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RESUMO 

 

Nesta dissertação, realizamos a análise de uma amostra das diferentes construções marcadas 

como foco em um corpus constituído pelas cenas equivalentes entre o primeiro capítulo da 

novela Rebelde Way (2002), produzida na Argentina, e o primeiro e segundo capítulos da 

novela Rebelde (2011), lançada no Brasil. Essa pesquisa se insere dentro de uma abordagem 

funcional da linguagem, apoiando-se diretamente na pragmática. Baseamo-nos em Dik (1997) 

e Lambrecht (1994), autores que entendem que a estrutura informativa determina a estrutura 

gramatical de maneira distinta segundo as diferentes línguas. De acordo com esta premissa, 

buscamos encontrar estruturas gramaticais que caracterizassem o foco no espanhol da 

Argentina (EA) e também no português do Brasil (PB), considerando-se que o estudo do foco 

é uma área pouco difundida na literatura pertinente.  Valemo-nos, por um lado, de autores que 

estudam o foco no espanhol como Zubizarreta (1999) e Gutiérrez Ordóñez (1997) e, por 

outro, autores que analisam o foco no português brasileiro, como Moraes (2006) e Leite & 

Magalhães (2010), além de Ribeiro & Côrtes Junior (2009), Braga & Barbosa (2009), e 

Santos & Oliveira (2011) que estudam a clivagem. Analisamos as 8 cenas equivalentes entre 

as novelas e identificamos 27 casos de focos marcados sintaticamente no EA e 19 no PB. Os 

dados do corpus em EA se difundem entre os mecanismos de clivagem e outros, como 

alteração da ordem de palavras ou por auxílio de um advérbio, já os dados do PB se 

distribuem entre as estratégias de clivagem e de focalização com auxílio de um advérbio. 

Também encontramos elementos que podem ser considerados focos prosódicos, porém que 

necessitam de mais estudo. 

 

Palavras-chave: pragmática, foco, sintaxe, prosódia, espanhol. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes a sample of different sentences focused on a corpus consisting of the  

scenes from the first chapter of the soap opera Rebelde Way (2002), produced in Argentina, 

and the first and second chapters of the soap opera Rebelde (2011), broadcasted in Brazil. 

This study addresses a functional language approach directly based on pragmatics.  According 

to Dik (1997) and Lambrecht (1994), the information structure is part of grammatical 

structure in a distinct manner for different languages. Based on this assumption, the purpose 

of this study is to find grammatical structures that characterize the focus of Argentine Spanish 

(AE) and Brazilian Portuguese (BP), considering that the study of Focus is an area little 

known in the literature.  On one hand, the authors focus on studying Spanish like Zubizarreta 

(1999) and Gutiérrez Ordóñez (1997) and, on the other hand, the authors analyze the focus on 

Brazilian Portuguese, such as Moraes (2006) and Leite & Magalhães (2010), and also Ribeiro 

& Côrtes Junior (2009), Braga & Barbosa (2009) and Santos & Oliveira (2011) who studies 

the cleft sentences. This paper analyzes eight equivalents scenes between the soap operas and 

identifies twenty-seven cases of focus marked syntactically in AE and nineteen marked in BP. 

The corpus data in AE are disseminated between cleft sentences and other mechanisms, such 

as changing the order of words or by an adverb. However, the BP data is distributed between 

the cleft sentences and focusing strategies with an adverb. There is also found evidence that 

could be considered prosodic focus, but they need a more detailed study. 

 

Key words: pragmatics, focus, syntax, prosody, Spanish. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação de mestrado pretende expor uma análise de uma amostra das 

diferentes construções marcadas como foco encontradas em um corpus constituído pelas 

cenas comuns aos dois primeiros capítulos da novela Rebelde Way produzida na Argentina, 

exibida pelo Canal Nueve em 2002, e pela sua versão produzida no Brasil, exibida pela Rede 

Record em 2011.  

Este estudo surgiu a partir dos resultados obtidos em uma pesquisa de Correa (2012), 

no âmbito da Linguística Comparativa. Utilizando como corpus manchetes de jornais 

argentinos e brasileiros, o pesquisador pôde observar que as manchetes em espanhol 

prescindiam de tópico
1
, algo que não ocorria nas manchetes correspondentes em português do 

Brasil (PB), onde aparecia o tópico obrigatoriamente. 

Também se observou que no PB a posição de tópico era ocupada por um argumento 

novo, enquanto no espanhol, as manchetes correspondentes iniciavam a sentença por um 

verbo. Para exemplificar, reproduzimos os exemplos utilizados pelo autor: 

 

(1) Português Brasileiro: Cientistas revelam fóssil de 47 milhões de anos que pode ser de 

ancestral do homem. (O Globo, 19/5/2009) 

 

(2) Espanhol: Ø Presentan un fósil de 47 millones de años como ‘el eslabón perdido’. 

(Apresentam um fóssil de 47 milhões de anos como ‘o elo perdido’.) (La Nación, 

19/5/2009) 

                                                             
1 “Sintaticamente, as CTs [construções de tópico] são constituídas por um Sintagma Nominal (SN) 

acompanhadas de uma sentença-comentário, diferenciando-se, assim, da estrutura sintática defendida pela 

tradição gramatical para a língua portuguesa, que é a de sujeito-predicado. No que se refere ao aspecto 

discursivo, o tópico (representado sintaticamente por um SN) atrai para si a atenção do ouvinte, determinando o 

tema sobre o qual se faz um comentário, elaborado em sentença com sujeito e predicado.” (BELFORD, 2006, p. 

17, inserção nossa). 
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Pôde-se verificar que, nesse gênero, no espanhol havia uma ocorrência de argumentos 

novos não topicalizados e, no PB, mais frequente de argumentos novos topicalizados. 

A outra pesquisa, de Correa (2013), sobre tradução e legendagem de filmes, revela que 

vários tipos de foco presentes no original em espanhol se perdiam na legendagem do filme em 

português.  

A seguir, citamos dois exemplos retirados de Correa (2013). Em (a) está a legenda 

original em espanhol, em (b) está a tradução para o português dessa legenda. 

 

(3) a. Irene: No, no, no. No es así, está mal eso.  

b. Não, não... assim está ruim. Deixe-me ver.  

 

(4) a. Benjamín: A dos perejiles agarraste, a dos perejiles, ¿no viste la descripción del 

asesino, pelotudo?  

b. Você pegou dois bobos. Dois bobos! Não viu a descrição do assassino, idiota?  

 

Em (3.a), o elemento em negrito é o foco da sentença. O autor o classificou como foco 

de informação nova. Na tradução para o PB, esse sintagma nominal (SN) focalizado foi 

omitido, como pode-se observar em (3.b). 

Em (4.a), de igual modo, o SN destacado é o foco, neste caso, contrastivo. Ao passar 

pela tradução, o foco não foi representado, gerando uma sentença na ordem canônica verbo-

objeto (VO). 

Com base nisso, levando em conta as especificidades de cada trabalho, levantamos a 

hipótese de que também poderíamos encontrar diferenças na realização dos focos nas duas 

línguas em um corpus específico.  
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Apesar dos inúmeros estudos feitos sobre aspectos linguísticos do espanhol, existem 

vários aspectos da gramática dessa língua ainda pouco aprofundados.  

Acreditamos ser este tema um deles, sobretudo tendo-se em vista o cotejo com o PB e 

o trabalho com novelas. 

A maneira como se manifesta a ordem de palavras em cada uma das duas línguas a ser 

estudadas é muitas vezes associada à tipologia delas, já que a língua espanhola é considerada 

de sujeitos nulos e o PB, como uma língua em processo de mudança, se encaminhando 

possivelmente para uma língua de sujeito preenchido (DUARTE, 1993). 

Neste trabalho, estudamos a ordem de palavras inserindo a relação entre o falante e o 

ouvinte na comunicação, buscando identificar a função informativa foco nessa interação. 

Portanto, podemos afirmar que se trata de um trabalho em linguística funcional, apoiando-se 

na pragmática, já que não faremos uma análise isolada de enunciados, antes pretendemos 

levar em conta aspectos pragmáticos, como o contexto.  

Como observam Dik (1997) e Lambrecht (1994), a estrutura informativa se reflete na 

estrutura gramatical de maneira diferente, segundo as línguas específicas, o que gera 

características sintáticas diferentes nas línguas. Quais estruturas gramaticais caracterizam o 

foco no espanhol e quais o caracterizam no PB foi a questão analisada nesta pesquisa. 

Assim, este estudo procurou observar a interação entre pragmática e sintaxe na 

determinação da ordem de palavras e também identificar as diferenças entre o PB e o 

espanhol no que se refere à função informativa foco.  

Não nos dedicamos a uma análise prosódica exaustiva, pois esse não era nosso 

objetivo. No entanto, no decorrer da investigação, surgiu a necessidade de utilizar alguns 

conceitos e ferramentas de análise entoacional, como será explicado posteriormente. 

A estrutura dessa dissertação se dá do seguinte modo: no capítulo 1, expomos os 

objetivos; no capítulo 2, fundamentamos nosso trabalho, dividindo nas subseções 2.1 
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Pragmática e estrutura da informação; 2.2 Status informacional; 2.3 Foco. Neste último 

abordamos de maneira geral o conceito de foco para posteriormente discutir os trabalhos que 

o tratam segundo as línguas aqui estudadas. No capítulo 3, expomos nossa metodologia e 

explicamos o corpus. Assim, em 3.1 Sobre a equivalência de corpora, fazemos observações a 

respeito do corpus inicialmente escolhido; em 3.2 O corpus atual, expomos o corpus 

analisado nessa dissertação e, em 3.3 Passos metodológicos, explicitamos as etapas seguidas 

na pesquisa. No capítulo 4 Resultados e discussão, mostramos os resultados para depois 

discuti-los, tendo o cuidado de separá-los em foco sintático e foco prosódico em cada uma das 

línguas. A subdivisão feita foi 4.1 Resultados quantitativos da análise comparada e 4.2 

Discussão dos resultados. Em 4.1, descrevemos as cenas e expomos as construções analisadas 

como foco sintático e foco prosódico. Em 4.2, discutimos os dados encontrados.  Por último, 

há o capítulo 5 Conclusões, onde retomamos nossas principais observações.  
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1  OBJETIVOS  

 

1.1 Objetivos gerais 

- Avançar na pesquisa sobre a interação sintaxe-pragmática e contribuir para a descrição das 

funções informativas no EA, utilizando como corpus as cenas equivalentes do primeiro 

capítulo da novela Rebelde Way (2002), produzida na Argentina, e Rebelde (2011), produzida 

no Brasil. 

- Analisar questões prosódicas envolvendo o foco no corpus. 

  

1.2 Objetivos específicos 

- Aportar dados para o entendimento das diferenças informativas entre essas duas línguas, 

consideradas próximas, mas que em termos sintáticos se comportam muito diferentemente;  

- Descrever os recursos de focalização no espanhol da Argentina que aparecem no corpus e 

compará-los com os que aparecem no corpus do português do Brasil para mapear as soluções 

sintáticas e prosódicas distintas entre as duas línguas para os mesmos tipos semânticos de 

foco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, discutiremos os trabalhos teóricos que dialogam com a presente 

dissertação e a fundamentam. 

Antes, é preciso deixar claro que, de uma maneira mais ampla, esse estudo se insere 

dentro de uma perspectiva teórica funcional, que dentre as inúmeras vertentes heterogêneas, 

concebe, de forma geral, a linguagem como um instrumento de comunicação e de interação 

social (DIK, 1980, p. 1). 

Segundo Dik (1980), uma abordagem funcional da língua entende que a sintaxe e a 

semântica devem ser estudadas dentro do instrumental teórico mais abrangente da pragmática. 

Desse modo, tendo em vista a investigação da estrutura da informação, apoiamo-nos 

na pragmática, pois acreditamos ser essencial nessa área especificamente.  

   

 

2.1 Pragmática e estrutura da informação 

O estudo da estrutura da informação trata não só de aspectos formais como também de 

aspectos comunicativos da linguagem. Lambrecht (1994) destaca a existência de imprecisões 

terminológicas que se propagam e refletem as dificuldades de análise da estrutura informativa. 

O autor afirma que, no século XX, muitos rótulos foram utilizados pela linguística, 

como “perspectiva funcional da sentença” (Escola de Praga); “estrutura de informação”, 

“tema” (Halliday); “empacotamento/agrupamento de informação” (Chafe), entre outros 

(LAMBRECHT, 1994, p.2, tradução nossa)2. 

                                                             
2 [...]FUNCTIONAL SENTENCE PERSPECTIVE, used by scholars of the Prague School of linguistics, 

INFORMATION STRUCTURE OR THEME (Halliday 1967), INFORMATION PACKAGING (Chafe 1976), 

DISCOURSE PRAGMATICS, and most recently INFORMATICS (Vallduví 1990b). (LAMBRECHT, 1994, p.2) 
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No entanto, apesar de denominações distintas, esses autores têm em comum, segundo 

Lambrecht (1994), a ideia de que não se podem compreender separadamente os aspectos 

formais sem observar os contextos linguísticos e extralinguísticos em que as sentenças se 

inserem. Desse modo, é uma área que se relaciona diretamente com a pragmática. 

Ao buscar casos de foco no corpus escolhido, a cena anterior e posterior eram tão 

importantes quanto a cena analisada, pois é preciso observar se algo já foi mencionado o não, 

se existe alguma ideia implícita ou não.  

Lambrecht (1994) explica, baseado em Prince (1981), que a estrutura informativa tem 

a ver com as adaptações que o remetente faz para expressar um enunciado de acordo com as 

necessidades do destinatário. O falante se preocupa com a maneira como transmite a 

informação, levando em conta o conhecimento que o ouvinte tem sobre o que se fala. Sobre 

isso, podemos citar Chafe: 

 

 

Os estados a serem discutidos aqui têm mais a ver com a forma como o conteúdo é 

transmitido do que com o conteúdo em si. Especificamente, todos eles têm a ver 

com a avaliação do falante, de como o destinatário é capaz de processar o que está 

dizendo, em um contexto particular. Não só as mentes das pessoas contêm um 

grande armazenamento de conhecimento, elas também estão em qualquer momento, 

em certos estados temporários com relação a esse conhecimento ... A linguagem 
funciona de forma eficaz apenas se o falante tem em conta esses estados da mente da 

pessoa com quem está falando. (CHAFE, 1976, p. 27 apud LAMBRECHT, 1994, p. 

