, D.L.; BARBOSA, E.M. Gradiência e Variação nas 
Construções de Foco do Português Brasileiro. Caderno de Letras da UFF, no 47, 2009, p. 29-43. 
Observe-se que essa instância não é uma tradução direta do exemplo em inglês, visto que, neste 
caso, o pronome anafórico that é um locativo cuja tradução direta causaria estranheza ao leitor (?? Lá 
era que ele estava indo quando o vimos). Portanto, o exemplo de Pseudoclivada para o PB foi 
selecionado a partir de leituras prévias a fim de mostrar clareza quanto à posição dos constituintes 
nesse tipo de estrutura. 
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complemento (22.4%). A seguir, apresento a distribuição dos constituintes clivados 

segundo classe, função, status informacional e presença/ausência de expressões 

adicionais de realce: 

 

Tabela 2 – Classificação dos Constituintes Focalizados em Inverted Pseudo-clefts traduzidas por 
Pseudoclivadas Invertidas (Harry Potter e a Pedra Filosofal) 

 

Visto que todos os constituintes clivados das Inverted Pseudo-clefts encontrados no 

romance são pronomes anafóricos, ilustro, abaixo, exemplos de instâncias desses 

pronomes anafóricos a partir da função sintática que exercem: 

 

Função Sintática 

Adjunto Adverbial 

(86) a. Harry was used to spiders, because the cupboard under the stairs was full 
of them, and that was where he slept.  

b. Harry estava acostumado com aranhas, porque o armário sob a escada 
vivia cheio delas e era ali que ele dormia. 

 

Sujeito 

(87) a. Did that sound like hooves to you? Nah, if yeh ask me, that was what's bin 
killin' the unicorns -- never heard anythin' like it before."  

b. - Você achou que era barulho de cascos? Não, se quer saber, aquilo é o 
que anda matando os unicórnios.  

Complemento 

Classe Gramatical Função Sintática Status 

Informacional 

Exp. Adicional 

de Realce 

Pronome Anafórico  9 

 

 

TOTAL                    9 

Adjunto Adverbial   4 

Sujeito                    3 

Complemento         2 

TOTAL                   9 

Dado                    9

 

 

TOTAL                9 

[-]                         9 

      

 

TOTAL                  9 
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(88) a. That was no ordinary cut. That’s what yeh get when a powerful, evil curse 
touches yeh. 

b. Isso não foi um corte normal. Isso é o que se ganha quando um feitiço 
poderoso e maligno atinge a gente.  

 

Status Informacional 

Quanto ao status informacional, constatei que todas as instâncias veiculavam 

informação dada, como ilustro no trecho abaixo: 

(89) a. The light of adventure was kindling again in Ron's eyes, but Hermione 
answered before Harry could. "Go to Dumbledore. That's what we should have 
done ages ago”.  

 b. O brilho de aventura voltava a iluminar os olhos de Rony, mas Hermione 
respondeu, antes que Harry pudesse fazê-lo. - Vamos procurar Dumbledore. Isto 
é o que deveríamos ter feito há séculos. 

 

Ressalto que, além de todos os constituintes focalizados representarem 

informação dada, também constatei que não houve presença de expressões 

adicionais de realce nessas instâncias. Desta forma, acredito que há uma relação 

direta entre a ausência de vocábulos enfáticos e informação dada no que respeita às 

Inverted Pseudo-clefts.  

 

Divergências 

Encontrei divergências no tocante às classes de palavras. Em (90a) um 

pronome anafórico foi clivado enquanto na correspondente do PB (90b) houve 

clivagem de Preposição + Nome: 

(90) a. He tried to get past that tree-headed dog at Hallowe’en! That’s where he 
was going when we saw him – he’s after whatever it’s guarding! 

b.  Ele tentou passar pelo cachorro de três cabeças no Dia das Bruxas! Era 
para lá que estava indo quando o vimos. Ele quer a coisa que o cachorro está 
guardando!  

 

Encontrei uma instância em que a tradução do trecho original não era uma 

Inverted Pseudo-cleft, mas sim uma Construção É Que, como ilustrado abaixo: 
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(91) a. My dad says it must’ve been a powerful Dark wizard to get round Gringotts, 
but they don’t think they took anything, that’s what’s odd. 

b. Papai disse que deve ter sido um bruxo das trevas poderoso para enganar 
Gringotes, mas estão achando que eles não levaram nada, isso é que é esquisito.  

 

Tendo em vista os dados apresentados até o momento, concluí que a ocorrência de  

Inverted-Pseudo-clefts foi menor do que a ocorrência de It-clefts. Ademais, enquanto 

Inverted Pseudo-clefts focalizam, majoritariamente, pronomes anafóricos, as It-clefts 

focalizam uma variedade maior de constituintes no tocante à classe de palavras, 

pois estes podem ser substantivos, orações, preposições + nomes e pronomes. De 

acordo com meus dados, posso também afirmar que é frequente o uso de 

expressões adicionais de realce nas It-clefts, enquanto nas Inverted Pseudo-clefts 

encontradas neste romance não houve casos em que esse tipo de fenômeno 

aconteceu.  

Constatei que tanto It-clefts quanto Inverted Pseudo-clefts podem ser 

traduzidas por Construções É Que, apesar de ser raro. No que respeita à 

fidedignidade das traduções, as It-clefts parecem ser mais frequentemente 

traduzidas pela equivalente do português, ou seja, Clivada Canônica. Por outro lado, 

as Inverted Pseudo-clefts foram tanto traduzidas pela equivalente do português 

Pseudoclivada Invertida quanto por Clivada Canônica, em proporções quase iguais. 

Tendo apresentado os resultados para as Inverted-Pseudo-clefts e suas 

particularidades no tocante à tradução para o português, passo para a análise das 

Pseudo-clefts. 

 

 

 

5.3.3       Pseudo-clefts 

 

               Segundo Prince (1978), as Pseudo-clefts apresentam a seguinte 

estrutura37: What + S- Ci + befin Ci e as correspondentes para o PB, Pseudoclivadas, 

                                                            
37 A caracterização de Pseudo-clefts é inspirada em Prince (1978), de acordo com a qual C= 
constituent (constituinte clivado), S= sentence (sentença) e (i) marca a correferencialidade entre o 
referente do constituinte clivado que se encontra depois da cópula e o referente do constituinte 
clivado que ocorre na equação S-C. 



76 
 

são caracterizadas a partir da seguinte configuração: Quem/O que+ Oração sem 

constituinte clivado + Ser + Constituinte Clivado. Exemplos da construção Pseudo-

cleft e da correspondente para o português são ilustrados abaixo: 

Pseudo-cleft 

What           S- Ci              befin             S-Ci 
What          John lost         was            his keys38 
 
 
 
Pseudoclivada 

Quem/O que     Oração sem const. clivado     Ser           Const.Clivado 
O que                José perdeu                                foi             suas chaves39 
 
 

Encontrei sete instâncias de Pseudo-clefts com a seguinte distribuição dos 

constituintes focalizados: 

 

Tabela 3 -  Classificação dos Constituintes Focalizados em Pseudo-clefts traduzidas por 
Pseudoclivadas (Harry Potter e a Pedra Filosofal) 

 
 

A partir dos resultados apresentados na tabela acima, pude concluir que a 

maior parte dos constituintes focalizados são orações (72%), embora substantivos 

também possam ser focalizados (28%). No tocante às funções sintáticas, constatei 

que os itens focalizados são orações com função de complemento. Saliento que 

todas as instâncias de Pseudo-clefts veiculavam informação nova e, curiosamente, 

sempre vinham acompanhadas de expressões adicionais de realce. Exemplos para 

estas categorias são apresentados a seguir:  

                                                            
38 Exemplo de Prince (1978) 
39 Tradução nossa a partir do exemplo de Prince (1978): What John lost was his keys 

Classe Gramatical Função Sintática Status 
Informacional 

Exp. Adicional de 
Realce 

Oração                    5 
Substantivo             2  

   

TOTAL                    7 

Complemento          7
 
 
 
TOTAL                    7 

Novo                        7 
 
 
 
TOTAL                    7 

 [+]                         7 
 
 
 
TOTAL                  7 
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Classe Gramatical 

Oração 

(92) a.What they really needed was a nice long search without Madam Pince 
breathing down their necks. 

b. O que realmente precisavam era de uma longa busca sem Madame 
Pince bafejar o pescoço deles.  

 

Substantivo 

(93) a. Don't you think it's a bit odd," said Harry, scrambling up the grassy slope, 
"that what Hagrid wants more than anything else is a dragon, and a stranger turns 
up who just happens to have an egg in his pocket?  

b. - Vocês não acham um pouco estranho - disse Harry, subindo, às carreiras, 
a encosta gramada - que o que Rúbeo mais quer na vida é um dragão, e aparece 
um estranho que por acaso tem ovos de dragão no bolso, quando isso é contra as 
leis dos bruxos?  

Função Sintática 

Complemento 

O exemplo (93), repetido abaixo, instancia uma pseudoclivada cujo referente do 

constituinte focalizado tem função de complemento, tanto em inglês quanto na 

tradução para o português: 

(93) a. What Hagrid wants more than anything else is a dragon. 

b. O que Rúbeo mais quer na vida é um dragão. 