3, tradução nossa)3 
 

 

Podemos verificar, assim, que uma análise da estrutura informativa não se fixa ao 

conteúdo lexical e proposicional isoladamente, em abstrato, como considera Lambrecht 

(1994), mas em como se transmite esse conteúdo.  

                                                             
3 The statuses to be discussed here have more to do with how the content is transmitted than with the 

content itself. Specifically, they all have to do with the with the speaker’s assessment of how the addressee is 

able to process what he is saying against the background of a particular context. Not only do people’s minds 

contain a large store of knowledge, they are also at any one moment in certain temporary states with relation to 

that knowledge… Language functions effectively only if the speaker takes account of such states in the mind of 

the person he is talking to. (CHAFE, 1976, p. 27 apud LAMBRECHT, 1994, p. 3)  
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Apesar de ser uma área em que são importantes “as hipóteses dos falantes sobre os 

status mentais dos ouvintes” (LAMBRECHT, 1994, p. 3, tradução nossa), ou seja, a 

suposição do falante sobre o que o ouvinte sabe ou não, os conhecimentos que pode possuir, 

Lambrecht (1994) não está preocupado com o que um indivíduo sabe ou supõe, a não ser que 

esse conhecimento ou hipótese afete as formas de compreensão das produções linguísticas.  

Desse modo, os fenômenos psicológicos só são relevantes dentro de sua abordagem se 

promoverem algo na estrutura gramatical, como uma determinada ordem de palavras ou uma 

prosódia diferenciada. Assim, no estudo da estrutura informativa, não se consideram aqueles 

fenômenos psicológicos que não determinem estruturas formais. 

Mencionamos anteriormente que a estrutura informativa se relaciona com a 

pragmática. Assim sendo, torna-se fundamental expor a distinção que Lambrecht (1994) faz 

entre pragmática do discurso, que estaria vinculada à estrutura informativa e é a que nos 

interessa, e pragmática da conversação.  

Para ele, a pragmática da conversação se atém à interpretação de sentenças em 

contextos específicos de conversação, há uma preocupação com o significado. Já a pragmática 

do discurso se preocupa com as circunstâncias em que uma proposição é expressa e como elas 

alteram a estrutura morfossintática e prosódica da sentença. Sobre isso, Lambrecht (1994) diz: 

 

 

[...] enquanto a pragmática da conversação está preocupada com a questão de por 

que uma forma de sentença pode expressar dois ou mais significados, a pragmática 

do discurso está preocupada com a questão de por que um mesmo significado pode 

ser expresso por duas ou mais formas de frases. (p. 5, tradução nossa) 4 
 

 

                                                             
4 […]while conversational pragmatics is concerned with the question of why one and same sentence form 

may express two or more meanings, discourse pragmatics is concerned with the question of why one and the 

same meaning may be expressed by two or more sentence forms. ((LAMBRECHT, 1994, p. 5)  
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Podemos exemplificar o que Lambrecht afirma utilizando um dos exemplos do nosso 

corpus. No que denominamos “cena equivalente 2”, a personagem de Rebelde Way (2002) 

pronuncia a seguinte frase: 

 

(5) Bienvenidos a la fiesta de fin de año del Elite Way School. Rogamos tomar asiento. En 

instantes, nada más, les hablará el Señor Director Marcel Dunoff.  

 

 Podemos notar que a ordem de palavras escolhida no trecho destacado foi verbo-

sujeito (VS). Dentro da noção de pragmática do discurso, a pergunta que devemos fazer e o 

que temos que investigar é por que a personagem escolheu usar a ordem verbo-sujeito, e não o 

contrário, se ambas as ordens, ou como diz Lambrecht (1994), as duas formas de frases 

trazem o mesmo significado proposicional. 

Após essa diferenciação, o autor expõe claramente a sua definição de estrutura 

informacional. Assim, afirma: 

 

 
Esse componente da gramática sentença em que proposições como representações 

conceituais de estados de coisas são combinados com estruturas léxico-gramaticais, 

de acordo com os estados mentais dos interlocutores que interpretam essas estruturas 

como unidades de informação em contextos de discurso dados. (LAMBRECHT, 

1994, p. 5 e 6, tradução nossa)5 
 

 

Segundo Lambrecht (1994), as principais categorias de estruturas informativas são 

“pressuposição” e “asserção”; “identificabilidade” e “ativação”; e “tópico” e “foco”. 

Para ele, o primeiro par se refere ao conhecimento que o falante assume que o 

destinatário possui ou não sobre o que se fala. O segundo, alude às hipóteses do falante sobre 

o status das representações mentais de referências discursivas na mente do destinatário no 

                                                             
5 That component of sentence grammar in which propositions as conceptual representations of states of 

affairs are paired with lexicogrammatical structures in accordance with the mental states of interlocutors who 

use interpret these structures as units of information in given discourse contexts. The information structure of a 

sentence is the formal expression of the pragmatic structuring of a proposition in a discourse. (LAMBRECHT, 

1994, p. 5 e 6)  
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momento da enunciação. E por último, o terceiro se refere ao que o falante irá considerar 

como dado ou novo em suas proposições.  

As estruturas da informação se manifestam formalmente de diferentes maneiras. 

Apesar de os aspectos relativos à prosódia serem importantes, neste trabalho, nos fixaremos 

aos sintáticos, embora tenhamos incluído dados entoacionais nos resultados.  

 

2.2 Status informacional 

Chafe (1987) concebe que a mente de cada indivíduo guarda inúmeras informações, 

mas somente uma pequena quantidade pode ser “ativada”, ou seja, acessada pelo falante. 

Assim, quando falamos expressamos um dado ativo após o outro. 

O autor menciona os estados de ativação que se aplicam aos conceitos, os quais são 

ideias que cada pessoa possui sobre objetos, eventos e propriedades. Um conceito pode estar 

“ativo”, “semiativo” ou “inativo”. 

Se ativo (informação nova), está acessado, se encontra no foco de consciência da 

pessoa, mas se está semiativo (acessível), está na consciência periférica, não se encontra 

focado. Já um conceito inativo (informação velha) pertence à memória de longo prazo, não 

está no foco de consciência nem na consciência periférica. 

Um dado ativo possui pronúncia atenuada que pode envolver tonicidade fraca, 

pronominalização ou omissão, a qual seria o grau máximo de atenuação.  

No exemplo número (6), retirado do nosso corpus, há um modelo de dado ativo que 

envolve omissão. 

 

(6) Pilar: Tá esperando o seu pai, Alice?  

Alice: Aham. 
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Nesse exemplo, percebemos que a resposta da personagem Alice não envolve nenhum 

dos elementos mencionados na pergunta da outra personagem, chamada Pilar. Alice omite 

esses elementos, pois “esperar seu pai” está ativo em sua mente, acabou de ser proferido. 

Assim, não é necessário dizer “Sim, estou esperando o meu pai”. 

 

 Obervemos outro exemplo também retirado do nosso corpus: 

 

(7) Gabo: Decime una cosa… ¿Ni siquiera podés parar un maldito periodista que está 

parado ahí? ¿Para qué te pago? 

Pepa: Ah, qué bien. Primero, que vos no me pagás. Me paga Sonia. Y segundo, no es 

ningún periodista. 

 

Temos no trecho destacado um exemplo de dado semiativo (acessível) que passou a 

ser ativo. Sonia estava presente ao ocorrer essa interação entre Gabo e Pepa e, inclusive, já 

havia falado em um momento anterior. Portanto, consideramos, com Chafe (1987), que o SN 

“Sonia” estava na consciência periférica, não se encontrava no foco de consciência, mas 

passou a estar. A personagem menciona uma informação que era desconhecida, portanto é 

algo novo na sentença e, para isso, usa a ordem de palavras VS. 

Quando um conceito semiativo passa para o estado ativo, conforme aconteceu no 

exemplo (7), segundo o autor, se tem um custo mínimo de esforço cognitivo ao contrário de 

quando passa do estado inativo para o ativo. Esta mudança equivale à remoção de uma 

informação da memória de longo prazo. 

Tratando sobre os conceitos semiativos ou acessíveis, afirma que passam a esse estado 

de duas formas. A primeira é quando ocorre a desativação de uma informação, ou seja, não há 

uma atualização da informação já ativada. Essa desativação se refere à passagem de um 
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conceito ativo para semiativo, já que uma informação não passa imediatamente do estado 

ativo para o inativo. Podemos entender como um continuum ao invés de algo abrupto.  

A segunda maneira de informações estarem semiativas é quando estas fazem parte de 

um conjunto de dados que se associam a um conceito ativo, formando esquemas de 

informações acessíveis. Assim, se a informação “escola” está ativa, participantes e eventos 

relacionados a ela estão semiativos, como “professor”, “aula”, “classe”, “inspetor”, etc. 

Outro texto fundamental na discussão do status informacional é o de Prince (1979), 

que diferencia a informação dada/nova a partir de três critérios, os quais não estão separados, 

sendo, então, interdependentes. Além do mais, em todos eles uma informação não é explicada 

somente a partir de questões textuais ou sociais, mas extralinguísticas também. 

O primeiro é o critério de “previsibilidade/recuperabilidade”, a partir do qual o 

“falante pressupõe que o ouvinte pode prever ou poderia ter previsto que um determinado 

item linguístico irá ou iria ocorrer em uma determinada posição dentro da frase.” (PRINCE, 

1979, tradução nossa)
6
. 

O segundo é o de “saliência”, onde “o falante pressupõe que o ouvinte tem ou poderia 

perfeitamente ter tido alguma determinada coisa /... em sua consciência no momento em que 

ouviu o enunciado” (PRINCE, 1979, tradução nossa).
7
  

E por fim, o “conhecimento compartilhado”, onde “o falante pressupõe que o ouvinte 

tem certeza de algo ou que pode inferir uma determinada coisa” (PRINCE, 1979, tradução 

nossa).
8
 Esse termo é alterado pela autora para familiaridade assumida. 

Referindo-se à “familiaridade assumida”, a autora propõe uma classificação. De modo 

que, no discurso, um sintagma nominal pode ser “novo”, “evocado” ou “inferível”. 

                                                             
6  “The speaker assumes the hearer can predict or could have predicted that a particular linguistic item 

will or would occur in a particular position within a sentence.” (PRINCE, 1979) 

 
7  “The speaker assumes that the hearer has or could appropriately have some particular thing/… in 

his/her consciousness at the time of hearing the utterance.” (PRINCE, 1979) 

 
8  “The speaker assumes that the hearer assures or can infer a particular thing.”(PRINCE, 1979) 
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Um referente é novo quando aparece pela primeira vez. Ele pode ser de dois tipos: 

“totalmente novo” ou “não utilizado / disponível”. Este não é totalmente novo, pois já é 

conhecido de alguma forma pelo ouvinte. Prince (1979) faz uma analogia dizendo que seria 

como tirar um determinado item que está guardado no armário. Se fosse totalmente novo, 

seria um item que não se tinha e, portanto, foi comprado.  

O exemplo número (8), retirado do nosso corpus, se insere nessa opção. A cena da 

novela Rebelde Way (2002) começa com a personagem que é secretária dando início à festa 

do colégio. Em seu discurso, avisa que o diretor irá falar em breve.  

 

(8) Mulher: Bienvenidos a la fiesta de fin de año del Elite Way School. Rogamos tomar 

asiento. En instantes, nada más, les hablará el Señor Director Marcel Dunoff. 

 

Surgem algumas questões com relação ao SN destacado. De forma mais superficial, 

poderíamos classificá-lo como totalmente novo, pois não foi falado anteriormente, está sendo 

inserido pela primeira vez no discurso. No entanto, podemos levar em conta o fato de que “el 

Señor Director Marcel Dunoff” é o diretor do colégio e, provavelmente, toda a plateia, 

composta em sua maioria pelos alunos do colégio e pelos seus pais já o conhece. Sendo assim, 

esse SN não é um item totalmente novo pelos ouvintes, podendo ser classificado como 

disponível no discurso.   

Referentes totalmente novos são “ancorados” ou “não ancorados”. Os ancorados estão 

vinculados a outros elementos que fazem referência a entidades distintas. Assim, por 

exemplo, temos: 

 

(9)  A mulher do meu vizinho disse que vai se mudar.
9
 

                                                             
9 O exemplo em (9) é nosso. 
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Nesse exemplo, temos o sintagma nominal (SN) “a mulher” ancorado, vinculado a outro 

SN, o qual serve de âncora até à sentença. 

O segundo item de sua classificação compreende referentes “evocados”. Estes se 

dividem em dois tipos, referentes evocados textual ou situacionalmente. Se textualmente 

evocadas, já foram mencionados no texto, se situacionalmente evocados, dizem respeito aos 

participantes do discurso ou a características presentes no contexto extralinguístico que se 

fizeram marcantes. 

O exemplo número (10), também coletado em nosso corpus, pode esclarecer um 

pouco essa questão. O termo “Sonia” não é novo para o personagem Gabo, para quem Pepa 

fala. Sonia está na cena sendo fotografada por Gabo quando Pepa aparece. Vejamos: 

 

(10) Gabo: Eso.  

Marizza: Ay, mamá, ¿por qué no vas a descansar, por favor? 

Sonia: No te hagas la rancherita, mamita, que acá la protagonista soy yo.  Pepa: 

Gabo, Gabo. Problemas.  

Gabo: Qué cosa, eh. Ya te dije que no me molestes cuando trabajo. 

Pepa: Bueno, es que hay un hombre afuera que quiere entrar. No lo puedo frenar. 

¿Qué hago? 

Gabo: Decime una cosa… ¿Ni siquiera podés parar un maldito periodista que está 

parado ahí? ¿Para qué te pago? 

Pepa: Ah, qué bien. Primero, que vos no me pagás. Me paga Sonia. Y segundo, no es 

ningún periodista.  

Gabo: ¿Entonces quién es? 
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Na nossa análise, consideramos um item situacionalmente evocado, pois Sonia é uma 

das participantes do discurso. 

Por fim, há referentes “inferíveis”. Estes são aqueles em que o falante supõe que o 

ouvinte possa inferir pelo raciocínio lógico ou plausível, neste caso, referentes que já foram 

evocados ou inferíveis. 

Prince (1979), além disso, comenta sobre o “princípio de conservação”, ideia que 

sugere que o ouvinte tende a se ancorar em informações que já possui, criando referentes 

novos a partir de velhos, se não for possível usar os referentes que possui. Falantes 

cooperativos, então, auxiliam os ouvintes utilizando seus referentes de acordo.  

Nesta dissertação, valemo-nos basicamente da concepção e classificação de Prince 

(1979) discutida acima, por parecer-nos mais adequada aos nossos dados.  

 

2.3 Foco 

Nesta subseção, iremos expor e comentar o que alguns autores afirmam sobre o foco, 

bem como qual tipologia eles assumem. 

Depois dividiremos essa subseção em “foco no espanhol” e “foco no português 

brasileiro”, já que há diferenças na literatura que aborda o tema em cada uma das línguas.  

Zubizarreta (1999), uma autora bastante citada por estudiosos de diferentes correntes 

teóricas, estuda a função informativa foco e faz considerações pertinentes. A autora analisa o 

foco em termos da dicotomia “foco-pressuposição”. Para ela, as informações que são 

conhecidas ao falante e ao ouvinte fazem parte da pressuposição da oração, portanto, são 

dadas. Para aquelas informações que não são conhecidas e, portanto, novas no discurso, ela 

denomina foco. Esse foco, segundo a autora, é chamado também de foco neutro, pois não há 

uma marcação prosódica. 



26 
 

Zubizarreta (1999), assim como Gutiérrez Ordóñez (1997) e Moraes (2006), faz 

referência ao teste de perguntas, através do qual seria possível identificar a porção nova do 

enunciado. Tais perguntas devem ser encabeçadas por um pronome interrogativo.  

 

(11) a. O que João comeu?
10

 

b. João comeu macarrão. 

 

Assim, em (b) “macarrão” seria a informação nova, ou seja, foco e “João comeu” seria 

a pressuposição. 

Contudo, existe outro tipo de foco que não é de informação nova e sim contrastivo. 

Nele se contrasta uma informação com outra com intuito de corrigir o que se falou. Segundo 

Zubizarreta (1999), se nega um valor dado a uma pressuposição e se atribui um valor 

alternativo. Aqui a proeminência prosódica tem significativa importância na identificação do 

foco.  

 

(12) a. Pedro comeu macarrão. 

b. JOÃO comeu macarrão.  

 

No exemplo acima, em (11), a negação que se expõe é “Não foi Pedro quem comeu o 

macarrão”, já a alternativa é “Foi João quem comeu o macarrão”. 

Dik (1997), por sua vez, dentro dos pressupostos da Gramática Funcional, concebe a 

informação focal como informação mais importante ou saliente na situação comunicativa, 

sendo o que irá integrar o alocutário à informação pragmática. 

Contrariamente a Zubizarreta (1999), não é satisfatório, então, para o autor, 

caracterizar foco como o elemento não pressuposto, pois o mais relevante em sua realização é 

                                                             
. 10 Os exemplos de (11) a (14) são nossos. 
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o fato de que o falante deseja causar uma mudança no conhecimento pragmático que o 

alocutário tem. Dessa forma, Dik (1997) apresenta uma tipologia mais extensa e abrangente 

do foco que a princípio usaríamos.  

Sua classificação, em se tratando da finalidade comunicativa, divide o foco em novo 

ou contrastivo. 

O foco novo, por sua vez, se divide em “de pergunta”, em que o falante não tem 

informação sobre algo e supõe que o alocutário a tenha; e “completivo”, no qual o alocutário 

supõe ter uma informação que complete a lacuna de informação do falante. Vejamos os 

exemplos: 

 

(13) a. O João saiu? 

b. Saiu.        

 

(14) a. O que o João comprou? 

b. Banana. 

 

No exemplo (13) há foco de pergunta, o qual corresponde às interrogativas totais. Já 

no (14), há foco completivo. Podemos perceber que o alocutário, em (b), completa a 

informação com sua resposta. Este tipo de foco corresponde às interrogativas parciais.  

O foco contrastivo, ainda segundo Dik (1997), de igual modo, se divide em dois. 

Assim, temos o “paralelo” e o “contrário à pressuposição”. Este, ademais, possui outras 

subdivisões, podendo ser de “rejeição”, “substitutivo”, “expansivo”, “restritivo” e “seletivo”.  



28 
 

No foco paralelo, dois referentes são contrapostos pelo falante, mas as informações 

contidas não são contrárias à pressuposição.
11

 

  

(15) John e Bill vieram me visitar. O JOHN estava legal, mas o BILL estava CHATO. 

 

No foco de rejeição, alguma informação é rejeitada. 

   

(16) a. João comprou maçã. 

b. Não, ele não comprou MAÇÃ. 

 

No foco substitutivo, a informação é considerada incorreta e, deste modo, substituída 

pela que se tem como correta. 

 

(17) a. João comprou maçã. 

b. Não, ele comprou BANANA. 

 

                                                             
11 Os exemplos de (15) a (21) são todos de Dik (1997), adaptados para o português. Os exemplos originais 

numerados de acordo com o presente texto são: 

(15) John and Bill came to see me. JOHN was NICE, but BILL was rather BORING. 

(16) a. John bought apples. 

       b. No, he didn’t buy APPLES. 

(17) a. John bought apples. 

       b. No, he bought BANANAS. 

(18) a. John bought apples. 

       b. No, he didn’t buy APPLES, he bought BANANAS. 

       b. No, he bought BANANAS, not APPLES. 

(19) a. John bought apples. 

       b. Yes, but he also bought BANANAS. 

(20) a. John bought APPLES and BANANAS. 

       b. No, he only bought APPLES. 
(21) a.  Would you like coffee or tea? 

       b. COFFEE, please. 
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O foco de rejeição e o substitutivo podem ser combinar, segundo Dik (1997), da 

seguinte maneira: 

 

(18) a. João comprou maçã. 

b. Não, ele não comprou MAÇÃ, ele comprou BANANA. Ou  

 b. Não, ele comprou BANANA, não, MAÇÃ. 

 

No foco expansivo, a informação mencionada é considerada correta, mas não 

completa. Assim, se acrescenta mais uma peça de informação que se tem como importante. 

 

(19) a. João comprou maçã.  

b. É, mas ele também comprou BANANA. 

 

No foco restritivo, a informação é corrigida e também restringida. Assim, o alocutário 

reduz o conjunto de supostos itens àquele que considera que corresponde os itens corretos.  

 

(20) a. João comprou maçã e banana. 

b. Não, ele só comprou MAÇÃ. 

 

No foco seletivo, um referente é escolhido pelo alocutário em meio a outros referentes 

possíveis. 

 

(21) a. Deseja café ou chá? 

b. CAFÉ, por favor. 
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Essa classificação de Dik (1997), de base semântica, nos pareceu clara e, no entanto, 

se tornou arbitrária quando confrontamos seus exemplos com os dados reais de uso da língua, 

algo notado também por Martinez Caro (1995). Fizemos o percurso contrário, partimos dos 

dados para a classificação ao invés de tentar buscá-los a partir de uma tipologia já pronta. 

Apesar da nossa opção de não usar a tipologia semântica de Dik (1997), ela foi 

pertinente em nosso percurso de estudos teóricos. Além do mais, é de extrema importância 

considerar a concepção de foco que o autor possui assim como a maneira com que pode ser 

expresso. 

Para o autor, o foco pode se expressar pela proeminência prosódica; pela ordem de 

palavras; por possuir partículas especiais que irão distinguir o constituinte focal do restante da 

sentença, como advérbios, por exemplo; por ocorrer em tipos especiais de construção 

(clivadas e pseudoclivadas). 

Por fim, ainda tratando de foco, acreditamos ser importante considerar o que Martínez 

Caro (1995), delineia em sua tese de Doutorado sobre construções de ênfase. 

A autora estuda a manifestação do foco em espanhol e em inglês em corpus composto 

de enunciados espontâneos. Ao analisar as estruturas encontradas, distingue uma categoria 

que denomina ‘ênfase’ que, de acordo com a autora, inclui dados que não se inserem em 

nenhuma das subdivisões de Dik.  

Para ela, tais dados não se destacam por ser informação nova e nem por contrastar um 

elemento com outro, e, sim, por possuir um caráter emotivo. A autora opta por incluir a noção 

de ênfase dentro da de foco, nomeando esse elemento como foco enfático. Assim, identifica, 

por exemplo, o uso do advérbio na forma superlativa, de conjunções adversativas e da 

repetição como mecanismos de foco enfático. 

Em nosso corpus, não encontramos estruturas semelhantes às que a autora menciona. 
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Complementariamente a tudo o que foi considerado sobre foco, passaremos a 

considerações sobre um processo de focalização denominado clivagem, utilizado tanto no PB 

quanto no EA.  

Para Santos & Oliveira (2011), esse processo destaca “sintaticamente o foco da 

pressuposição”. Os autores afirmam assumir uma leitura semântica tomada de Mioto e Negrão 

(2007, apud SANTOS & OLIVEIRA, 2011). Assim, asseguram que as construções geradas 

pela clivagem possuem uma leitura de ‘contraste’, exclusividade’ e ‘exaustividade’. Assim, 

no exemplo a seguir, temos: 

 

(22) É a maçã que ela está descascando. (não a banana)
12

 

 

Nesse exemplo, por contraste entendemos o fato de que podemos contrastar ‘maçã’ 

com outros elementos possíveis aí que não foram selecionados. A exclusividade se relaciona, 

pois há pelo menos uma fruta que não se está descascando. Já a exaustividade está em todos 

os elementos que satisfazem a clivada, que poderiam estar no lugar de maçã.    

Devido a essa leitura, os autores não entendem o ‘que’ dessas sentenças como um 

pronome relativo, não sendo clivadas construções como em (23). 

 

(23) O que ele faz é lucrativo. 

 

Para Santos & Oliveira (2011), essa construção não mostra contraste nem 

exaustividade, pois, segundo os autores “essa ‘alguma coisa feita por ele’ não implica não ser 

outra coisa [...]. Pode-se acrescentar à propriedade ‘lucrativo’, a propriedade ‘benéfico’” 

(SANTOS & OLIVEIRA, 2011). Logo, poderíamos dizer: 

                                                             
12 Os exemplo de (22) a (35) foram retirados de Santos & Oliveira (2011)  
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(24) O que ele faz é lucrativo e também BENÉFICO. 

 

Portanto, os autores não consideram essa construção como clivada. Igual raciocínio 

apresentam Ribeiro & Côrtes Junior (2009). Estes também comentam sobre a exaustividade e 

contrastividade presentes nas sentenças que se realizam por meio da clivagem, no entanto, não 

descartam a presença de um pronome relativo. 

Ainda sobre a clivagem, Jespersen (1949) assim a define: 

 

 

A clivagem de uma sentença por meio de It is (sempre seguido por um pronome 

relativo ou conectivo) serve para salientar um elemento particular da sentença e, 

muito frequentemente, ao dirigir a atenção para ele e colocá-lo, como se estivesse, 

em foco, marcar um contraste. (p. 147 apud BRAGA & BARBOSA, 2009, p. 195, 

tradução de Braga & Barbosa).13 

 

 

A partir da citação, podemos conceber como importantes na caracterização da 

clivagem a presença do verbo copular, a questão do contraste e o entendimento de foco. 

As sentenças geradas por meio da clivagem são marcadas e se subdividem em clivadas 

e pseudoclivadas, dependendo de suas características específicas. Para Braga & Barbosa 

(2009), existem ‘duas famílias’ de construções clivadas, cujos membros centrais para cada 

família são, de um lado, as clivadas e, do outro, as pseudoclivadas. 

Segundo Santos & Oliveira (2011), a clivada é um processo em que ocorre um 

‘ensanduichamento’ de um determinado sintagma entre uma cópula e um “que” como 

observamos no exemplo dos autores. 

 

                                                             
13 A cleaving of a sentence by means of it is (often followed by a relative pronoun or connective) serves to 

single out one particular element of the sentence and very often, by directing attention to it and bringing it, as it 

were, into focus, to mark contrast. (1949, p. 147 apud BRAGA, 2009, p. 178) 
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(25) Foi uma casa que ele comprou (e não um carro). 

 

A tipologia utilizada por eles e explicitada a seguir foi a que assumimos na análise das 

orações clivadas e pseudoclivadas encontradas em nosso corpus. Cabe mencionar que essa 

tipologia foi pensada para o PB, no entanto, ela se mostrou importante na análise dos dados 

em EA também. 

A primeira estratégia de clivadas é chamada de “clivada canônica” por Santos & 

Oliveira (2011) e clivada básica por Ribeiro & Côrtes Junior (2009). Esta ocorre como no 

exemplo em (25), onde se tem depois da cópula (“foi”), o foco (“uma casa”) seguido de uma 

sentença ‘que’ (“que ele comprou”). O foco aqui, segundo Santos & Oliveira (2011), pode ter 

uma leitura de tipo informacional ou contrastivo. 

Ribeiro & Côrtes Junior (2009) ainda afirmam que diferentes constituintes podem ser 

focalizados: sujeito, objeto direto, adjunto adverbial, etc. 

A segunda estratégia de clivagem foi nomeada de “clivada invertida”, pois o foco é 

colocado antes da cópula, como no seguinte exemplo: 

 

(26) As crianças é que viram a Gabriela (não os vizinhos). 