 

Status Informacional 

Como mencionado anteriormente, as Pseudo-clefts do inglês bem como as 

correspondentes traduzidas para o português encontradas no romance veiculam 

informação nova. O status informacional novo do referente focalizado está 

exemplificado a seguir: 

Informação Nova 

(94) a. Harry waited outside in the corridor to see if the other two had found 
anything, but he wasn't very hopeful. They had been looking for two weeks, after A, 
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but as they only had odd moments between lessons it wasn't surprising they'd found 
nothing. What they really needed was a nice long search without Madam Pince 
breathing down their necks.  

 
b. Harry esperou do lado de fora no corredor para saber se os outros dois 

tinham encontrado alguma coisa, mas não alimentava muitas esperanças. Afinal 
estavam procurando havia quinze dias, mas como só tinham breves momentos entre 
as aulas não era surpresa que não tivessem achado nada. O que realmente 
precisavam era de uma longa busca sem Madame Pince bafejar o pescoço deles.  

 

Expressão Adicional de Realce 

(95) a. What I’d always really wanted was a dragon.  

b. O que sempre quis ter foi um dragão.  

 

Divergências 

No exemplo (95), a presença do advérbio really do inglês reforça o destaque 

concedido a I + always + wanted pela construção clivada. É interessante constatar 

que a tradução para o português de always + really foi apenas pelo constituinte 

sempre.  

Encontrei, ainda, divergências no que diz respeito à tradução de uma 

construção clivada do inglês para uma estrutura não clivada no português. (96b), 

além de não instanciar clivagem, dispensa o item adicional de realce did do inglês:  

 

(96) a. (…) but the woman didn’t have Mars Bars. What she did have were Bertie 
Bott’s Every Flavour Beans, Drooble’s Best Blowing Bum, Chocolate Frogs, 
Pumpkin Pasties, Cauldron Cakes, Liquorice Wands and a number of other 
strange things Harry had never seen in his life.  

b. (...) mas a mulher não tinha barrinhas. Tinha feijõezinhos de todos os 
sabores, balas de goma, chicles de bola, sapos de chocolate, tortinhas de abóbora, 
bolos de caldeirão, varinhas de alcaçuz e várias outras coisas estranhas que Harry 
nunca vira na vida.  

 

A estrutura Pseudo-cleft de (96a), em negrito, permite uma interpretação 

contrastiva não presente na tradução do português (96b). Na primeira, além de uma 

Pseudo-cleft, a estrutura é constituída pelo verbo auxiliar did. Juntos, proporcionanm 

uma leitura de contraste em relação ao que seria de posse da mulher. Assim, não só 

a posição em que se encontram os constituintes marca a leitura contrastiva, mas 
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também a presença do auxiliar do inglês did, que funciona como um enfatizador do 

contraste já presente na construção. Em português, o contraste proporcionado pela 

marcação de uma construção clivada e pela presença de um termo que também 

marca ideia de contraste é ausente. Este exemplo mostra que minha hipótese foi 

refutada, visto que a tradução da Pseudo-cleft por não clivada foi de uma construção 

não marcada em lugar de uma estrutura marcada, mas de natureza diferente.   

Tendo analisado as Pseudo-clefts, passo a analisar as não clivadas que 

tiveram construções clivadas na tradução para o português.  

 

5.3.4  Não clivadas 

 

Na minha amostra encontrei nove orações não clivadas em inglês que foram 

traduzidas como clivadas para a versão do português. Foram encontrados os 

seguintes tipos:  Pseudoclivada, Pseudoclivada Extraposta, Pseudoclivada Invertida 

e Clivada Canônica. 

 

 5.3.4.1 Não clivadas Traduzidas por Pseudoclivadas Extrapostas 

 

Houve apenas uma ocorrência em que uma oração não clivada foi traduzida 

por Pseudoclivada Extraposta: 

(97) a. Snape's going through the trapdoor tonight. He's found out everything he 
needs, and now he's got Dumbledore out of the way. He sent that note, I bet the 
Ministry of Magic will get a real shock when Dumbledore turns up. 

b. Snape vai entrar no alçapão hoje à noite. Ele já descobriu tudo o que 
precisa e agora tirou Dumbledore do caminho. Foi ele quem mandou aquela carta, 
aposto que o Ministro da Magia vai levar um choque quando Dumbledore aparecer.  

 

Nesta ocorrência, não há uso de qualquer expressão de realce. O constituinte 

clivado é um pronome que está funcionando como sujeito e, por ter sido mencionado 

anteriormente no texto, constitui informação dada. 
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5.3.4.2 Não Clivadas Traduzidas por Pseudoclivadas 

 

             Há um enunciado introduzido por all que foi traduzido por uma 

Pseudoclivada, como mostro a seguir: 

(98) a. All they could hear apart from their footsteps was the gentle drip of water 
trickling down the walls.  

b. Só o que podiam ouvir além de seus passos eram os pingos abafados da 
água que escorria pela parede.  

 

No exemplo acima, apesar de não ocorrer uma palavra WH no trecho em inglês e, 

por conseguinte, não instanciar uma Pseudo-cleft prototípica, o vocábulo all parece 

desempenhar o mesmo papel sintático que uma palavra WH no dado contexto, 

como exemplifico abaixo: 

 

(99) a. All they could hear apart from their footsteps was the gentle drip of water 
trickling down the walls.  

b. What they could hear apart from their footsteps was the gentle drip of water 
trickling down the walls40. 

 

5.3.4.3 Não Clivadas Traduzidas por Pseudoclivadas Invertidas 

 

Encontrei duas instâncias de não clivadas traduzidas por Pseudoclivadas 

Invertidas, nas quais os constituintes clivados eram pronomes anafóricos, como 

pode ser observado abaixo: 

 (100) a. The snake jerked its head toward Uncle Vernon and Dudley, then raised its 
eyes to the ceiling. It gave Harry a look that said quite plainly: 
"I get that all the time.” 
 

b. A cobra acenou com a cabeça na direção de tio Válter e de Duda, depois 
levantou os olhos para o teto. Lançou um olhar a Harry que dizia com todas as 
letras: 
- Isso é o que me acontece o tempo todo.   

                                                            
40 O exemplo (99b) é uma adaptação nossa feita a partir da sentença (99a), presente em Harry Potter 
and the Philosopher’s Stone, e foi usado para mostrar a relação que possivelmente existe entre a 
palavra WH what com o constituinte all. 
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(101) a. Out on the stone steps, Harry turned to the others. "Right, here's what we've 
got to do," he whispered urgently."One of us has got to keep an eye on Snape -- wait 
outside the staff room and follow him if he leaves it. Hermione, you'd better do that."  

b. Lá fora, nos degraus de pedra, Harry virou-se para os outros. - Certo, isto é 
o que vamos fazer - cochichou com urgência. - Um de nós tem que ficar de olho no 
Snape, esperar do lado de fora da sala de professores e segui-lo se ele sair. 
Hermione é melhor você fazer isso.  
 

Os exemplos (100b) e (101b) instanciam Pseudoclivadas Invertidas na versão 

do PB, e seus constituintes clivados podem representar tanto informação nova 

quanto informação dada. No primeiro exemplo, o pronome anafórico isso se refere a 

uma situação previamente mencionada no texto, isto é, a situação na qual a atitude 

do animal em relação ao personagem Harry acontece habitualmente. Portanto, o 

status informacional do constituinte clivado em (100b) representa informação dada. 

Por outro lado, o pronome anafórico isto, do exemplo (101b), refere-se a uma 

situação que ainda será mencionada no texto e que veicula, consequentemente, 

informação nova. 

 

5.3.4.4 Não clivadas Traduzidas por Clivadas Canônicas 

 

           Dentre as construções não clivadas no texto original que tiveram como 

tradução construções clivadas para o PB, encontrei três incidências de Clivadas 

Canônicas. Os constituintes clivados foram majoritariamente SNs substantivais com 

função de sujeito (66%) e em nenhum caso houve uso de expressões adicionais de 

realce, como ilustrado a seguir:  

(102)     a. Stupid spell - George gave it to me, bet he knew it was a dud. 

            b. Feitiço besta. Foi o Jorge que me ensinou, aposto que sabia que não 
prestava.  

 

Houve apenas uma instância em que o item em foco foi um adverbial, apresentado 
em (103b): 

 

(103)      a. "You have your mother's eyes. It seems only yesterday she was in here 
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herself, buying her first wand.” 

              b. - Você tem os olhos de sua mãe. Parece que foi ontem que ela esteve 
aqui, comprando a primeira varinha.  

 

Diferentemente do exemplo (102), o constituinte clivado é um adverbial que não foi 

mencionado previamente e representa, portanto, informação nova. 

  Encontrei sentenças de teor gradiente e que, por este motivo, não estão 

nesta seção. Em 5.3.5 apresento tais estruturas e explico o porquê de não terem 

sido utilizadas para a análise quantitativa. 