 

Para Santos & Oliveira (2011), possui sempre leitura contrastiva, no entanto, para 

Ribeiro & Côrtes Junior (2009), nem sempre. 

A próxima estratégia é a “clivada sem cópula ou reduzida”, pois sua realização implica 

em uma não expressão da cópula. 

 

(27) Eu que entro versus (É) eu que entro. 
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Para Braga & Barbosa (2009), o que acontece é que esse “que” perde sua propriedade 

conectora e passa a funcionar como marcador de foco. 

A “clivada apresentativa” não realiza a focalização de um constituinte em específico, 

mas de toda a sentença, assim, todos os constituintes após ‘é que’ são considerados foco.  

Santos & Oliveira (2011) não comentam sobre o tipo de foco, mas em nossa análise 

consideramos como foco informacional por entendermos que se trata de uma informação nova 

a ser veiculada. 

 

(28) a. Você podia ir ao centro da cidade pagar estas contas pra mim. 

b. (Acho que não. Acho que ninguém devia andar pelo centro. Está muito perigoso). É 

que bandidos estão matando policiais. 

 

Entram nessa tipologia as interrogativas também. Assim, considera “interrogativa 

clivada” a “estrutura com cópula e o complementizador que seguindo um sintagma-QU” 

(SANTOS & OLIVEIRA, 2011). 

 

(29) Que é que um professor faz? 

 

Focaliza-se o elemento-QU e, por isso, apesar de os autores não comentarem, 

identificamos esse tipo de foco também como informacional. 

Há clivadas que ocorrem com “dupla cópula”. Ribeiro & Côrtes (2009), baseados em 

Braga (1991 apud Ribeiro & Côrtes, 2009), se referem a essa cópula como duplo marcador de 

foco e ainda indicam que essas construções estão se gramaticalizando como um único 

constituinte. 
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(30) É por isso é que eu tem... 

 

Por fim, Santos & Oliveira (2011) consideram as “interrogativas clivadas sem cópula”. 

 

(31) Quem que a senhora acha que cuida de toda essa parte? 

 

Com relação às pseudoclivas, Santos & Oliveira (2011) apontam que sua ordem básica 

é a seguinte “sentença QU + cópula + sintagma”. 

Consideram em sua tipologia a “pseudoclivada canônica”, estratégia em que o sujeito 

é uma sentença QU e o foco se realiza após a cópula, como na ordem básica descrita acima. 

 

(32) O que eu quero é um cafezinho. 

 

Baseados em Braga, Kato e Mioto (2009, apud Soares & Oliveira, 2011), os autores 

incluem a informação de que outros pronomes do tipo ‘quem’ e ‘onde’ podem encabeçar a 

sentença.  

A próxima construção atestada pelos autores se denomina “pseudoclivada invertida”. 

Nesta, o foco se realiza antes da cópula. 

 

(33) Isso foi o que mais me impressionou. 

 

Na terceira estratégia há uma omissão do que os autores chamam de pronome-Q. São 

nomeadas de “pseudoclivadas reduzidas”. 

 

(34) (o que) Eu leio habitualmente é o jornal. 
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Finalmente, expõem a “pseudoclivada extraposta”, na qual o elemento focalizado se 

encontra após a cópula, ficando a sentença QU depois do foco. 

 

(35) Foi a Gabriela quem as crianças viram.   

 

Braga & Barbosa (2009) declaram que no PB é possível, na família das clivadas, as 

estratégias que elas chamam de “Clivadas”, “Construções É que” e “Construções Que”. Já 

integrando as pseudoclivadas, as “Pseudoclivadas”, “Pseudoclivadas Invertidas”, as 

“Pseudoclivadas Extrapostas” e as “Construções Foco Ser”. 

A partir de seus exemplos, conseguimos perceber que as autoras chamam de clivadas 

as construções semelhantes às “clivadas canônicas”, em que há um foco entre uma cópula e 

um “que”. As “construções é que” se assemelham às que titulamos, conforme Santos & 

Oliveira (2011), de “clivadas invertidas”. Já as “construções que” se relacionam às “clivadas 

sem cópula ou reduzidas”. 

 

 

[...](1) Clivadas 

E: Mas aí quando você for mudar para... qual é o bairro que você quer ir? 

F: Não sei, aí vai depender do problema financeiro. É Isso que vai ter que ver 

primeiro . (Amostra 80, fal. 11, mulher) 

(2) Construção É QUE 

F: Mas aparece muita lanternagem. LanterNAgem É QUE tem muita. (Amostra 80, 

fal. 25, homem) 

(3) Construção QUE 

F: Baiano não fala muito mal, não. Ruim pra falar é paraíba. Os paraíba BRAbo lá 
do fundo que... que fala mal. (Amostra 80, fal. 25, homem).[...](BRAGA & 

BARBOSA, 2009, p. 180, grifo nosso) 
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Os exemplos referentes às famílias das pseudoclivadas nos mostram que as 

“pseudoclivadas” de que falam as autoras correspondem às “pseudoclivadas canônicas”, de 

Santos & Oliveira (2011), enquanto as “Pseudoclivadas Invertidas” e as “Pseudoclivadas 

Extrapostas”, às de mesmo nome que os autores. Assim, a única com nome peculiar é a 

“pseudoclivada foco ser”, que se assemelha à “pseudoclivada reduzida”, de Santos & Oliveira 

(2011).  

 

 

[...](4) Pseudoclivadas 

F: E eu não estava com a chave. Quem estava com a chave era o jardineiro. 

(Amostra 80, fal 18, mulher) 

(5) Pseudoclivadas Invertidas 

F: ... ela também estraga mais depressa então você tem que por no congelador. 

Então... BIfe é o que mais caro sai hoje em dia na cozinha. Porque você suja o 
fogão. (Amostra 80, fal 48, mulher) 

(6) Pseudoclivadas Extrapostas 

F: Eu digo: “ Olha, não fui EU quem tirou a medida, foi sua mãe.” (Amostra 80, fal. 

18, mulher) 

(7) Foco Ser 

F: Os meus foram amamentados de início assim, mas como eu não tinha muito leite, 

não dava para nada, eles choravam mesmo, que era pouco, quer dizer que tinha que 

fazer era mamadeira MESmo. (Amostra 80, fal. 11, mulher)[...] (BRAGA & 

BARBOSA, 2009, p. 180, 181, grifo nosso) 
 

 

Todas as pseudoclivadas descritas por Braga & Barbosa (2009) possuem equivalências 

na tipologia de Santos & Oliveira (2011). No entanto, as clivadas são mais restritas, 

possuindo mais estratégias a tipologia de Santos & Oliveira (2011) do que a de Braga & 

Barbosa (2009).  

Por encontrarmos em nosso corpus uma diversidade de clivadas maior do que a 

tipologia de Braga & Barbosa (2009) possa dar conta
14

, escolhemos a de Santos & Oliveira 

(2011), não deixando de considerar observações importantes. 

                                                             
14

 Praticamente encontramos um tipo de clivada para cada estratégia que Santos & Oliveira (2011) 

descrevem. 
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Para finalizar, nos resta fazer algumas considerações sobre o foco prosódico, o qual 

tivemos que considerar em nosso corpus devido à hipótese que surgiu durante as primeiras 

leituras teóricas da pesquisa.  

Constatamos que os trabalhos diferiam quanto à abordagem. Os que se referiam ao 

espanhol tratavam mais de questões sintáticas, já os concernentes ao PB a que tivemos acesso 

se baseavam na prosódia.  

Supomos que seria um indício de como se manifestava o foco nas duas línguas, ou 

seja, de que o foco se manifestava em espanhol, de maneira mais típica, na sintaxe, no 

ordenamento de constituintes, algo verificado por Martínez Caro (1995) em sua tese, ao 

comparar o foco em espanhol e inglês, enquanto no PB, não sabíamos. Os trabalhos apenas 

indicavam que a prosódia era importante. 

Apesar de posteriormente termos acesso a textos que tratavam do foco sintático em 

PB, sobretudo, das clivadas e pseudoclivadas, e de termos encontrado focos sintáticos em 

nosso corpus, pensamos em verificar ao menos o picth
15

 dos pronomes pessoais para ampliar 

um pouco nossa análise. 

A expressão dos pronomes pessoais se relaciona muitas vezes à tipologia das línguas 

dentro da Teoria de Princípios e Parâmetros (CHOMSKY, 1981).  O espanhol é colocado em 

um conjunto de línguas que se avaliam de sujeito nulo, de maneira que nestas, considera-se 

que o preenchimento do sujeito ocorre para desfazer ambiguidade ou destacar a informação, 

pois o verbo em sua conjugação já determina cognitivamente o seu referente. 

O status do PB, por outro lado, é tema de discussão. Considera-se, em uma das 

análises propostas, que foi uma língua de sujeitos nulos, mas que se encontra em processo de 

mudança (DUARTE, 1993). Esta hipótese explica o fato de encontrarmos com frequência o 

aparecimento do pronome pessoal mesmo em construções em que o verbo já permitiria 

                                                             
15

  “O termo pitch é tomado de empréstimo da linguística inglesa e norte-americana para designar o acento 

de altura [...] ou acento de intensidade.” (DUBOIS, 1999, p. 469) 
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identificar a pessoa do discurso. Tais pronomes são chamados de pronomes fracos enquanto 

aqueles que ao aparecerem conferem status de marcada à construção são chamados de 

pronomes fortes.  

À medida que crescia nosso conhecimento sobre o foco, no desenrolar da pesquisa, 

nos demos conta de que não há como escapar da questão prosódica em uma análise sobre o 

foco que se quer criteriosa, algo que não havia sido planejado no início do trabalho. Autores 

como Gutiérrez Ordóñez (1997), Zubizarreta (1999) e Leite & Magalhães (2010) discutem um 

acento de insistência, uma proeminência prosódica ou uma proeminência acentual que o foco 

pode possuir.  

Portanto, achamos que era necessário analisar pelo menos os pronomes pessoais 

expressos com maior frequência em nosso corpus, no caso o “eu” e o “yo”, com auxílio do 

programa Praat
16

 de análise acústica para diferenciar, nessas construções, os pronomes que 

marcariam tópico daqueles que marcariam foco. 

Procedemos, por conseguinte, a uma análise, buscando observar se vinham 

acompanhados ou não de uma proeminência, para posteriormente calcular a média de sua 

frequência fundamental, em uma proposta de diferenciar o que seriam tópicos de focos, para 

se poder chegar a identificar os casos de marcação de foco por meio da prosódia. Dessa 

maneira procedemos, como poderá ser lido mais adiante. 

 

2.3.1 Foco no Espanhol 

 Dentre os autores que se dedicam ao estudo das funções informativas no espanhol, 

Gutiérrez Ordóñez (1997) se destaca. Sua concepção de foco difere daquela na qual se afirma 

que corresponde à parte não-pressuposta. Afirma que possui finalidade comunicativa de 

                                                             
16   Acesso ao programa Praat em: < http://www.fon.hum.uva.nl/praat/> 

 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
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chamar a atenção do receptor, seja para romper com uma “predisposição contrária” ou 

“realçar importância no processo comunicativo” (GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, 1997, p. 34, 

tradução nossa)
17

 

O autor cita alguns procedimentos para se obter o que ele chama de foco ou “relevo 

focal”. O primeiro é a quebra da ordem que seria natural. Assim, o elemento foco, no caso, o 

rema, é posto no início do enunciado e acompanhado de um acento de insistência para evitar 

ambiguidade, pois sem esse acento, segundo Gutiérrez Ordóñez (1997), o destinatário poderia 

interpretar a informação inicial como tema. 

A resposta natural, segundo Gutiérrez Ordóñez (1997) para a pergunta “¿Quién toca el 

piano?” seria “El piano lo toca Juan”. No entanto, utilizando-se da anteposição, teríamos 

duas opções, sendo a primeira ambígua em termos informacionais porque pode ser 

interpretada como tema (informação dada) ou rema (informação nova). Já a segunda, 

acompanhada do acento de insistência, não.  

 

(36) a. Juan toca el piano. 

b. JUAN toca el piano.
18

 

 

Para o autor, o enunciado (b) corresponde, em termos informacionais, ao enunciado 

“El piano lo toca Juan”, de maneira que “JUAN” é o rema focalizado. 

Sobre esse exemplo dado pelo autor, pensamos que poderia ser incluído como 

enunciado possível a resposta “Juan” que, inclusive, nos parece mais natural que as outras. 

                                                             
17  “Su propósito comunicativo suele ser el de llamar la atención del receptor con el fin de vencer en éste 

una predisposición contraria o simplemente de subrayar su importancia en el proceso informativo en que se 

hallan inmersos”. (GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, 1997, p. 34) 

 
18 Os exemplos de (36) a (43) foram retirados do texto de Gutiérrez Ordóñez (1997). 
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Outro mecanismo que impede uma possível ambiguidade no enunciado seria a 

inserção de alguns recursos léxicos como “menudo, lindo, bonito...” e também o “qué” com 

função adjetiva exclamativa. (GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, 1997, p. 36) 

 

(37) a. ¡Menudo lujo se gasta! 

b. ¡Linda confesión le hacéis! 

c. ¡Bonito papel me has hecho representar! 

d. ¡Qué regalo más hermoso me has hecho! 

 

Gutiérrez Ordóñez (1997) destaca que quando a anteposição é referente a um 

complemento, não há reduplicação por meio do pronome átono.  

 

(38) a. UN SONETO me Ø manda hacer Violante. 

b. Un soneto me lo manda hacer Violante.  

 

Para o autor, o exemplo (a) corresponderia à pergunta “¿Qué te manda hacer 

Violante?” e permitiria o entendimento de que “Violante mandou fazer um soneto e não um 

terceto”, por exemplo. 

Já em (b), a pergunta seria “¿Quién te manda hacer um soneto?”, podendo ser negada 

somente a informação final, “Violante e não Amarilis”, por exemplo.  

Outro procedimento comentado por Gutiérrez Ordóñez (1997) é a reduplicação, ou 

seja, a repetição propriamente dita de um termo. 

 

(39) ¿Esto no es un anacoluto? 

Sí, claro, un anacoluto, un anacoluto. Eso es, un anacoluto. 
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Há ainda certos enunciados que o autor chama de estruturas de ênfases. A primeira 

que cita é a estrutura equacional, a qual se forma pelo verbo ser e um pronome relativo. 

Tratamos esse tipo de estrutura de foco na seção 2.3 como clivagem. O exemplo do autor é: 

 

(40)  El decano es quien ha convocado junta para el lunes. 

 

O termo em destaque seria, então, o termo ‘enfatizado’, segundo Gutiérrez Ordóñez 

(1997), que poderia estar marcado ao mesmo tempo com o acento de insistência. 

A segunda estrutura é chamada pelo autor de “ecuandicional”. Esse tipo de estrutura é 

similar à anterior, no entanto, há uma oração condicional. 

 

(41)  Si alguien ha convocado junta para el lunes ha sido el decano. 

 

A terceira estrutura se denomina adjacente nominal atributiva. Um exemplo retirado 

do autor é: 

 

(42) a.  Nuestro decano es astuto. 

b. El astuto de nuestro decano. 

 

Em (a), teríamos um enunciado sem focalização e, em (b), o elemento atributivo 

estaria focalizado. 

Ainda integrando o conjunto de procedimentos para foco chamado de estruturas de 

ênfases, está a sequência do tipo “lo... que”.  

 

(43) a. Ellos eran fuertes. 
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b. Lo fuertes que eran ellos. 

 

Encontramos no nosso corpus em EA duas construções desse tipo, no entanto, não 

entraram na análise porque não havia cena equivalente no corpus em PB. Apresentamo-las 

abaixo a título informativo.  

 

(44) Mía: Vos sabés lo difícil que es ser yo. 

(45) Madre: No tengo nada que perdonarte, hijo. Sólo yo sé lo testarudo que es mi hijo. 

 

Nomeamos essas duas estruturas de “foco com auxílio de pronome neutro”. Porém, 

somente o exemplo (44) poderia ser considerado, no corpus, de EA. A fala em (45) foi 

proferida por personagens que, na novela, eram mexicanos. 

Por último estão as estruturas com focalizadores pressuposicionais. São orações com 

termos como “incluso, aun, también, hasta, ni siquiera...” (GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, 1997, 

p. 39). 

Souza (2004) se dedica em sua tese somente ao estudo de advérbios que focalizam, no 

entanto, sua análise é do PB. O autor menciona advérbios como “também, até, inclusive, só”, 

entre outros. Para ele o advérbio pode aparecer focalizando sozinho ou juntamente com outras 

estratégias de focalização como proeminência prosódica, ordem de palavras e clivagem. Nesta 

dissertação, só indicamos “foco com auxílio de advérbio” sentenças em que não havia outra 

estratégia sendo utilizada.  

Classificamos 8 dados em nosso corpus, quatro no corpus em EA e quatro no PB, que 

se incluiriam nessa classificação de focalizadores pressuposicionais de Gutiérrez Ordóñez 

(1997) ou focalizadores adverbiais de Souza (2004). 
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Ainda nos restam dois procedimentos de relevo focal listados pelo autor, focalização 

múltipla e foco-informação nova.  

A focalização múltipla ocorre quando mais de um termo é posto em destaque, assim 

afirma Gutiérrez Ordóñez (1997). No exemplo citado pelo autor “VIOLANTE ME MANDA 

HACER UN SONETO”, toda a oração estaria focalizada, de modo que a cada elemento se 

pode atribuir uma negativa: “Violante, no Amarilis”; “me manda ,no me lo pide”; “hacer, no 

leer”; “un, no dos”; “soneto, no um terceto”.  

Finalizando, o autor afirma que classificar foco como informação nova pode ser uma 

generalização já que não está claro que toda focalização seja informação nova. Assim, finaliza 

expondo que “informação nova é uma função de caráter sintagmático, combinatório” e foco é 

“de natureza paradigmática” (GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, 1997, p. 39, tradução nossa)
19

. 

Observamos em Gutiérrez Ordóñez (1997), no capítulo em que trata de foco, que o 

autor não diferencia foco de ênfase, na verdade, parece que considera as duas noções o 

mesmo. Em diferentes partes do texto podemos ler “relevo” e “ênfase” se referindo ao foco, 

inclusive ele afirma que um dos mecanismos para marcar foco é a repetição, algo que 

Martínez Caro (1995) atribui a um foco diferenciado que se chama foco enfático.  

Zubizarreta (1999) também estuda o foco nos termos específicos do espanhol, no 

entanto, sugere em seu texto a existência de informações que não são foco, mas que possuem 

acento enfático, ou seja, o mesmo acento, a mesma proeminência prosódica que recai sobre o 

foco contrastivo. 

A autora afirma que esse “acento enfático existe independentemente do foco” e “pode 

ter a função de negar a pressuposição introduzida pelo contexto”, como em (46), “ou ter 

função corretiva”, como em (47)
20

 (ZUBIZARRETA, 1999, p. 4229, tradução nossa). 
21

 

                                                             
19 “información nueva es uma función de carácter sintagmático, combinatorio. El foco, por el contrario, 

es de naturaleza paradigmática” (GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, 1997, p. 39). 
20  Os exemplos (46) e (47) pertencem ao texto de Zubizarreta (1999). 
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(46) a. NADIE asistió a la conferencia del Sr. González. Ou 

b. No asistió NADIE a la conferencia del Sr. González. 

[Pedro asistió a la conferencia del Sr. González] 

 

(47) a. Pero bien sabés que lo tomo SIN azúcar. 

[Te puse dos cucharaditas de azúcar en el café] 

b. Dije CONversión, y no ADversión. 

 

No entanto, não nos ficou claro, a partir do texto da autora, como identificar o foco da 

informação que só possui o acento de ênfase.  

Nem Zubizarreta (1999) nem Gutiérrez Ordóñez (1997) propõem uma tipologia do 

foco explicativa como a de Dik (1997). Zubizarreta (1999) faz distinção entre foco contrastivo 

e foco de informação nova, já Gutiérrez Ordóñez (1997) não faz nenhuma. 

 O exemplo que Gutiérrez Ordóñez (1997) dá e o qual reproduzimos anteriormente 

como (36), nos parece contrastivo, porém da forma que o autor aborda, assemelha-se a de 

informação nova, ficando um pouco confuso seu enfoque. Em (38) fica mais claro se tratar de 

um foco contrastivo, pois o autor indica a negação.  

Apesar de indicar os procedimentos, o que é interessante, o autor não faz uma 

distinção que nos permita avançar em direção a uma diferenciação entre tipos de focos.  

Desse texto, o que se torna atraente para essa pesquisa são alguns procedimentos 

listados pelo autor como a informação de que uma ausência de reduplicação pronominal em 

uma estrutura como (38.a) indica que haja foco ali, além de outros processos que nos 

                                                                                                                                                                                              
21  “Cabe notar que el acento enfático existe independientemente del foco. […] puede tener la función de 

negar la presuposición introducida por el contexto […] O puede tener una función correctiva”. 

(ZUBIZARRETA, 1999, p. 4229) 
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permitiram identificar alguns focos no espanhol como o com auxílio de advérbio e o com 

auxílio de pronome neutro. 

 

2.3.2 Foco no PB 

Moraes (2006) inicia seu texto certificando que dependendo do ponto de vista adotado, 

se utilizam terminologias diferentes para questões próximas. Afirma que utiliza a noção de 

“tema-rema” em seu estudo. 

Para o autor, “tema” seria a porção “previamente dada” e não muito “relevante para a 

comunicação”. Já “rema” seria a porção nova e central, correspondendo ao foco.  

Mesmo em se tratando de uma dicotomia restritiva, o autor assegura que ao estudar o 

foco no PB, encontra três subcategorias que “correspondem a fenômenos distintos, tanto do 

ponto de vista fonológico, quanto do semântico-pragmático”. O autor descreve cada uma 

dessas subcategorias dentro de uma análise prosódica. 

A primeira é a focalização neutra e pode ser verificada a partir do teste de perguntas. 

Assim, a parte que fornece a informação que se pediu na pergunta se refere ao elemento novo 

e a parte mencionada na pergunta e repetida na resposta, ao elemento dado. Abaixo, 

reproduzimos um dos sete exemplos do autor sobre esse foco. 

 

(48) a. O que José fez?  

b. [José]T [pintou o muro ontem]R 

 

Para este foco, Moraes (2006) encontra três grupos que possuem padrões melódicos 

próprios. Não é nossa intenção descrever esses padrões, mas citamos os grupos que o autor 

apresenta. São eles: a) enunciado monorremático (toda a sentença está sob a ação de um 
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foco), b) tema anteposto (o foco aparece na porção final do enunciado), c) rema anteposto (o 

foco aparece na porção inicial do enunciado). 

A segunda subcategoria se denomina focalização contrastiva com valor exclusivo. 

Nessa focalização, há um contraste entre o que se enuncia e o que se mencionou 

anteriormente, retificando ou contradizendo uma informação dada. Um dos exemplos de 

Moraes (2006) é: 

 

(49) a. Pedro pintou o muro ontem.  

b. JOSÉ pintou o muro ontem. 

 

A terceira subcategoria identificada por Moraes (2006) é a focalização contrastiva com 

valor não-exclusivo. Para o autor, em diferença a outra, essa é “mais tênue” e “menos 

incisiva” que a outra, apesar de haver o contraste.  

Outra diferença, além, é claro, dos padrões melódicos característicos de cada um, 

estaria na posição do elemento focalizado. Segundo Moraes (2006), o elemento focalizado 

que possui valor exclusivo pode aparecer em qualquer posição, mas o que não possui valor 

exclusivo só pode figurar na primeira posição.  O autor explicita o seguinte exemplo e sua 

implicação. 

 

(50) a. Pedro vendeu o fusca. 

b. A motoca, ele vendeu.  

[Implicando: disso eu tenho certeza, já o fusca eu não sei, desconfio que não] 

 

Diferentemente de nossa proposta, o trabalho de Moraes se centra nos estudos 

prosódicos, especificamente da entoação, que determinam a classificação que ele propõe.  
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A distinção que faz entre os dois tipos de foco contrastivo nos parece importante, mas 

está muito ligada à análise prosódica e, como dissemos, não temos, para os fins desta 

dissertação, como aprofundarmo-nos nessa área. Somando-se a isso, sua análise leva em conta 

a dicotomia dado-novo, mas como percebemos em estudos citados anteriormente, tal 

concepção não satisfaz por completo.  

Deve-se levar em conta também que Moraes (2006) parte de dados empíricos 

prosódicos para determinar a sua classificação e Dik (1997) propõe uma classificação teórica 

a ser validada ou não, segundo as línguas. 

Outra pesquisa que leva em conta a questão do foco ser informação nova é a de Leite 

& Magalhães (2010), autores que também se dedicam à análise prosódica do foco. Na 

introdução, mencionam: “É consenso na literatura que focalização diz respeito ao destaque 

que se dá a elementos durante a produção linguística, bem como que o constituinte focalizado 

constitui informação nova [...]” (LEITE & MAGALHÃES, 2010, p. 58). 

Os autores destacam que, embora as línguas tenham tendência a escolher um 

mecanismo somente para focalização, no PB podem ocorrer os dois. Desse modo, afirmam 

que o foco pode dar-se pela proeminência acentual de um elemento, fazendo com que se 

destaque em relação a outros, pode dar-se através da ordem de palavras ou através dos dois.  
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3 METODOLOGIA 

 

Esta dissertação se insere dentro do panorama da linguística comparativa na medida 

em que busca na comparação entre o EA e o PB suas semelhanças e diferenças.  

Também acreditamos fazer parte, de certo modo, da discussão da linguística de 

corpus, já que se dedica à análise de um corpus, embora não tenha acontecido o uso de um 

software específico para isso.  

Em se tratando de corpus, Sardinha (2009) define corpora como “conjuntos de textos 

e transcrições de fala armazenadas em arquivos de computador” (p. 7). No dicionário de 

linguística de Dubois (1999), está claro que não podemos considerar o corpus como 

constituindo a língua, antes uma amostra da língua que deve ser significativa.  

Nessa pesquisa nos dedicamos a isto, a comparar dados de um corpus que inclui a 

manifestação de duas línguas e o qual consideramos significativo.  

Neste capítulo, iremos expor o caminho metodológico que perpassou essa investigação 

assim como comentaremos sobre o corpus. 

 

3.1 Sobre a equivalência de corpora 

O corpus inicialmente escolhido para essa investigação era constituído de filmes 

argentinos e brasileiros. Procedemos como se deve, coletando os dados e fazendo a 

decupagem de todo o texto escrito referente às falas dos personagens, tendo como objetivo 

encontrar estruturas de foco. 

Passamos um considerável tempo da pesquisa trabalhando com esse corpus, no 

entanto, um problema foi apontado, não havíamos feito o levantamento dos tipos de interação 
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nos filmes, o que acarretaria em uma não correspondência de contextos pragmáticos. Tal 

evidência nos levou a abandonar aquela comparação, pois consideramos que os contextos e o 

tipo de interação não eram equivalentes. 

Desse modo, abandonamos o primeiro corpus e procuramos um em que fosse possível 

identificar os tipos de interação e contextos similares tanto em EA quanto em PB.  

 Assim, escolhemos a novela Rebelde, produzida primeiro na Argentina, que possui 

versões produzidas em diferentes países, inclusive no Brasil. 

 

3.2 O corpus atual 

Para poder oferecer uma amostra de equivalências dos focos em PB e EA, o 

desenvolvimento consistiu na análise de duas novelas, uma para cada variedade escolhida. 

São elas Rebelde Way (2002), para o espanhol da Argentina (Buenos Aires), e Rebelde 

(2011), para português do Brasil (Rio de Janeiro). 