 

5.3.5 Sequências Não Contabilizadas  

 

             No romance Harry Potter and the Philosopher´s Stone bem como na versão 

para o português Harry Potter e a Pedra Filosofal, encontrei algumas sequências 

que serão analisadas à parte e, por este motivo, não foram contabilizadas. Em meus 

dados, houve uma instância no português em que o constituinte focalizado pode ser 

recuperado anaforicamente, mas não está foneticamente realizado. Este exemplo 

está ilustrado em (104b) e a estrutura original do inglês está representada por 

(104a): 

(104) a. Piers was a scrawny boy with a face like a rat. He was usually the one who 
held people’s arms behind their backs while Dudley hit them.  

 b. Pedro era um menino magricela, com cara de rato. Em geral era quem 
segurava para trás os braços dos garotos enquanto Duda batia neles. 

 

Apesar de estar ciente que (104b) instancia uma anáfora zero, não tenho pistas para 

dizer qual a posição desta anáfora. Se esta estiver entre o verbo ser e o pronome 

relativo, posso caracterizar a construção como Pseudoclivada Extraposta. Abaixo, 

represento, foneticamente, o que acredito ser a posição do constituinte não 

representado: 

(105) Pedro era um menino magricela, com cara de rato. Em geral era (ele) quem 
segurava para trás os braços dos garotos enquanto Duda batia neles. 

 

Por outro lado, se o constituinte representado por uma anáfora zero ocorresse antes 
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do verbo ser, a construção seria caracterizada como Pseudoclivada Invertida, como 

ilustrado no exemplo abaixo: 

(106) Pedro era um menino magricela, com cara de rato. Em geral (ele) era quem 
segurava para trás os braços dos garotos enquanto Duda batia neles. 

 

 Todavia, eu poderia chamar de construções clivadas aquelas orações nas 

quais o constituinte em foco não se encontra foneticamente realizado? Se há uma 

construção clivada em (104b), acredito que a informação clivada é um substantivo 

elidido que exerce a função sintática de sujeito e constitui informação dada.  De 

qualquer forma, este dado não foi contabilizado tendo em vista a indagação em 

relação à sua categoria. 

 

5.3.5.1 Estruturas Gradientes 

 

Como mencionado previamente, na seção Gradiência e Clivadas, existem 

construções que se assemelham a clivadas mas que não o são. O exemplo (60), 

repetido abaixo sob nova numeração, é uma estrutura gradiente por não instanciar 

uma construção clivada prototípica devido à possível ambiguidade que apresenta: 

 

(107)  It’s the country that suits her best.  

 

O substantivo the country pode ser o constituinte clivado de uma It-cleft se o 

contexto permitir com que este constituinte apresente relvo prosódico. Não sendo o 

caso, esta será uma oração não focalizada. Todavia, essa afirmativa só pode ser 

confirmada se a estrutura for analisada a partir do contexto em que se encontra. . 

 Encontrei, em meus dados, outras estruturas também gradientes e de 

classificação problemática. Na minha amostra há um conjunto de orações nas quais 

o pronome relativo why ocorre na posição de what e o constituinte clivado é sempre 

um pronome anafórico. Em (108a), exemplifico esta construção e em (108b), a 

tradução para o português: 

 

(108) a. The rest of them were all quite happy to join in Dudley’s favourite sport: 
Harry Hunting. This was why Harry spent as much time as possible out of the 
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house, wandering around and thinking about the end of the holidays, where he could 
see a tiny ray of hope.  

 

b. Os demais ficavam bastante felizes de participar do esporte favorito de 
Duda: perseguir Harry. Por esta razão Harry passava a maior parte do tempo 
possível fora de casa, perambulando e pensando no fim das férias, no qual 
conseguia vislumbrar um raiozinho de esperança.  
 

Esta estrutura apresenta alguns traços correspondentes à Pseudoclivada Invertida, 

como o constituinte clivado posicionado à esquerda e a presença do verbo be. 

Poderiam estas estruturas serem consideradas variações das Pseudoclivadas 

Invertidas? 

A partir destes exemplos em que why aparece como pronome relativo, 

observei que o uso da preposição não é necessário no inglês. Porém, o mesmo não 

pode ser dito da língua portuguesa, como mostram todas as instâncias de 

Pseudoclivadas Invertidas com why, cuja tradução apresenta uma preposição. No 

caso de (108b), a preposição utilizada foi por seguida de esta. Este fato tem 

repercussões sobre a minha análise, pois, em português, a tradução sempre requer 

um sintagma preposicional de causa enquanto, em inglês, é permissível o não uso 

da preposição no caso das Pseudo-clefts, visto que a palavra relativa this já parece 

trazer em si a indagação de causa. Desta forma, o pronome relativo em inglês, no 

que concerne às Pseudoclivadas Invertidas, parece licenciar o fato de que o 

pronome anafórico possa prescindir da preposição.  

Tendo analisado as instâncias encontradas em Harry Potter and the 

Philosopher’s Stone, passo à análise dos dados encontrados no romance de Oscar 

Wilde.  

 

 5.4 THE PICTURE OF DORIAN GRAY  

 

Após ter estudado as construções clivadas presentes no livro Harry Potter and 

the Philosopher's Stone, continuo minha análise com o romance The Picture of 

Dorian Gray, de Oscar Wilde. Acredito que possa haver uma relação entre o tipo de 

literatura a ser analisado e a ocorrência de clivadas, considerando o fato de que o 

romance de Oscar Wilde trata-se de uma literatura um pouco mais acurada do que a 
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literatura de Harry Potter and the Philosopher's Stone. Minha análise começa pelas 

It-clefts e as correspondentes traduções para o PB.  

 

 

5.4.1 It-clefts 

 

 

No que respeita às It-clefts traduzidas por Clivadas Canônicas, encontrei vinte 

e uma ocorrências, o que correspondente a, aproximadamente, 42% do total de 

clivadas encontradas no romance. Observei pequenas divergências quanto ao uso 

de expressões adicionais de realce assim como à função sintática do constituinte 

focalizado nas traduções para o português. A distribuição dos constituintes clivados 

em relação aos grupos de fatores mencionados encontra-se a seguir: 

 

Tabela 4 - Classificação dos Constituintes Focalizados em It-clefts  traduzidas por Clivadas 
Canônicas (The Picture of Dorian Gray) 

 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 4, percebi que a maioria das 

construções It-clefts parece ser traduzida pela equivalente do português, Clivada 

Canônica, preservando não só a estrutura da sentença, mas também as funções 

pragmáticas. Concluí que praticamente metade delas focaliza SNs de núcleo 

substantival, mas também podem focalizar Prep + Nome (29%), pronomes 

anafóricos (19%) e pronomes (4%). Exemplos para estas categorias são 

apresentados a seguir: 

 

Classe de Palavras 

 Substantivo 

Classe Gramatical Função Sintática Status 

Informacional 

Exp. Adicional de 

Realce 

Substantivo                 10  

Prep + Nome                6   

Pronome Anafórico       4 

Pronome Pessoal         1 

TOTAL                       21 

Sujeito                    11 

Adjunto Adverbial     4   

Circunstancial           3

Complemento           3 

TOTAL                   21 

Novo                    3 

Dado                  13 

Acessível             5 

 

TOTAL               21 

 [+]                     11 

 [-]                       10

 

 

TOTAL               21 
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(109) a. I think you are wrong, Basil, but I won’t argue with you. It is only the 
intellectually lost who ever argue. 

 
b. Acho que se engana, Basil, mas não vou discutir com você. São somente os 

intelectuais perdidos que discutem. 
 

Nesse caso, vale ressaltar que o substantivo usado no texto original é 

modificado por um advérbio enquanto a tradução para o português apresenta um SN 

formado por substantivo e adjetivo, afetando sutilmente a semântica do enunciado.  

 

Preposição + Nome 

(110) a. It was only in the theatre that I lived. I thought that it was all true.  

b. Era só no teatro que eu vivia.  

 

Pronome 

(111) a. It is rather the painter who, on the colored canvas, reveals himself. 

b. Antes, é o pintor que, na tela colorida, se revela a si próprio. 

 

Pronome Anafórico 

(112) a. I felt, Dorian, that I had told too much. Then it was that I resolved never to 
allow the picture to be exhibited.  
 

b. Senti, Dorian, que eu contara demais. Que pusera muito de mim no quadro. 
Foi aí que tomei a resolução de nunca permitir que o retrato fosse exposto.  
 

Função Sintática 

 

No que respeita à função sintática dos constituintes focalizados, constatei que 

It-clefts focalizam principalmente sujeitos (57%), podendo também focalizar adjuntos 

adverbiais e complementos em proporção igual (19%) além de circunstanciais 

(14%). Exemplos para estas categorias são apresentados a seguir, respectivamente: 

 

Sujeito 

(113) a. I have a theory that it is always the women who propose to us, and not we 
who propose to the women.  

 
b. Tenho a teoria de que são sempre as mulheres que nos pedem em 

casamento; não somos nós que a pedimos.  
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Adjunto Adverbial 

 

(114) a. It has been said that the great events of the world take place in the brain. It is 
in the brain, and the brain only, that the great sins of the world take place also 
 

b. - Alguém disse que os grandes acontecimentos do mundo têm lugar no 
cérebro. É também    no cérebro, e apenas no cérebro, que têm lugar os grandes 
pecados do mundo.  
 

Complemento 

(115) a. An irrevocable vow. And it is an irrevocable vow that I want to take.  

b. Um voto irrevogável. É justamente um voto irrevogável o que eu quero 
fazer. 
 

Circunstancial 

 

(116) a. After all, it is only once that I have not pleased you.  

b. Afinal de contas, foi só uma vez que não lhe agradei.  

 

Status Informacional 

  

Os referentes dos constituintes clivados exprimem informação dada na maior 

parte das ocorrências (62%), podendo exprimir, também, informação nova e 

acessível em menor quantidade:  

 

Informação Nova: 

 

(117) a. He was conscious—and the thought brought a gleam of pleasure into his 
brown agate eyes—that it was through certain words of his, musical words said 
with musical utterance, that Dorian Gray’s soul had turned to this white girl and 
bowed in worship before her. To a large extent, the lad was his own creation. He had 
made him premature. That was something. 

 

b. Lord Henry teve consciência – e este pensamento deu um brilho de prazer a 
seus olhos de um castanho ágata – sim, teve consciência de que fora devido a 
algumas palavras suas, palavras musicais ditas com musicalidade, que a alma de 
Dorian Gray, se voltara para aquela moça inocente, inclinando-se diante dela, em 
adoração.  
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Informação Dada: 

 
(118) a. But a chance tone of color in a room or a morning sky, a particular perfume 
that you had once loved and that brings strange memories with it, a line from a 
forgotten poem that you had come across again, a cadence from a piece of music 
that you had ceased to play,—I tell you, Dorian, that it is on things like these that 
our lives depend.  

 

b. Mas uma tonalidade casual num quarto ou num céu matinal, um determinado 
perfume que você um dia amou e que lhe traz lembranças sutis, o verso de um poema 
esquecido e novamente encontrado, a cadência de uma peça matinal que você havia 
cessado de tocar – afirmo-lhe, Dorian, é dessas coisas que dependem nossa vida.  
 

Informação Acessível 

(119) a. Was the face on the canvas viler than before? It seemed to him that it was 
unchanged, and yet his loathing of it was intensified. Gold hair, blue eyes, and rose-
red lips--they all were there. It was simply the expression that had altered. 

 
b. Estaria o rosto da tela mais vil do que antes? Pareceu-lhe que não mudara; 

apesar disto, detestou-o mais ainda. Cabelos dourados, olhos azuis e lábios rosados – 
estava tudo ali. Fora apenas a expressão que mudara.  
 

 

Expressão Adicional de Realce 

 

Encontrei em meus dados o uso de expressões adicionais de realce que 

acompanhavam as construções clivadas, adicionando ênfase ainda maior à 

construção clivada. Foram usadas com grande frequência tanto na versão original 

do inglês como nas correspondentes traduzidas para o português. Constatei que, 

neste romance, mais da metade das It-clefts apresentavam palavras de valor 

enfático, sendo only a palavra mais utilizada. Os exemplos (102) e (108), repetidos 

abaixo sob nova numeração, instanciam It-clefts com o uso da expressão adicional 

de realce tanto no texto original quanto para a versão do português:  

      

(120) a. It was only in the theatre that I lived.  

b. Era só no teatro que eu vivia.  
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(121) a. After all, it is only once that I have not pleased you.  

b. Afinal de contas, foi só uma vez que não lhe agradei.  

 

 Divergências 

 

Na maior parte das vezes, o tradutor manteve a classe gramatical, a função 

sintática, o status informacional e o uso ou não de expressões adicionais de realce 

dos constituintes focalizados das It-clefts do inglês para o português. No entanto, 

observei que três construções não foram traduzidas por Clivadas Canônicas, mas 

sim por Construções É Que, como apresentado abaixo:   

 

(122) a. It is only the sacred things that are worth touching, Dorian. (It-cleft) 

b.Somente as coisas sagradas é que merecem ser tocadas, Dorian. (Construção É 
Que) 
 

(123) a. It is only shallow people who require years to get rid of an emotion.  (It-cleft) 

b. Somente as pessoas superficiais é que necessitam de anos para se 
livrarem de uma emoção. (Construção É Que) 
 

(124) a. Those who are faithful know only the pleasures of love: it is the faithless 
who know love’s tragedies.’ (It-cleft) 

 
b. Aqueles que se mantém fieis conhecem apenas o lado trivial do amor; só os infiéis 
é que conseguem as tragédias do amor. (Construção É Que) 
 

Observei que nos exemplos (122a) e (123a) only encontra-se após a cópula e 

antes dos constituintes clivados the sacred thing e shallow people, respectivamente. 

Já na tradução para o português, only foi traduzido por somente e deslocado, 

encontrando-se antes da cópula. Tendo em vista o deslocamento do advérbio only 

na correspondente do português, acredito que a tradução das It-clefts por 

Construções É Que possam ter sido motivadas pela presença da expressão 

adicional de realce only, pois a tradução literal causaria certo estranhamento ao 

leitor, como exemplifico na glosa abaixo: 

(125) a. It         is              only                shallow people                   who … 

b. Ø        *É/São      somente         superficiais pessoas           que/quem  ...  
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A estratégia do tradutor de deslocar o advérbio para o início da oração aproxima o 

verbo principal do sujeito, facilitando a concordância. Se fosse mantida a posição do 

advérbio como em inglês (125b), além de uma das possibilidades ser agramatical 

(*É somente as pessoas superficiais) pelo fato de não haver concordância do verbo 

com o sujeito, a alternativa em que o verbo é conjugado de acordo com o sujeito 

(São somente as pessoas superficiais) não parece ser natural do PB. Neste caso, 

não descarto a probabilidade de haver uma motivação fonológica tendo em vista a 

possível aliteração causada pela junção da cópula com o advérbio (são + somente).  

Encontrei também em meus dados três ocorrências de It-clefts traduzidas por 

Pseudoclivadas Invertidas. Apresento em (126), (127) e (128) as construções do 

inglês e as respectivas correspondentes para o português: 

 

(126) a. It was the creation of such worlds as these that seemed to Dorian Gray to 
be the true object, or among the true objects, of life. (It-cleft) 

 
b A criação de tais mundos era o que parecia a Dorian Gray o verdadeiro 

objetivo, ou um dos verdadeiros objetivos da vida. (Pseudoclivada Invertida) 
 

(127) a. Nor, indeed, was it the death of Basil Hallward that weighed most upon his 
mind. (It-cleft) 

 
b. Nem era, tampouco, a morte de Basil o que mais lhe pesava consciência. 

(Pseudoclivada Invertida) 
 

(128) a. It was the living death of his own soul that troubled him. (It-cleft) 

b. A morte viva de sua alma era o que o perturbava. 
 

Nos meus dados também encontrei cinco ocorrências de It-clefts traduzidas como 

orações não clivadas, apresentadas abaixo: 

 

(129) a. ‘Yes. It was here I found her, and she is divine beyond all living things.’ (It-

cleft) 

b. Sim, encontrei-a aqui. (Não clivada) 
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(130) a.  But it was to teach man to concentrate himself upon the moments of a life 
that is itself but a moment. (It-cleft) 
 

b. Mas deveria ensinar o homem a concentrar-se nos momentos de uma vida 
que é, ela própria, apenas um momento. (Não clivada) 

 
(131) a. It is not much to ask of you, Dorian, and it is entirely for your own sake that I 
am speaking. (It-cleft) 
 

b. Não é pedir muito, Dorian, e falo somente no seu interesse.  (Não clivada) 

 

(132) a. Paris! Yes. It was to Paris that Basil had gone, by the midnight. (It-cleft) 

b. Paris! Sim, Basil. Fora para Paris, pelo trem da meia-noite, conforme 
pretendera. (Não clivada) 

 

(133) a. It was the portrait that had done everything. (It-cleft) 

b. Fora o retrato o causador de tudo. (Não clivada) 

 

Dentre as It-clefts encontradas no romance, encontrei um exemplo em que a 

oração original não apresentava expressão adicional de realce, mas o tradutor 

escolheu adicionar, para a correspondente do português, o advérbio realmente:  

(134) a. In fact, it was music that had first brought him and Dorian Gray together. 
  

b. Fora realmente a música que primeiro o aproximara de Dorian Gray.  
 

Acredito que a expressão adicional de realce foi escolhida pelo tradutor como 

alternativa para a tradução da expressão contrastiva do inglês in fact. Vale ressaltar 

que, tanto na análise de Harry Potter and the Philosopher's Stone quanto na análise 

de The Picture of Dorian Gray, este foi o único dado em que a cópula de uma 

Clivada Canônica encontra-se no mais-que-perfeito. Este tempo verbal é raramente 

utilizado nos dias de hoje, portanto, o exemplo (134) está de acordo com a minha 

hipótese de que, por tratar-se de uma literatura um pouco mais acurada, algumas 

diferenças estilísticas são encontradas entre os dois romances.  