Utilizamos novelas porque nelas é possível analisar o contexto e a maneira pela qual a 

interação se dá, os personagens representam as relações que se estabelecem na vida real. É 

evidente que se trata de uma reprodução da fala espontânea, mas consideramos que se trata de 

uma amostra representativa e nos baseamos na existência de vários trabalhos que analisam 

questões prosódicas, por exemplo, e se baseiam em diálogos de filmes.  

Rebelde Way (2002) foi escrita por Cris Morena e Patricia Maldonado e dirigida pela 

primeira, juntamente com Martín Mariani e Mauro Scandolari. É uma novela ambientada em 

Buenos Aires. 

Rebelde (2011) foi escrita por Margareth Boury e dirigida por Ivan Zettel. Foi 

ambientada no Rio de Janeiro. 

As duas novelas contam a história de adolescentes que estudam e moram em um 

colégio exclusivo. O colégio se chama “Elite Way” e abriga, em sua maioria, adolescentes de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Margareth_Boury
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ivan_Zettel
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classe alta, apesar de oferecer bolsas de estudo e, assim, integrar alguns alunos de classes 

mais baixas. 

Embora a ideia geral sobre a novela seja a mesma: relacionamentos - descobertas, 

conflitos adolescentes em um cenário educacional -, há muitas adaptações na versão brasileira 

em relação ao roteiro original argentino e, devido a isso, verificamos apenas 5 cenas 

equivalentes no primeiro capitulo das duas versões, ou seja, cenas que possuíssem o mesmo 

tipo de interação entre os personagens em situações similares. Por isso, procuramos no 

capítulo 2 da versão em PB produzida no Brasil cenas que remetessem ao capítulo 1 da novela 

argentina, já que esta foi produzida primeiro. O resultado foi que somamos mais três cenas ao 

corpus do PB.  

Dentre as adaptações no roteiro original da novela que a produção brasileira fez, estão 

a inclusão de um núcleo grande de personagens de classe média baixa. Até um bairro na 

periferia foi incluído como cenário. 

Na versão brasileira, as questões referentes a sexualidade estão mais presentes. 

Podemos verificar cenas de nudez mais explícitas. Há também a problemática do alcoolismo, 

ausente na versão argentina. 

O primeiro capítulo das duas novelas possui tempo aproximado semelhante, em média 

50 minutos de duração. Logo, já se pode perceber que não foram poucas as adaptações. 

 

3.3 Passos metodológicos 

O primeiro passo a ser tomado foi a transcrição dos áudios dos dois primeiros 

capítulos de ambas as novelas, argentina e brasileira.  
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Depois, separamos o primeiro capítulo de cada e classificamos as cenas por contextos 

de interação
22

. Em seguida, buscamos correlacionar os contextos de interação equiparáveis.  

Ao depararmo-nos com o número de cinco cenas equivalentes, buscamos no segundo 

capítulo da novela brasileira
23

 cenas que remetessem à novela argentina. Assim, aumentamos 

para oito o número de cenas
24

.  

Feito isso, pudemos analisar cada sentença ali presente, recorrendo ao vídeo sempre 

que possível para compreender o contexto em que ocorria. Até porque, como concebe Raso 

(2012), “não é possível analisar a fala [transcrita] sem o recurso do som”, pois corremos o 

risco de estudá-la como uma forma de escrita (p.58, inserção nossa). Essa observação nos 

pareceu muito pertinente e norteou nosso trabalho.   

Após classificar os focos sintáticos e levantar as desconfianças sobre os focos 

prosódicos, que seriam posteriormente analisados, em todo o primeiro capítulo da novela 

argentina e brasileira, incluindo também as cenas do segundo capítulo da brasileira que 

equivalessem ao primeiro da argentina, elaboramos uma classificação com base nos dados 

disponíveis. A partir dessa categorização, elegemos uma tag (etiqueta) para cada tipo de foco.  

Tag
25

 Classificação da construção Exemplo 

<fca>  Foco clivada apresentativa 
EA: Ay, es que quiero asegurarme que 

cuando llegue el papi esté bien ubicado.   

<fscc>  Foco no sujeito - clivada canônica 
EA: No te preocupes. Ya va a venir el 

chofer si es él el que viene siempre. 

                                                             
22 Ver em Anexos (Tabela 1 e 2) os tipos de cenas – contextos de interação - encontrados em todo o 

capítulo. 

23 Ver em Anexos (Tabela 3) as cenas do segundo capítulo na novela brasileira que eram equivalentes ao 

primeiro capítulo da novela argentina. 

24 Ver em Anexos (Tabela 4 a 11) a transcrição das cenas equivalentes, bem como os contextos de 

interação.  

25
  Outras etiquetas utilizadas foram <it> (interrogativa total com ordem VS) e <inac> (verbos 

inacusativos ou estativos com argumento não-causativo posposto). Essas duas construções não se referem a 

estruturas de foco. 
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PB: Foi ela que começou. 

<focc>  
Foco em outro constituinte - clivada 

canônica 

EA: Pero si no es en las vacaciones que 

se van de viaje. 

PB: É o mau hábito que as filhas têm. 

Né, mami? 

<fcr> Foco clivada reduzida 
PB: Não, claro que não. Ele que inventou 

isso tudo 

<foci>  Foco em outro elemento – clivada invertida PB: O pior é que eu sei. 

<fopc> Foco no objeto – Pseudoclivada canônica 

EA: Lo único que te pido es que la 

saques de mi cuarto. Porque esa ropa me 

hace mal a la vista. 

PB: Quem vai sair é você, filhote de 

perua. 

<fopr>  
Foco em outro elemento – Pseudoclivada 

reduzida 
PB: Precisava era de um carinha. 

<fic>  Foco no elemento qu - Interrogativa clivada 

EA: ¡Marizza! ¿Pero qué es lo que <fic> 

<fi> vos querés? 

PB: Como é que <fic> <fi> você sabe? 

<ficsc>  Foco interrogativa clivada sem cópula  
PB: Ai meu Deus, por que  que sobra 

tudo pra mim? 

<fsvs>  Foco centrado no sujeito (ordem VS)  

EA: Mire, perdóne, Franco, pero yo creo 

que en esta oportunidad la sanción se la 

va a tener que aplicar usted. 

<fov>  Foco centrado no objeto – (ordem OV) 
EA: No te hagas la rancherita, mamita, 

que acá la protagonista soy yo. 

<fadv>  
Foco com auxílio de advérbio (Sí, 

solamente, também...) 

EA: Vacance Club, esto sí es divertido, 

¿eh? 

PB: Nem vem, você quer me vigiar, isso 

sim. 

<fopn>  Foco com auxílio de pronome neutro* EA: Vos  sabés lo difícil que es ser yo. 

<fnd>  Foco com auxílio de nome demonstrativo 
EA: No te vas a poner mal por la 

estúpida esa, ¿o sí? 

<fsps>  Foco no sujeito pronome sujeito 
EA: Cuando yo te hago una seña, 

cambiás y poné esta música. 

Tabela 1. Classificação das construções encontradas em todo o capítulo das novelas (no EA e no 

PB)  
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Da classificação acima, somente não encontramos no corpus de cenas equivalentes a 

construção “foco com auxílio de pronome neutro”. 

A construção denominada “foco no pronome sujeito” corresponde na nossa 

classificação ao foco prosódico.  

No EA, encontramos pronomes sujeito que não eram motivados sintaticamente. Por 

isso, concebemos que poderiam possuir função informativa.  

Diante do volume da análise sintática e reconhecendo a importância de se efetuar uma 

análise prosódica mínima dos pronomes supra citados, na tentativa de outras instâncias de 

foco, agora prosódicos, escolhemos analisar os pronomes mais frequentes em cada língua para 

com o auxílio do programa Praat, de análise acústica, levantar as médias F0 dos seguimentos 

vocálicos de cada ocorrência desses pronomes, bem como a sua duração. Isso na tentativa de 

identificar os casos de foco dentre os pronomes computados. 

Foi necessário primeiramente passar todo o arquivo em formato de vídeo para o 

formato de áudio para que pudéssemos retirar apenas o trecho que nos interessasse, neste 

caso, trechos de falas em que aparecia um pronome sujeito que já não estivesse inserido em 

uma construção de focalização por meio sintático, tal como a clivada. Para esse recorte 

utilizamos o programa Audacity.  

O passo seguinte, portanto, incluía o manuseio do programa Praat. Procuramos 

analisar, nesse programa, todos os pronomes sujeito “yo” em espanhol, pois seguindo a 

literatura linguística sobre a língua consideramos que todos os pronomes expressos são fortes 

e, portanto, caracterizem uma construção marcada, embora possam não ser foco. Já no PB, 

realizamos primeiramente uma análise oitiva e somente verificamos no Praat os casos de “eu” 

em que se ouvia todas as unidades fônicas e não algo parecido com “ô”.  
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O terceiro passo do nosso procedimento metodológico
26

 foi identificar o pico 

melódico dos enunciados. Classificamos como H* aqueles pronomes que se encontravam no 

pico melódico do enunciado e como L* aqueles que se encontravam fora do pico melódico do 

enunciado, constituintes que se revelaram como candidatos a focos e a tópicos, 

respectivamente.  

Para dar sustento á nossa hipótese de que os pronomes H* poderiam ser focos e os L* 

poderiam ser tópicos, já que uma vez expressos em espanhol poderiam marcar uma função 

informativa e para o PB pode-se dizer o mesmo para os pronomes fortes, que eram aqueles 

que selecionamos, nosso terceiro passo metodológico foi levantar padrões de frequência 

fundamental e de duração para os grupos obtidos.  

Assim, obtivemos oito grupos para cálculo da F0 desses pronomes: 

Grupo A - Pronome H*, fala masculina, EA 

Grupo B -Pronome L*, fala masculina, EA 

Grupo C -Pronome H*, fala feminina, EA 

Grupo D -Pronome L*, fala feminina, EA 

Grupo F - Pronome H*, fala masculina, PB 

Grupo G -Pronome L*, fala masculina, PB 

Grupo H -Pronome H*, fala feminina, PB 

Grupo I -Pronome L*, fala feminina, PB 

 

Outro fator que analisamos foi a duração, que foi calculada em quatro grupos: 

Grupo A’ - Pronome H*, fala masculina e feminina, EA 

Grupo B’ -Pronome L*, fala masculina e feminina, EA 

Grupo C’ -Pronome H*, fala masculina e feminina, PB 

                                                             
26

 Sugerido por c.p. pela professora Leticia Rebollo, a quem agradecemos, informando que os resultados 

são de nossa responsabilidade. 
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Grupo D’ -Pronome L*, fala masculina e feminina, PB 

  

Estabelecemos os grupos com a finalidade de diferenciar os casos de foco no pronome 

sujeito (denominação que demos ao foco que consideramos puramente prosódico nos 

pronomes sujeitos fortes expressos) daqueles de tópico, para podermos efetuar a nossa 

contagem e descrição dos focos no corpus.   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste capítulo, iremos expor os resultados, fazendo primeiramente uma caracterização 

de cada cena equivalente, pois acreditamos que o contexto é importante na análise de funções 

informativas, como comentamos no capítulo 2, que tratava da fundamentação teórica. 

Também apontaremos as semelhanças e diferenças entre essas cenas, a depender de cada 

versão. 

 Posteriormente, tentaremos nos aprofundar nos dados e, assim, poder colaborar com os 

estudos de estrutura informacional no EA e no PB através da nossa análise e considerações.  

   

4.1 Resultados quantitativos da análise comparada  

 Nesta seção, iremos descrever as cenas e expor os resultados. Dividimos estes em foco 

sintático (no EA e no PB) e foco prosódico (no EA e no PB). 

 

4.1.1 Descrição das cenas 

A primeira cena equivalente ocorre no colégio e tem duas amigas como interlocutoras 

principais.  A interação se dá porque a personagem Mía, na novela argentina, e Alice, sua 

correspondente na versão brasileira,
27

 irá dançar na festa do colégio, mas o pai não aparece, 

situação que é frequente. A personagem, em cada uma das versões, resolve mostrar uma 

dança que não estava programada, a qual escandaliza toda a plateia. A diferença entre a 

                                                             
. 27 A correspondência entre personagens se encontra em Anexos (Tabela 12). 
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novela argentina e a versão brasileira está no final da cena. Na Argentina, o pai da Mía de fato 

não aparece, já na brasileira, ele aparece e vê a Alice se despindo no palco. 

A segunda cena, ainda se dá no colégio, mas a situação é outra. Aqui, os diretores dão 

abertura à festa. Paralelamente a isso, a personagem que descobre que seu pai não chegou 

trama uma surpresa para o evento. Verificamos, nessa cena equivalente, que há mais material 

linguístico produzido na novela argentina que na versão brasileira, do mesmo modo que na 

cena equivalente 1. 

Uma das cenas equivalentes da versão brasileira que mais se assemelham à novela 

argentina foi denominada em nosso corpus como cena 3. Nesta, a personagem Sonia, na 

novela argentina, e Eva, na versão brasileira, estão em sessão de fotos quando sua filha 

aparece seminua para fotografar ao seu lado.  Aparecem nessa cena o fotógrafo e a assistente 

da Sonia/Eva, ambos com falas. 

A quarta cena equivalente está associada à terceira que foi descrita acima. É uma 

conversa entre mãe e filha sobre a ameaça do pai, o qual ordenou que sua filha estudasse em 

um colégio de sua escolha, caso contrário, ela não moraria mais com sua mãe. A personagem 

com papel de filha, Marizza/Roberta, não tem um bom relacionamento com o pai, que não 

fora presente em sua vida após se separar de sua mãe. 

Na quinta cena, como na segunda, notamos a desproporcionalidade do material 

linguístico expresso. No entanto, acreditamos que ainda seja passível de análise. Os 

interloctores são o pai da aluna que se despiu na festa do colégio e o diretor. Na novela 

argentina, foi preciso que o diretor convencesse o personagem chamado Franco a castigar a 

sua filha. Já na versão brasileira, não é preciso essa intervenção do diretor e, assim, parte do 

pai a iniciativa de puni-la. 
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As sexta, sétima e oitava cenas equivalentes foram possíveis porque buscamos no 

segundo capítulo de Rebelde (2011) cenas comparáveis às do primeiro capítulo da novela 

argentina Rebelde Way (2002). 