A última divergência que encontrei diz respeito a uma It-cleft traduzida por 

uma não clivada que muito perto se aproximava de uma Pseudoclivada Invertida, 

como mostro abaixo: 



92 
 

 

(135) a. It was the passions about whose origin we deceived ourselves that 
tyrannized most strongly over us.  

b. As paixões sobre cuja origem nos iludimos são as que mais nos tiranizam. 
Nossos mais fracos motivos são aqueles de cuja natureza nos apercebemos. 

 

Tendo apresentado os resultados para as It-clefts e suas particularidades quanto às 

traduções para o português, passo a analisar as estruturas Inverted-Pseudo-clefts.   

 

5.4.2 Inverted Pseudo-clefts 

 

No mesmo romance de Oscar Wilde, encontrei nove ocorrências de Inverted 

Pseudo-clefts. Previamente, ao analisar essas construções encontradas em Harry 

Potter and the Philosopher's Stone, constatei o mesmo que constatei com The 

Picture of Dorian Gray: a maior parte deste tipo de clivada é traduzida por Clivada 

Canônica (69%). Assim como no livro de J.K. Rowling, os constituintes focalizados 

das construções Inverted-Pseudo-clefts eram pronomes anafóricos no texto original, 

variando entre Preposição + Nome ou anafórico nas correspondentes para o 

português. Ademais, todos os constituintes funcionavam como complementos e 

veiculavam informação dada sem uso de expressões adicionais de realce.  A seguir, 

apresento a distribuição dos constituintes clivados segundo classe, função, status 

informacional e presença/ausência de expressões adicionais de realce: 

 
Tabela 5 -  Classificação dos Constituintes Focalizados em Inverted Pseudo-clefts traduzidas por 

Pseudoclivadas (The Picture of Dorian Gray) 

 

Classe Gramatical Função Sintática Status 

Informacional 

Exp. Adicional de 

Realce 

Pronome Anafórico   9 

TOTAL                      9 

Complemento      9

TOTAL               9 

Dado                       9 

TOTAL                    9

[-]                           9 

TOTAL                  9 
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Visto que os constituintes clivados das Inverted Pseudo-clefts encontrados 

neste romance eram pronomes anafóricos no inglês, exerciam função sintática de 

complemento, veiculavam informação dada e não eram acompanhados de 

expressões adicionais de realce, escolhi o exemplo (136) para ilustrar esta 

constatação:  

(136)  

a. ‘My God! if it is true,’ he exclaimed, ‘and this is what you have done with your life. 

b. Meu Deus! É verdade! - exclamou - e é isto o que você fez da sua vida.  

 

Divergências 

Há uma divergência no tocante à classe de palavras de algumas Inverted 

Pseudo-clefts em comparação às correspondentes para o português. Estas também 

foram traduzidas por Clivadas Canônicas, porém, encontrei algumas instâncias em 

que houve clivagem de pronomes anafóricos no inglês mas na correspondente do 

PB houve clivagem de Preposição + Nome. Ilustro essa constatação com o exemplo 

(137):   

(137) a. The aim of life is self-development. To realize one’s nature perfectly,— that 
is what each of us is here for. People are afraid of themselves, nowadays. (that –
pronome anafórico) 

b. - Realizar perfeitamente nossa natureza – é para isto que estamos neste 
mundo. Hoje em dia, as pessoas têm medo de si próprias. (para isto – preposição + 
nome) 
 

Na tradução para o PB, a preposição for do inglês foi deslocada e está posicionada 

antes do constituinte clivado (137b). Em inglês, existe a possiblidade de manter a 

preposição no final da sentença, mas o mesmo não pode ser dito do PB, pois ocorre 

agramaticalidade. No português usual, a preposição não costuma ficar in-situ, como 

exemplifico em (138b): 

(138) a.  That    is     what       each     of      us       is         here     for. 

b. *Isto     é      o que     cada     de      nós     está     aqui    para. 

 

Portanto, acredito que o tradutor tenha utilizado um diferente tipo de clivada, ou seja, 

Clivada Canônica, a fim de solucionar a questão do posicionamento da preposição, 
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pois estas que se manifestam de forma diferente nas línguas inglesa e portuguesa. 

Vale ressaltar que o mesmo fenômeno ocorreu quando analisei as Inverted Pseudo-

clefts em Harry Potter and the Philosopher's Stone, ou seja, percebemos que parece 

ocorrer um padrão: os pronomes anafóricos do inglês, no que concerne às Inverted 

Pseudo-clefts que apresentam preposição no final da construção clivada, são 

SPreps na tradução do PB. 

Em meus dados também encontrei duas ocorrências que foram traduzidas 

como não clivadas para o português. Abaixo, apresento tais instâncias em (139) e 

(140): 

 

(139) a. Alan Campbell, 152, Hertford Street, Mayfair. Yes; that was the man he 
wanted. 

 

b. Alan Campbell, 152, Hertford Street, Mayfair. Sim, era o homem de quem 
precisava.  

 

(140) a. Basil was really rather dull. He only interested me once, and that was when 
he told me, years ago, that he had a wild adoration for you. 
 

b. Basil era deveras enfadonho. Só me despertou interesse uma vez, quando 
me contou, há anos, que tinha por você uma verdadeira idolatria e que você era o 
motivo dominante de sua arte.  

 
Tendo apresentado os resultados para as Inverted-Pseudo-clefts e suas 

particularidades no tocante à tradução para o português, passo para a análise das 

Pseudo-clefts. 

 

5.4.3 Pseudo-clefts 

 

Encontrei apenas duas instâncias de Pseudo-clefts e ambas foram traduzidas 

como Pseudoclivadas para o português. Estas instâncias apresentam a seguinte 

distribuição dos constituintes focalizados: 
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Tabela 6 - Classificação dos Constituintes Focalizados em Pseudo-clefts traduzidas por 
Pseudoclivadas (The Picture of Dorian Gray) 

 

 
*Neste caso, a presença de expressão adicional de realce refere-se apenas à tradução para o PB. 
 
 

A Tabela 6 mostra que encontrei apenas dois dados. No primeiro exemplo, a 

classe gramatical do constituintes focalizado era um nome e, no segundo exemplo, 

era uma oração. Os itens focalizados funcionam como complementos e os 

referentes clivados constituem informação nova. Abaixo, apresento as duas 

estruturas encontradas:  

 
(141) a. All I want is a plain answer to my question. 

b. Só o que desejo é uma simples resposta à minha pergunta.  

 

(142) a. All I ask of you is to perform a certain scientific experiment.  

b. Só o que lhe peço é que faça uma experiência científica.  

 

Nos dois enunciados do inglês, observei que o escritor optou por utilizar o 

quantificador All no lugar do pronome relativo What. Todavia, na versão para o 

português, observe-se que a expressão relativa o que foi empregada junto à  

expressão adicional de realce Só.  

Por fim, encontrei uma instância do inglês em que havia uma sequência de  

duas construções clivadas, sublinhadas em (143a). O tradutor optou por apresentar, 

na versão para o PB (143b), apenas uma das construções: 

 

(143) a. A new life! That was what he wanted. That was what he was waiting. 

b. Uma nova vida! Era isto que lhe aguardava. 

Classe Gramatical Função Sintática Status 

Informacional 

Exp. Adicional de 

Realce 

Substantivo             1 

Oração                    1 

TOTAL                    2 

Complemento          2

 

TOTAL                    2 

Novo                        2 

 

TOTAL                    2 

[+]                      2* 

 

TOTAL               2 
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Em (143a), a oração em negrito encontra-se apenas no texto original e não foi 

traduzida pelo tradutor.  

A seguir, passo a analisar as estruturas não clivadas no inglês, mas que 

foram clivadas quando traduzidas para o português.  

 

5.4.4 Não clivadas 

 

Na minha amostra observei que há sete orações não clivadas em inglês que 

foram traduzidas como clivadas para a versão do português. Encontrei os tipos 

Clivada Canônica e Construção É Que, como exemplifico nesta seção. 

 

5.4.4.1 Não clivadas Traduzidas por Clivadas Canônicas 

 

 Das sentenças não focalizadas por clivagem no inglês que foram traduzidas 

por clivadas, cerca de 86% apresentavam estrutura do tipo Clivada Canônica. A 

seguir, apresento quatro dessas instâncias (144), (145), (146), e (147). 

Posteriormente, abordarei algumas questões relacionadas às demais não clivadas 

traduzidas por Clivadas Canônicas: 

 

(144) a. ‘Appreciate it? I am in love with it, Basil. It is part of myself, I feel that. (Não 
Clivada) 

b. - Apreciá-la? Estou apaixonado por ela, Basil. Faz parte de mim; é isto que 
sinto. (Clivada Canônica) 
 
(145) a.  — Procopius tells the story. (Não Clivada) 

b. É Procópio que nos conta a história.  (Clivada Canônica) 
 

(146) a. He settles my flowers for me sometimes,—that is all. No; I did it myself. The 
light was too strong on the portrait.’ (Não Clivada) 

b. Põe as flores nos vasos, às vezes… Só isto. Não; fui eu que coloquei ali o 
biombo. (Clivada Canônica) 
 
(147) a. People are very fond of giving away what they need most themselves.’ It 
is...of generosity.(Não Clivada) 
 

b. As pessoas gostam de dar aquilo de que elas próprias mais necessitam. É 
a isto que chamo “o máximo da generosidade”. (Clivada Canônica) 
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Percebemos que, em (144a), a expressão do inglês I feel that foi traduzida por 

uma Clivada Canônica. Porém, acredito que seria perfeitamente plausível a tradução 

de I feel that por Eu sinto isso, o que não afetaria a função pragmática da estrutura 

original e constituiria uma oração gramatical no português. No entanto, o tradutor 

optou por utilizar uma estrutura focalizada no português. Entendo que o mesmo 

pode ser dito de (145), pois este parece constituir mais um exemplo de construção 

não focalizada em inglês que foi traduzida por construção clivada apesar da 

possibilidade de uma tradução literal. A oração do inglês Procopius tells the story, se 

traduzida para o português como Procópio conta a história, parece manter a 

proposição da oração além de respeitar a sintaxe do TO. 