A sexta cena equivalente se relaciona com a quinta. A interação se dá entre o pai, 

Franco, e a filha, Mía/Alice. Ele a castiga pela sua atitude de se despir na festa do colégio, 

mesmo ela afirmando que cometeu tal ato por estar inconformada com sua ausência no dia. A 

cena argentina ocorre no quarto da personagem e não é no mesmo dia em que Mía fez sua 

apresentação de dança, já que o pai não estava presente, como afirmamos. Já a cena brasileira, 

no local da festa e, o castigo, nesse mesmo momento, pois Franco estava na comemoração. 

A sétima cena mostra alunos chegando para o primeiro dia de aula no colégio. Mas, é 

a chegada de Marizza/Roberta que provoca mais comentários e acaba por provocar incômodo 

nas personagens amigas Mía e Felicitas/ Alice e Vitória. Elas vão até a novata para dizer que 

estão dispostas a ajudá-la no seu modo de se vestir, no entanto, a personagem 

Marizza/Roberta fica indignada e derruba sorvete, na novela argentina, e bebida, na versão 

brasileira, nas duas. Nessa cena, há mais material linguístico expresso na cena brasileira que 

na argentina. 

A oitava e última cena equivalente mostra as já rivais Mía/Alice e Marizza/Roberta 

discutindo no quarto do colégio ao descobrirem que serão companheiras de dormitório.  

 

4.1.2 Foco sintático 

Sabendo do que trata a novela e o que ocorre nas cenas equivalentes, bem como quais 

tipos de interação acontecem, podemos passar para a exposição dos resultados encontrados.  

Consideramos como foco sintático o foco marcado passível de ser identificado por 

possuir alguma marca sintático-morfológica específica ou ordem de palavras diferenciada.  
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Encontramos 27 casos de focos marcados sintaticamente no EA, divididos em sete 

tipos de mecanismos de focalização que sinalizam uma sentença com foco. Desse modo, 

identificamos 7 dados de clivada apresentativa (Ay, no, es que yo debí tomar un poquito más 

del sol…), 2 de clivada canônica (Pero si no es en las vacaciones que se van de viaje), 3 de 

pseudoclivada canônica (lo que yo creo es que su hija necesita un límite), 2 de interrogativa 

clivada (¿Bueno y qué es lo que quiere?), 5 dados em que havia foco com auxílio de advérbio 

(Pusiste en ridículo al colegio y a mí también), 7 dados de foco com alteração de ordem de 

palavras (Me pregunto por qué se resistiría tanto tu papá en venir a verte) e 1 foco com 

auxílio de pronome demonstrativo (No te vas a poner mal por la estúpida esa, ¿o sí?). 

Nos dados do PB, identificamos 19 casos de focos marcados sintaticamente, sendo 

distribuídos entre 8 mecanismos que sinalizam o foco. Assim, encontramos 6 dados de 

clivada canônica (Mas, é por isso mesmo que eu tô aqui), 3 de clivada reduzida (Ele que 

<fcr> <fc> inventou isso tudo), 1 clivada invertida (O pior é que eu sei), 1 de pseudoclivada 

canônica (Quem vai sair é você, filhote de perua), 1 de pseudoclivada reduzida (Precisava 

era de um carinha), 2 dados de interrogativa clivada (Como é que é?), 1 de interrogativa 

clivada sem cópula (Ai meu Deus, por que  que sobra tudo pra mim?) e 4 dados em que havia 

foco com auxílio de advérbio (É, com o cabelo também). 

Verificamos apenas quatro mecanismos para sinalizar o foco que são utilizados no EA 

e no PB: clivada canônica, pseudoclivada canônica, interrogativa clivada e foco com auxílio 

de advérbio 

Abaixo, na tabela, encontra-se a distribuição esquematizada. 

 

Configuração Sintática EA PB 

Clivada apresentativa 

 <fca> 
7 - 
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Clivada canônica  
<fscc>;<focc> 

2 6 

Clivada reduzida  
<fcr> 

- 3 

Clivada invertida 

<foci> 
- 1 

Pseudoclivada canônica  

<fopc> 
3 1 

Pseudoclivada reduzida  

<fopr> 
- 1 

Interrogativa clivada 

 <fic> 
2 2 

Interrogativa clivada sem cópula 

<ficsc> 
- 1 

Foco com auxílio de advérbio <fadv> 5 4 

Foco com alteração de ordem de 

palavras <fsvs> <fov> 
7 - 

Foco com auxílio de pronome 

demonstrativo <fnd> 
1 - 

TOTAL 27 19 

Tabela 2. Distribuição de focos sintáticos no EA e PB 

 

Com relação aos tipos de foco encontrados, escolhemos classificá-los como 

informacional ou contrastivo. 

Os resultados para o corpus em EA foram: 15 dados de foco eram contrastivos, 

divididos entre clivada canônica (2), pseudoclivada canônica (3), foco com auxílio de 

advérbio (5), foco com auxílio de pronome demonstrativo (1), foco com alteração de ordem 

de palavras (4). 
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Os focos de informação nova somaram 12 casos. Dividiram-se entre clivada 

apresentativa (7), foco com alteração de ordem de palavras (3), interrogativa clivada (2). 

No PB, identificamos 14 focos contrastivos, divididos entre os seguintes mecanismos 

de focalização: clivada canônica (5), clivada reduzida (3), pseudoclivada reduzida (1), 

pseudoclivada canônica (1), foco com auxílio de advérbio (4). 

Localizamos 5 focos informacionais, os quais se distribuíram entre interrogativa 

clivada (2), clivada canônica (1), interrogativa clivada sem cópula (1), clivada invertida (1). 

 Contrastivo Informacional 

Clivada apresentativa 
 <fca> 

- 7 

Clivada canônica  
<fscc>;<focc> 

7 1 

Clivada reduzida  
<fcr> 

3 - 

Clivada invertida 

<foci> 
- 1 

Pseudoclivada canônica  

<fopc> 
4 - 

Pseudoclivada reduzida  

<fopr> 
1 - 

Interrogativa clivada 

 <fic> 
- 4 

Interrogativa clivada sem cópula 

<ficsc> 
- 1 

Foco com auxílio de advérbio <fadv> 9 - 

Foco com alteração de ordem de 

palavras <fsvs> <fov> 
4 3 
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Foco com auxílio de pronome 
demonstrativo <fnd> 

1 - 

TOTAL 29 17 

Tabela 3: Tipos de foco por construção sintática 

 

 

4.1.2.1 Foco sintático no EA 

Nesta subseção, apresentaremos um exemplo para cada estratégia de foco encontrada 

no corpus em EA. 

 

4.1.2.1.1 Clivada apresentativa 

O primeiro mecanismo a ser exemplificado é a clivada apresentativa. Desta, 

identificamos 7 casos.  

 

(51) Felicitas: Dale, Mía, falta un minuto para el show. 

 Mía: Ay, es que <fca> <fi> quiero asegurarme que cuando llegue el papi esté bien 

ubicado.  [cena 1] 

 

Essa clivada tem como característica focalizar todos os constituintes após o ‘é que’ 

como informação nova. 

 

4.1.2.1.2 Clivada canônica 

Outro mecanismo encontrado foi a clivada canônica, na qual se insere o foco entre 

uma cópula e um ‘que’. Encontramos 2 dados diferentes entre si, como podemos observar. 

 

(52) Felicitas: Pero si no es en las vacaciones que <focc> <fc> se van de viaje. [cena 1] 
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(53) Niña: No te preocupes. Ya va a venir el chofer si es él el que <fscc> <fc> viene 

siempre. [cena 1] 

 

Em (52), há o ‘ensanduichamento’ de um elemento adverbial. Em (53), de um 

sujeito, porém ambos são contrastivos. 

 

4.1.2.1.3 Pseudoclivada canônica 

Há também em nosso corpus 3 casos de pseudoclivada canônica. Nesta, o sujeito é o 

elemento QU, enquanto o foco se realiza depois da cópula. 

 

(54) Mía: Ay, Gloria, no hace falta que me pida disculpas, eh. Lo único que te pido es 

que la saques de mi cuarto <fopc> <fc>. Porque esa ropa me hace mal a la vista. 

[cena 8] 

 

(55) Y… Sí, sí. Pero lo que yo creo – y perdone que me entrometa, ¿no? –, lo que yo creo 

es que su hija necesita un límite <fopc> <fc>. Perdón. ¿Dije algo inconveniente? 

[cena 5] 

 

(56) Lo que Mía tiene que entender, y ahora, es que todo tiene un límite <fopc> <fc>. 

[cena 5] 

 

Diferentemente dos exemplos de Santos e Oliveira (2011), os dados do nosso corpus 

são oracionais. Apesar dessa disparidade, consideramos se tratar de uma pseudoclivada 
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porque possui semelhanças em relação à estrutura. Todos os casos foram analisados como 

contrastivos. 

 

4.1.2.1.4 Interrogativa Clivada  

Verificamos 2 dados de interrogativa clivada. Como dissemos na fundamentação 

teórica, por se tratar de uma pergunta, é uma oração em que se pede uma informação que não 

se tem, portanto, entendemos que se refere a focos informacionais. 

 

(57) Sonia: ¡Marizza! ¿Pero qué es lo que <fic> <fi> vos querés? ¿Arruinarme la vida, 

la carrera? ¡Gabo!   

Gabo: ¿Qué, qué? [cena 3] 

 

O item sublinhado é o que se pergunta, assim, é a informação nova. Os elementos em 

negrito são a cópula e o ‘que’. 

Esses foram alguns exemplos de focos identificáveis por meio de estratégias de 

clivagem. A seguir, damos os exemplos de focos marcados por meio de outros mecanismos. 

 

4.1.2.1.5 Foco com auxílio de advérbio 

O primeiro é o foco com auxílio de advérbio. Foram analisados 5 dados que 

utilizavam essa estratégia. Consideramos todos contrastivos.  

 

(58) Mía: Vacance Club, esto sí <fadv> <fc> es divertido, ¿eh? [cena 1] 

 

4.1.2.1.6 Foco com alteração na ordem de palavras 
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A marcação de foco que mais verificamos, não incluindo as estratégias de clivagem, 

foi com alteração de ordem de palavras. Analisamos, no total, 7 casos que se dividiram entre 

foco contrastivo (4) e foco informacional (3). Em (57) há um foco contrastivo e em (58), 

informacional. 

 

(59) Dunoff: Mire, perdóne, Franco, pero yo creo que en esta oportunidad la sanción se 

la va a tener que aplicar usted <fsvs> <fc>.  [cena 5] 

 

(60) Gloria: Y ahora las flamantes egresadas del segundo año nos deleitarán con una 

deliciosa coreografía. Dirige la alumna Mía Colucci. <fsvs> <fi>. [cena 2]  

 

4.1.2.1.7 Foco com auxílio de pronome demonstrativo 

Por fim, identificamos um único foco com auxílio de pronome demonstrativo, o qual 

analisamos como contrastivo. 

  

(61) Felicitas: No te vas a poner mal por la estúpida esa, ¿o sí? <fnd> <fc>. 

 [cena 1] 

 

4.1.2.2 Foco sintático no PB 

Nesta subseção, apresentaremos um exemplo para cada estratégia de foco encontrada 

no corpus em PB. 

 

4.1.2.2.1 Clivada canônica 

Com relação aos focos sintáticos encontrados no corpus em PB, localizamos 6 dados 

de clivada canônica. Apenas um caso era focalização do sujeito, sendo os outros 5 de outro 
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elemento. A distribuição do tipo de foco foi a seguinte: 5 casos de foco contrastivo e 1 

informacional.  

 

(62) Roberta: É o mau hábito que <focc> <fi> as filhas têm. Né, mami? [cena 5] 

 

(63) Alice: Foi ela que <fscc> <fc> começou. [cena 7] 

 

Em (60), temos um dos 5 dados de focalização de outro elemento, neste caso, de um 

objeto. Em (61), está o único caso em que o foco é sujeito nesse tipo de clivada. 

 

4.1.2.2.2 Clivada reduzida 

Depois da clivada canônica, o maior número de casos foi de clivada reduzida. 

Aferimos 3 casos, todos contrastivos. 

 

(64) Roberta: Não, claro que não. Ele que <fcr> <fc> inventou isso tudo. [cena 4]  

 

No exemplo acima, podemos perceber que não há a presença da cópula antes do termo 

focalizado, por isso, é reduzida. 

 

4.1.2.2.3 Clivada invertida 

Analisamos somente 3 casos distribuídos entre clivada invertida, pseudoclivada 

canônica e pseudoclivada invertida. 

Na clivada invertida, a ordem que incide é “foco + cópula + que”. 

 

(65)  O pior é que eu sei <foci> <fi>. [cena 4] 
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4.1.2.2.4 Pseudoclivada canônica 

O caso da pseudoclivada canônica ocorre com um pronome diferente das outras 

estratégias, o “quem”. 

 

(66) Roberta: Quem vai sair é você <fopc> <fc>, filhote de perua. [cena 8] 

 

4.1.2.2.5 Pseudoclivada reduzida 

O único caso de pseudoclivada reduzida está abaixo e, como os dois acima, é 

contrastivo. 

 

(67) Roberta: Precisava era de um carinha <fopr> <fc>. [cena 3] 

 

 

4.1.2.2.6 Interrogativa clivada e interrogativa clivada sem cópula 

Ainda fazendo parte dos mecanismos de clivagem, nos cabe mencionar os casos de 

interrogativa clivada. Encontramos 2 dados de interrogativa clivada e 1 de interrogativa 

clivada sem cópula. O elemento QU sublinhado é onde está o foco. 

 

(68) Alice: Como é que <fic> <fi> você sabe? 