 O exemplo (146), apesar de não representar uma instância clivada, é 

constituído pela expressão adicional de realce myself. A meu ver, a motivação para 

o emprego da estrutura clivada estaria relacionada ao termo myself, pois a tradução 

literal do inglês seria alheia ao PB? Eu fiz eu mesmo. Portanto, acredito que uma 

motivação estilística possa ter influenciado o tradutor na escolha da clivagem. Já em 

(147), a tradução literal não seria possível, pois It is of generosity constituiria a 

seguinte estrutura: ?É de generosidade, no mínimo estranha aos falantes de PB. 

Assim, acredito que o tradutor tenha optado pela construção clivada, ou seja, uma 

tradução oblíqua, com o intuito de escapar de uma possível agramaticalidade.  

 Encontrei uma oração não clivada em inglês devido à sua estrutura sintática: 

não apresenta os elementos necessários da clivagem, como o pronome dummy It 

(pronome característico de It-clefts) e nem uma palavra WH (palavra característica 

de Pseudo-clefts), como pode ser observado em (148): 

 

 

(148) a. The terror of society, which is the basis of morals, the terror of God, which is 
the secret of religion,—these are the two things that govern us. (Não Clivada) 

b. - O terror da sociedade, que é a base da moral, e o terror de Deus, que é o 
segredo da religião – são essas duas coisas que nos governam. (Clivada 
Canônica) 

 

 Na correspondente do PB, no entanto, a tradução corresponde a uma clivada e o 

tradutor escolheu inverter a posição da cópula, deslocando-a para o início da 

oração. Supondo que a ordem sintática fosse mantida palavra-por-palavra, a oração 

seria uma estrutura não clivada, como exemplifico na glosa abaixo:   
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(149) a.    these   are     the    two       things      that     govern          us. 

b. ?essas   são    as     duas     coisas     que     governam     nós. 

 

Situação similar ocorre com (150a), cuja caracterização também é 

problemática tendo em vista o uso da expressão the only thing no inglês, como pode 

ser observado a seguir: 

 

(150) a. Sibyl is the only thing I care about. (Não Clivada) 

b. É apenas Sibyl que me interessa. (Clivada Canônica) 

 

Poderia a expressão the only thing ser equiparada ao pronome relativo what e, 

portanto, instanciar uma construção clivada?  Sendo este o caso, a sentença (150a) 

seria o exemplo de uma Pseudoclivada, visto que a construção Sibyl is the only thing I 

care about seria semelhante à Sybil is what I care about. Portanto, este enunciado 

está aberto a duas interpretações. Qualquer que seja a resposta para essa pergunta, 

observe-se que, na versão do português, o tradutor optou por utilizar uma clivada 

canônica.  

  Tendo em vista os exemplos acima, me questiono se o PB estaria fazendo 

uso de estruturas clivadas com mais frequência do que a língua inglesa. Minha 

hipótese é de que a tradução tende a focalizar constituintes por meio de clivagem 

com mais frequência no PB do que no inglês em se tratando de tradução da primeira 

para a segunda. Será que tal constatação está diretamente relacionada à tradução 

do romance de Oscar Wilde ou o mesmo ocorreria para a história de JK Rowling? A 

fim de responder esta indagação, apresento, a seguir as demais instâncias não 

clivadas do inglês. 

 

5.4.4.2 Não clivadas Traduzidas por Construções É Que 

 

Na minha amostra, encontrei apenas um exemplo de oração não clivada 
traduzida por uma Construção É Que, representada em (150): 

(150) a. ‘You told me you had destroyed it.’ 
              ‘I was wrong. It has destroyed me.’ (Não Clivada) 
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b. “Você me disse que o tinha destruído.” 
              “Estava errado. Ele é que me destruiu.” (Construção É Que) 
 

Observe que, no exemplo acima, tanto em inglês quanto na correspondente para o 

português, existe uma relação de contraste. O termo contraste mostra a diferença 

entre unidades e pode servir para distinguir significações em uma língua (CRYSTAL, 

1984), como, por exemplo, o contraste entre o som sonoro /b/ e o som surdo /p/ do 

português. Em (150) a relação de contraste entre itens lexicais e suas funções é 

explícita. A instância representada em (150a) apresenta o constituinte it funcionando 

como objeto e, na oração seguinte, passa a ter papel de sujeito, como ilustrado 

abaixo: 

 

(150a) ‘You had destroyed it.’ ( it = objeto) 
            ‘It has destroyed me.’   (It = sujeito) 
 

A relação de contraste é explícita e proporcionada pela mudança na ordem dos 

constituintes. Esta relação também foi empregada na tradução, na qual o 

constituinte que funcionava como objeto no momento anterior passa a ser o sujeito 

na oração seguinte, como destacado abaixo: 

 

(150b) “Você me disse que o tinha destruído.” (o = objeto) 

           “Estava errado. Ele é que me destruiu.” (Ele = sujeito) 

 

No entanto, algumas diferenças podem ser ressaltadas entre as duas línguas: em 

inglês, o objeto encontra-se após a forma verbal enquanto que, em português, o 

objeto é um clítico e encontra-se antes da forma verbal. Ademais, a forma dos 

constituintes em inglês não é a mesma que a dos constituintes em português: no 

primeiro, o pronome it é um objeto e passa a ser sujeito na oração seguinte, ainda 

na forma de pronome; no segundo, o objeto é um clítico e passa a ser um pronome 

(Ele). 

 

5.4.5 Sequências Não Contabilizadas  

 

5.4.5.1 Estruturas Gradientes 
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Assim como em Harry Potter and the Philosopher's Stone, encontrei um 

subconjunto de orações clivadas do tipo Inverted Pseudo-clefts em The Picture of 

Dorian Gray nas quais o pronome relativo why parece trazer inscrito em si uma 

indagação sobre causa. O exemplo (151) ilustra este tipo de estrutura:  

 

(151) a. ‘Ah, my dear Basil, that is exactly why I can feel it. (Inverted Pseudo-cleft) 
b. -Ah, caro Basil, é exatamente por isso que posso sentir. (Clivada Canônica)  

 

Percebemos que o uso da preposição não se faz necessário no inglês, porém, o 

mesmo não pode ser dito da correspondente para o português. Nos dados 

encontrados em ambos os textos, pude constatar que a maioria das Inverted 

Pseudo-cleft em inglês com o uso da palavra why foi traduzida por Clivada Canônica 

com a presença da preposição por (151b). Ademais, a preposição vem seguida de 

pronomes anafóricos como isso, isto, esta, entre outros. O pronome relativo parece, 

então, licenciar o fato de que o pronome anafórico venha precedido de preposição.  

Houve outro caso que não foi quantificado por se tratar de uma estrutura 

muito semelhante à Pseudoclivada Invertida na corresponde para o português. O 

exemplo (135), mencionado anteriormente, é repetido abaixo sob nova numeração a 

fim de exemplificar o teor gradiente desta construção: 

(152) a. It was the passions about whose origin we deceived ourselves that 
tyrannized most strongly over us. Our weakest motives were those of whose nature 
we were conscious (It-cleft) 

b. As paixões sobre cuja origem nos iludimos são as que mais nos tiranizam. 
Nossos mais fracos motivos são aqueles de cuja natureza nos apercebemos. (Não 
clivada) 

Parece que a estrutura em português está a caminho de virar uma clivada do tipo 

Pseudoclivada Invertida, que se constrói com ser + o que/quem, sendo o um 

pronome neutro. No entanto, em (152b), o modificador as (em negrito) está na 

posição do pronome neutro, entre a cópula e a palavra QU, e apresenta marcações 

de gênero e número, mantendo a concordância com o sujeito e o verbo.  Tendo em 

vista o exposto, me questiono se (152b) poderia ser considerada uma instância 

clivada. Vale ressaltar que esta construção também se assemelha a uma 

Construção É Que, dela se diferenciando por apresentar concordância. Braga 

(2009), ao discorrer sobre Contruções É Que na fala, faz a seguinte ponderação:  
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As Construções É Que, por seu turno, na fala, tendem a dispensar a 
correlação modo-temporal e a concordância número-pessoal, como mostra 
o exemplo seguinte: 

(9) Construção É Que 
F: Eles É QUE uma vez implicaram comigo. (Amostra 80, fal. 26, homem) 
A restrição à variação sugere que a expressão É QUE está constituindo um 
todo amalgamado, imune à correlação modo-temporal, à concordância 
número-pessoal e à interferência de material linguístico entre os dois itens 
que a integram. 

(BRAGA, 2009) 

Desta forma, (152) foi apresentado aqui porque ilustra a gradiência da construção 

clivada visto que assemelha-se a uma clivada, mas apresenta o verbo copular de 

forma variável, concordando em número e pessoa com o sujeito. 

 Nesse capítulo, apresentei os resultados encontrados na amostra coletada 

para este trabalho. O capítulo seguinte versa sobre as considerações finais a 

respeito das obras investigadas assim como sobre as diferenças no que concerne 

ao inglês e ao PB a partir do corpus.  
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6          CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após ter analisado as construções clivadas nos romances de Oscar Wilde e 

J.K. Rowling, apresento as diferenças encontradas entre as duas obras analisadas 

quanto às estruturas clivadas usadas em inglês e nas traduções para o português. 

As diversidades podem ser de valor pragmático-discursivo, sintático, estilístico e ou 

estatístico. 

 

6.1       DIFERENÇAS ENTRE HARRY POTTER & THE PHILOSOPHER’S STONE 

E THE PICTURE OF DORIAN GRAY    

 

A partir da investigação da clivagem nas duas obras, constatei que, do total 

de clivadas encontradas na amostra, 31% delas eram clivadas no original e 

traduzidas por não clivadas. Todavia, 69% das sentenças originalmente não clivadas 

foram traduzidas como tais para o português. Esta diferença confirma a hipótese 

inicial de que o texto traduzido para a língua portuguesa focaliza por meio da 

clivagem com maior frequência. Vale lembrar que na tradução de Harry Potter and 

the Philosopher’s Stone, a ocorrência de clivadas foi maior (53%) do que a 

ocorrência do fenômeno na tradução de The Picture of Dorian Gray (28%). Esta 

conclusão está, possivelmente, relacionada ao tipo de corpus, visto que se trata de 

um best-seller 

Ao analisar as instâncias clivadas encontradas na amostra encontrei It-clefts e 

Inverted Pseudo-clefts traduzidas por Construções É Que com menor frequência em 

Harry Potter & the Philosopher’s Stone. Na ficção de J.K. Rowling também encontrei 

It-clefts traduzidas por Pseudoclivadas Extrapostas, o que não ocorreu na obra de 

Oscar Wilde. Todavia, em The Picture of Dorian Gray, houve casos em que It-clefts 

foram traduzidas por Pseudoclivadas Invertidas, o que não ocorreu no outro livro. 

O número de instâncias clivadas encontradas nas obras foi similar, havendo 

um total de 31 ocorrências para Harry Potter & the Philosopher’s Stone e 32 

ocorrências para The Picture of Dorian Gray. Vale lembrar que as duas obras têm 

número de páginas similar, totalizando, aproximadamente, 250 páginas cada uma. 

Nas versões originais, o uso de It-clefts foi maior do que de Pseudo-clefts e 

de Inverted Pseudo-clefts. No que concerne à classe gramatical, os constituintes 

focalizados foram majoritariamente substantivos com função de sujeito e veiculavam 
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informação dada. As obras diferem quanto à função do referente clivado das 

Inverted Pseudo-clefts: encontrei maior ocorrência de advérbios em Harry Potter & 

the Philosopher’s Stone enquanto sujeitos prevaleceram em The Picture of Dorian 

Gray. Já quanto às Pseudo-clefts, os constituintes focalizados eram orações ou 

substantivos que funcionavam como complementos. Vale ressaltar que o uso de 

expressões de realce foi basicamente restrito às Pseudo-clefts encontradas em 

Harry Potter & the Philosopher’s Stone.  

Observei que muitas estruturas não clivadas no inglês foram traduzidas como 

tais para o português. Dentre estas, a que prevaleceu na tradução para o PB foi a 

Clivada Canônica. Observe-se, a esse respeito, a tabela abaixo:  

 

Tabela 7- Relação das Construções Não Clivadas do Inglês Traduzidas por Clivadas no Português. 
 

PORTUGUÊS 
 

INGLÊS 
    Clivada 
Canônica 

Pseudoclivada   
Invertida 

Pseudoclivada   Pseudoclivada 
Extraposta 

Construção 
É Que 

Não clivadas 
(Harry Potter) 
 
Não clivadas 
(Dorian Gray) 

4 

6 

1 

        ‐ 

2 

        ‐ 

1 

         ‐ 

       ‐ 

1 

 

A partir dos dados apresentados na tabela acima, é possível constatar que houve 

grande diferença entre as orações não clivadas traduzidas por Clivadas Canônicas 

em comparação às outras variantes. Em Harry Potter & the Philosopher’s Stone, 

estruturas não marcadas foram traduzidas por Clivadas Canônicas (50%), 

Pseudoclivadas Invertidas (12%), Pseudoclivadas (25%) e Pseudoclivadas 

Extrapostas (12%). The Picture of Dorian Gray, por sua vez, apresentou sete 

instâncias não marcadas cujas traduções poderiam ser Clivadas Canônicas (85%) 

ou Construções É Que (15%).  

 Os dois romances diferem quanto ao uso de Clivadas Canônicas em 

português, sendo a ocorrência desta variante maior em The Picture of Dorian Gray 

(85%) do que em Harry Potter & the Philosopher’s Stone (50%). 

 Após a comparação entre os dois romances no que concerne à frequência de 

uso das construções apresentadas, passo ao cotejo entre as línguas inglesa e 

portuguesa no que se refere ao uso da clivagem no campo da tradução.  
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6.2     DIFERENÇAS ENTRE PORTUGUÊS E INGLÊS  

 

 Existem diferenças tanto pragmático-discursivas quanto sintáticas entre 

português e inglês.  A primeira divergência confere à classe de palavras dos 

constituintes focalizados. Por vezes foram encontradas Inverted Pseudo-clefts que 

focalizavam constituintes representados por pronomes anafóricos e que foram 

traduzidas por Clivadas Canônicas com foco em sintagmas preposicionais. O 

exemplo (137), repetido abaixo sob nova numeração, ilustra essa diferença: 

 

(153) a. The aim of life is self-development. To realize one’s nature perfectly,— that 
is what each of us is here for. People are afraid of themselves, nowadays.  

(Pseudo-cleft; constituinte focalizado: that =pronome anafórico) 

 

b. - Realizar perfeitamente nossa natureza – é para isto que estamos neste 
mundo. Hoje em dia, as pessoas têm medo de si próprias.  

(Clivada Canônica; constituinte focalizado: para isto = preposição + nome) 

 

Vale ressaltar, também, a diferença entre It-clefts para o inglês e Clivadas 

Canônicas para o português. Como pode ser verificado na definição de Prince 

(1978) no que toca às It-clefts, estas são compostas pelo pronome dummy It, pelo 

verbo be e por uma palavra WH, podendo esta ter valor animado. Assim, a 

classificação da autora comporta tanto termos como which e that, itens sem marca 

de animação, como who, item com valor animado. Na classificação para o 

português, por outro lado, existem estruturas particulares que se assemelham às 

Clivadas Canônicas mas que diferem das mesmas quanto à classificação por 

apresentarem pronomes relativos com valor animado. O exemplo (82), repetido 

abaixo sob outra numeração, exemplifica tal estrutura, na qual a palavra QU é o 

pronome relativo que (154a), e uma Pseudoclivada Extraposta (154b), na qual a 

palavra QU apresenta marcação de animacidade e apresenta o pronome relativo 

quem:  

 

(154) a. Foi Manuela quem chegou. (Pseudoclivada Extraposta) 

b. Foi Manuela que chegou. (Clivada Canônica) 
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No que diz respeito ao uso de expressões adicionais de realce, encontrei uma 

construção do inglês formada por always really que foi traduzida para o português 

pelo item sempre, repetida abaixo com numeração diferente: 

(155) a. What I’d always really wanted was a dragon.  

b. O que sempre quis ter foi um dragão.  

 

Neste trabalho, o termo intensificador really (155a) foi classificado como expressão 

adicional de realce, pois parece conferir ênfase ainda maior ao constituinte clivado 

dragon. Intuitivamente, penso que a expressão do inglês always really constitui um 

enunciado gramaticalizado devido à alta frequência em que se encontra na língua 

inglesa. O número de ocorrências encontradas nos sites de busca da internet foi de, 

aproximadamente, 189.000 enunciados. A tradução da expressão para o português 

como realmente sempre ou sempre realmente não parece ser de uso frequente, 

resultando em apenas 1.830 ocorrências nos sites de busca. Levando em 

consideração o exposto, me pergunto se always really forma um constituinte em vias 

de gramaticalização no inglês enquanto, na tradução para o português, realmente 

sempre ou sempre realmente não parecem formar constituintes. 

 Conforme previamente mencionado, a ordenação dos vocábulos em uma 

sentença é dependente da língua em questão e determinadas ordens sintáticas 

podem ser viáveis em uma língua e consideradas agramaticais em outras. É o caso 

da ordem das preposições de estruturas como (153), apresentada anteriormente e 

repetida abaixo, exemplo no qual a posição das preposições (negrito) em inglês e 

português diverge:  

(153) a. The aim of life is self-development. To realize one’s nature perfectly,— that 
is what each of us is here for.  

b. Realizar perfeitamente nossa natureza – é para isto que estamos neste 
mundo.  

 

Em inglês, é possível fazer o deslocamento da preposição para o final da sentença, 

movimento vedado em português.   

 Ainda no que respeita à posição dos itens clausais, constatei que a ordem dos 

constituintes de uma estrutura em inglês difere da ordem dos constituintes da 

estrutura em português quando há presença da expressão de realce only modificada 

por um advérbio de negação. Enquanto na língua inglesa o verbo be antecede o 
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advérbio de negação not, em português, o verbo ser aparece após o advérbio de 

negação, como ilustrado no exemplo (76), repetido abaixo sob numeração nova: 

 

(156)  a. “Well, Ted,” said the weatherman, “I don’t know about that, but it’s not only 
the owls that have been acting oddly today”.  

b. "Bom, Eduardo", disse o meteorologista, "não sei lhe dizer, mas não foram 
só as corujas que se comportaram de modo estranho hoje.  
 

Na versão original (156a) not e only estão contíguos enquanto, na tradução para o 

português (156b), há interposição do verbo ser entre não e só. No entanto, esta não 

é uma regra categórica e parece estar relacionada à estrutura clivada, visto que há 

casos em que not only contíguos, no inglês, são traduzidos por não só, também 

contíguos. Observe-se a esse respeito a estrutura do inglês abaixo: 

 

(157) He not only flew over the fence, he could swim, that pig. 41 

  

Se (157) for traduzida para o português, o constituinte not only poderá ser 

representado por uma estrutura também contígua como não só, ou seja, 

diferentemente do que ocorreu com a tradução clivada. 

 Nesta seção, foram apresentadas algumas diferenças entre inglês e PB. 

Percebi que Inverted Pseudo-clefts, no inglês, focalizam anafóricos enquanto, no 

português, Inverted Pseudo-clefts são frequentemente traduzidas por Clivadas 

Canônicas como foco em sintagmas preposicionais. No que concerne à tradução 

das It-clefts, estas apresentam duas variantes para o português: Clivadas Canônicas 

e Pseudoclivadas Extrapostas. Se a palavra QU for que, a construção é classificada 

como Clivada Canônica e, se a palavra QU tiver valor de animacidade, (quem), a 

construção é classificada como Pseudoclivada Extraposta.  Ademais, constatei que 

always really parece formar uma construção gramaticalizada em inglês enquanto, na 

tradução, a construção é traduzida apenas pelo elemento sempre devido à possível 

estranheza causada pela tradução literal no PB. Outra diferença entre as línguas diz 

respeito à colocação de preposições: enquanto o inglês permite o deslocamento das 

preposições, em português, as mesmas devem permanecer in situ. Finalmente, foi 

abordada a questão da ordem com relação à estrutura not only do inglês. Quando se 

                                                            
41 Exemplo de: DAWNING, A; LOCKE, P. English Grammar: A University Course. Nova York: 
Routledge, p. 278, 2006.   
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trata de clivadas, há, na tradução para o português, a necessidade da interposição 

do verbo ser entre os dois adjuntos adverbiais.  

 Para o último capítulo deste trabalho, verso sobre as conclusões finais obtidas 

por meio do estudo da clivagem no que tange às línguas inglesa e portuguesa. 
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7       CONCLUSÕES  

 

O trabalho partiu da hipótese central de que as construções clivadas do 

inglês, quando não traduzidas como tais para o português, seriam traduzidas por 

outras estruturas de focalização que, mesmo sendo de natureza diferente, 

preservassem as funções pragmático-discursivas da versão original. No entanto, 

encontrei instâncias clivadas traduzidas como não clivadas e que foram de encontro 

ao proposto no texto original. A situação inversa foi frequente, ou seja, estruturas 

não clivadas do inglês, mas com estrutura de valor enfático, foram traduzidas para o 

português como clivadas.  

Ao iniciar este trabalho, a expectativa inicial era a de que as versões 

traduzidas para o PB apresentariam maior ocorrência de estruturas clivadas do que 

os textos originais do inglês, hipótese que foi confirmada a respeito das duas 

traduções.  Constatei que existem diferenças quanto ao tipo de obra literária: apesar 

de o número de instâncias clivadas ser praticamente o mesmo para os dois 

romances em inglês, esta distribuição é mais acentuada na tradução de Harry Potter 

and the Philosopher’s Stone para o PB. Tal constatação está, possivelmente, 

relacionada ao tipo de corpus, visto que se trata de um best-seller. Como 

mencionado na seção 3.5, existem aspectos específicos relacionados à tradução de 

best-sellers, como, por exemplo, a ausência de discursos de acompanhamento. 

Como apontado por Torres (2004), a função deste tipo de discurso é direcionar a 

leitura a um público específico, enquanto, em best-sellers, estes estão ausentes, 

tendo em vista a que há de atingir uma vasta massa de leitores. A ideia defendida no 

que respeita aos best-sellers é a de que o tradutor é possivelmente direcionado, por 

influência de editoras, a lançar mão de estratégias linguísticas mais simples com o 

propósito de alcançar um público heterogêneo. Tal percepção poderia explicar o fato 

de ocorrer o dobro de sentenças clivadas no best-seller de J.K. Rowling em 

comparação ao texto novecentista de Oscar Wilde.  

No que concerne à marcação, discorri sobre o fato de que este princípio vai 

além das categorias linguísticas e que é contextualmente dependente. Desta forma, 

determinada estrutura pode ser marcada em um contexto e não marcada em outro. 

Foi levantada a hipótese de que The Picture of Dorian Gray seria um tipo de 

literatura mais marcada em relação às clivadas devido ao maior nível de elaboração 
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textual que apresenta. Visto que o princípio da marcação relaciona estruturas 

marcadas presentes em contextos também com valor [+marcado], foi levantada a 

hipótese de que seriam encontradas mais construções clivadas na obra de Oscar 

Wilde por se tratar de uma literatura mais elaborada e, portanto, possivelmente mais 

marcada. No entanto, o número de sentenças clivadas na obra de Oscar Wilde para 

o inglês foi semelhante ao número de clivadas encontrados na obra de J.K. Rowling 

também para o inglês, o que seria uma indicação de que o princípio de marcação 

não se aplicaria a este caso. Constatei que o número de clivadas encontradas em 

Harry Potter and the Philosopher’s Stone é maior em sua versão para o PB do que 

as ocorrências encontradas na versão para o PB de The Picture of Dorian Gray. 

Visto que o conceito de marcação, no que respeita à frequência, determina o valor [-

marcado] a estruturas mais frequentes, seria possível afirmar que o texto 

contemporâneo de J.K. Rowling apresenta valor [- marcado] em comparação ao livro 

de Oscar Wilde? Porém, se as clivadas forem consideradas como estruturas 

marcadas, elas não deveriam ocorrer com maior frequência em contextos de 

formalidade com valor marcado, como, por exemplo, The Picture of Dorian Gray?  

Por fim, vale mencionar que o uso de that em It-clefts é maior em meu corpus, 

o que confirma a afirmativa de Lambrecht (2001) em relação a esse tipo de 

estrutura. Constatei que o uso do pronome relativo that é significativamente maior do 

que as outras possíveis alternativas utilizadas em It-clefts, como who, which ou até 

mesmo a ausência dele. Ademais, observei que apenas who, that ou a ausência do 

pronome foram as estratégias utilizadas, pois não houve o uso de outras alternativas 

como which ou where.   

No que respeita ao status informacional, a suposição era de que poderia 

haver uma correlação entre um tipo de variante clivada e o status informacional do 

constituinte focalizado. A partir da investigação das variantes, concluí que 

Pseudoclivadas focalizam constituintes que apresentam referentes com informação 

nova, tanto em inglês quanto em português. Para as outras variantes, não foi 

constatada correlação significativa.  

Neste trabalho também foram abordadas questões relacionadas às 

dificuldades encontradas pelos profissionais da área e algumas possíveis estratégias 

empregadas pelos mesmos a fim de tratarem das diferenças semânticas e sintáticas 

encontradas entre as línguas. Tratou-se da literalidade, isto é, da tradução palavra-

por-palavra, e foi mostrado, sob a luz de teóricos, como este procedimento é de 
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grande suporte para estudos comparativos em linguística. A tradução literal, no 

entanto, por vezes se faz possível quando não há preocupação com o conteúdo 

semântico. Já a tradução que visa a total compreensão do leitor afasta-se, 

constantemente, da literalidade, pois as diferentes sintaxes e realidades dos 

sistemas linguísticos forçam o tradutor a fazer adaptações que objetivam facilitar a 

compreensão por parte do leitor. 

A análise das estruturas clivadas, a partir de um estudo comparativo entre as 

duas línguas, confirmou algumas hipóteses levantadas para a elaboração desta 

dissertação e, por outro, mostrou que algumas foram refutadas. 
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