(69) Eva: Ai meu Deus, por que  que <ficsc> <fi> sobra tudo pra mim? 

 

4.1.2.2.7 Focalização com auxílio de advérbio 

Por fim, a única estratégia de foco utilizada no PB diferente de clivagem foi o foco por 

auxílio de um advérbio. Aferimos 4 casos, todos contrastivos. 

 

(70) Roberta: Nem vem, você quer me vigiar, isso sim <fadv>  <fc>. [cena 4] 
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4.1.3 Foco prosódico 

Consideramos foco prosódico, o pronome pessoal expresso “eu” e “yo” que estavam 

no pico entoacional em nossa análise, que foram identificados como H*.  

 Assim, obtivemos 4 casos de pronomes  pessoais expressos no EA como foco 

prosódico, sendo 3 contrastivos e 1 informacional. No PB, 4 casos foram encontrados, todos 

eram contrastivos. 

Ilustraremos o procedimento adotado por meio da comparação entre a figura obtida de 

um pronome pessoal expresso no pitch da sentença, que consideramos foco, e a de um 

pronome pessoal que não está no pitch da sentença, não sendo, portanto, foco em nossa 

concepção. 

Cuando yo te haga una seña, cambiás y poné esta música. 

100
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Figura 1: Curva entoacional de um pronome sujeito considerado foco prosódico no 

espanhol.  
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yo soy tu madre y sé lo que te conviene
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Figura 2.  Curva entoacional de um pronome sujeito considerado como não sendo um foco no 

espanhol.   

 

Na Figura 1, podemos notar que o pico de toda a sentença está no pronome “yo”, 

enquanto o pico da sentença expressa na Figura 2 não está no pronome pessoal “yo” e sim no 

verbo “soy”. Dessa forma, considerando os resultados das médias de F0 calculadas segundo o 

descrito no capítulo 3, classificamos o primeiro “yo” como foco e o segundo, não. 

Para o foco prosódico obtivemos as seguintes médias de F0 e de duração explicitadas 

na próxima subseção.  

  

4.1.3.1 Médias de F0  

Apresentamos, a seguir as médias de F0 obtidas para cada grupo analisado: 

Grupo A - Pronome H*, fala masculina, EA: 206.178 Hz 

Grupo B -Pronome L*, fala masculina, EA: 126.899 Hz 

Grupo C -Pronome H*, fala feminina, EA: 405.891 Hz 

Grupo D -Pronome L*, fala feminina, EA: 319.111 Hz 
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Grupo F - Pronome H*, fala masculina, PB: 186.009 Hz  

Grupo G -Pronome L*, fala masculina, PB: 120.636 Hz 

Grupo H -Pronome H*, fala feminina, PB: 369.622 Hz 

Grupo I -Pronome L*, fala feminina, PB: 273.625 Hz 

Podemos observar que no corpus em EA houve uma diferença de cerca de 80 Hz nos 

dados de voz feminina e também nos de voz masculina. No corpus em PB, a diferença foi de 

cerca de 90 Hz nos dados de voz feminina e 70 Hz nos de voz masculina. Consideramos esses 

resultados significativos para analisar os pronomes em H* como focos. 

Apresentamos, a seguir, os resultados da análise acústica dos pronomes sujeito mais 

frequentes (‘yo’ e ‘eu’) para a determinação dos dados de focos com pronome sujeito no 

corpus. 

Grupo A 

CENA VOZ H* ou L* F0  MÉDIA DURAÇÃO ACLARAÇÃO 

3 Masculina H* 206.178 0.048 Yo me encargo 

de todo.  

Tabela 4. Casos de “yo” (voz masculina) no corpus em EA: H* 

 

Grupo B 

CENA VOZ H* ou L* F0  MÉDIA DURAÇÃO ACLARAÇÃO 

3 Masculina L* 152.307 0.083 Yo te aseguro 

que esta 

producción. 

3 Masculina L* 141.16 0.050 Bueno, yo voy 

a ir cambiando 

el rollo. 

5 Masculina L* 110.411 0.070 Pero yo creo 

que en esta 
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oportunidad. 

5 Masculina L* 134.631 0.038 Yo sé que soy 

demasiado 

brando con 

Mía. 

5 Masculina L* 95.989 0.055 Y yo viajo todo 

el tiempo 

   126.899   

Tabela 5. Casos de “yo” (voz masculina) no corpus em EA: H* 

 

Grupo C 

CENA VOZ H* ou L* F0  MÉDIA DURAÇÃO ACLARAÇÃO 

2 Feminina H* 436.964 0.065 Bueno yo te 

hago una seña. 

3 Feminina H* 469.066 0.060 Bueno mama 

yo me pongo lo 

que quiero. 

7 Feminina H* 472.848 0.066 Yo te voy a 

prestar ropa 

como la gente. 

 

   460, 626   

Tabela 6. Casos de “yo” (voz feminina) no corpus em EA: H* 

 

 

Grupo D 

CENA VOZ H* ou L* F0  MÉDIA DURAÇÃO ACLARAÇÃO 

2 Feminina L* 316.185 0.075 Vos hacés lo 
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que yo te digo. 

3 Feminina L* 325.906 0.122 Yo soy tu 

madre y sé lo 

que te.  

3 Feminina L* 333.244 0.062 Y yo como la 

tarada que se le 

ocultó. 

4 Feminina L* 302.988 0.064 Si es un abuelo, 

yo no tengo la 

culpa. 

4 Feminina L* 451.975 0.048 Mama yo estoy 

muy bien 

educadita. 

6 Feminina L* 275.372 0.080 Pero papá yo te 

esperé. 

6 Feminina L* 228.112 0.070 Que lo que yo 

siento cuando te 

espero y no 

apareces. 

   319.111   

Tabela 7. Casos de “yo” (voz feminina) no corpus em EA: L* 

 

Resultados para o PB 

Grupo F 

CENA VOZ H* ou L* F0  MÉDIA DURAÇÃO ACLARAÇÃO 

6 Masculina H* 186.009 0.112 Eu não quero 

saber da Pilar. 

Tabela 8. Casos de “eu” (voz masculina) no corpus em PB: H* 
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Grupo G 

CENA VOZ H* ou L* F0  MÉDIA DURAÇÃO ACLARAÇÃO 

3 Masculina L* 107.545 0.086 E eu de uma 

distância né 

mocinha. 

7 Masculina L* 112.244 0.057 Eu tenho alguns 

documentos 

que precisam da 

sua assinatura. 

7 Masculina L* 153.912 0.067 Eu prefiro você. 

6 Masculina L* 108.844 0.084 Eu vou te 

esperar no 

carro. 

   120.636   

Tabela 9. Casos de “eu” (voz masculina) no corpus em PB: L* 

 

 

Grupo H 

CENA VOZ H* ou L* F0  MÉDIA DURAÇÃO ACLARAÇÃO 

4 Feminina H* 367.119 0.253 Eu não disse 

que isso ia 

rolar. 

4 Feminina H* 343.876 0.122 Eu não quero 

perder você 

Roberta. 

4 Feminina H* 397.871 0.093 Eu naquele 

colégio 

trancada a 

semana toda 

com um monte 
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de patricinha? 

   369.622   

Tabela 10. Casos de “eu” (voz feminina) no corpus em PB: H* 

 

Grupo I 

CENA VOZ H* ou L* F0  MÉDIA DURAÇÃO ACLARAÇÃO 

2 Feminina L* 274.515 0.069 Só pode sair 

quando eu 

voltar. 

3 Feminina L* 187.626 0.083 Eu preciso ter 

uma conversa 

com a minha 

filha. 

3 Feminina L* 275.327 0.095 Ah mãe não eu 

quero. 

4 Feminina L* 287.490 0.106 Eu respeito o 

seu pai. 

4 Feminina L* 328.225 0.166 Eu nunca traí 

seu pai. 

4 Feminina L* 284.468 0.081 Eu não vou 

morar com ele 

nem hoje nem 

nunca. 

4 Feminina L* 310.747 0.076 Eu nunca fiz 

isso. 

7 Feminina L* 265.940 0.066 Mas eu posso te 

ajudar. 

7 Feminina L* 269.698 0.051 Eu também. 

7 Feminina L* 252.217 0.095 Oi eu sou Alice 
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Albuquerque. 

   273.625   

Tabela 11. Casos de “eu” (voz feminina) no corpus em PB: L* 

 

4.1.3.2. Duração  

Outro fator que analisamos foi a duração, que foi calculada em quatro grupos: 

 

Grupo A’ - Pronome H*, fala masculina e feminina, EA: 0,0556 ms 

Grupo B’ -Pronome L*, fala masculina e feminina, EA: 0,1145 ms 

Grupo C’ -Pronome H*, fala masculina e feminina, PB: 0,1450 ms 

Grupo D’ -Pronome L*, fala masculina e feminina, PB: 0.0844 ms 

 

Resultados para o EA 

Duração: Grupos A’ e B’ 

H 

(masculino e feminino) 

L 

(masculino e feminino) 

0.0556 0.1145 

Tabela 12. Duração dos casos de “yo” no corpus em EA 

 

 

Resultados para o PB 

DURAÇÃO-Grupos C’ e D’ 

H 

(masculino e feminino) 

L 

(masculino e feminino) 

0.145 0.0844 

Tabela 13. Duração dos casos de “eu” no corpus em PB 
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4.2 Discussão dos resultados 

Ao observarmos os resultados de foco sintático, logo percebemos que a distribuição 

dos dados se dá de forma diferente nas duas línguas. Os dados do corpus em EA se distribuem 

não só entre os mecanismos de clivagem, mas também entre outros três: alteração da ordem 

de palavras, por auxílio de um advérbio, auxílio de pronome demonstrativo. Já os dados do 

PB se distribuem em sua maioria entre os mecanismos de clivagem, de diferente, só há os 

focos por auxílio de advérbio.  

Com relação à tipologia, é interessante notar que o número de focos contrastivos no 

PB é mais que o dobro do número de focos informacionais. No corpus em EA, identificamos 

mais casos de foco contrastivo, no entanto, a diferença é menos significativa da que a que foi 

verificada no PB. 

Ao compararmos os resultados de focos contrastivos no corpus em EA (15 dados) e 

PB (14 dados) não notamos muita disparidade como quando cotejamos o de informação nova 

(12 e 5 respectivamente). No entanto, não podemos deixar de observar que há mais 

construções de foco em EA do que em PB. 

Passando à análise específica dos resultados separados por estratégias de focalização, 

iremos iniciar pelas clivadas apresentativas e alteração da ordem de palavras. 

Os resultados do corpus em EA das clivadas apresentativas e foco com alteração de 

ordem de palavras nos mostram quão produtivas essas duas estratégias de focalização 

parecem ser nessa língua. Foram as que mais encontramos, 7 dados de clivadas apresentativas 

e 7 de alteração de ordem de palavras. 

Nenhuma dessas duas construções foi identificada no corpus em PB. Isso já nos indica 

uma diferença considerável entre as duas línguas. 

Não sabemos por que essas estratégias não foram empregadas no PB, mas os 

resultados de tipo de foco talvez nos mostrem uma direção. Verificamos no PB que de 19 
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construções de foco sintático, 5 eram de informação nova e 14 de foco contrastivo. Parece que 

nesse corpus em específico, o PB se utiliza de mecanismos de focalização para veicular 

informação de contraste mais que de informação nova, tratando-se de construções marcadas. 

A clivada apresentativa apareceu no corpus em EA para a expressão de informação nova de 

toda uma sentença. 

Com relação à ordem de palavras no PB, já era de se esperar que aparecessem poucos 

dados ou nenhum, pois é uma língua em processo de mudança, de sujeito nulo para sujeito 

preenchido. Com esse preenchimento cada vez maior, considera-se que a ordem de palavras 

vai ficando mais rígida, diminuindo progressivamente a freqüência de construções de ordem 

VS em orações transitivas (Melo). 

Pudemos, inclusive, observar em nosso corpus a expressão do pronome sujeito de 

forma frequente. 

No PB, a ordem VS geralmente é usada para marcar foco de informação nova 

(MELO), no entanto, no espanhol, segundo Belleti (2001, apud SPANO, 2008, p. 31) o 

sujeito após o verbo não necessariamente irá indicar isso. Encontramos em nosso corpus 

dados com essa ordenação que consideramos possuir caráter contrastivo. 

 

(71) Dunoff: Mire, perdone, Franco, pero yo creo que en esta oportunidad la sanción se 

la va a tener que aplicar usted <fsvs> <fc>. [cena 5] 

 

Se em espanhol as estratégias mais utilizadas para marcação do foco foram a clivada 

apresentativa e a alteração da ordem de palavras, no PB foi o uso da clivada canônica, como 

se pode ler abaixo. 

 

(72) Alice: Foi ela que <fscc> <fc> começou. [cena 7] 
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Chama-nos a atenção o fato de que, na maioria dos casos, o elemento focalizado era 

um sintagma que não era sujeito. Logo, dos 6 casos de clivada canônica, apenas 1 era de 

focalização no sujeito.  

Dentre os 5 dados em que se focalizavam outros elementos que não era sujeito, 3 eram 

objetos e isso nos remete ao estudo de Ribeiro & Côrtes (2009), comentado no referencial 

teórico.  

Os autores verificaram em seu corpus, composto por falas de afrodescentes em 

comunidades específicas, que o foco recaía com mais frequência no termo que exercia função 

de objeto. Esse dado é interessante, já que o preenchimento do sujeito no PB é algo atestado 

por muitos pesquisadores.  

Os nossos resultados podem ser um pequeno indício de que focalizar objetos por 

meios de clivadas canônicas não se restringe às comunidades estudadas pelos autores 

comunidades. No entanto, são necessários mais dados e pesquisas para que se possa avançar 

nesse estudo. 

No corpus em EA, por sua vez, foram encontradas somente duas clivadas canônicas, 

mas nenhuma focalizava um objeto, como havíamos testificado anteriormente nos exemplos 

(52) e (53).  

A segunda estratégia de focalização mais frequente no corpus em PB foi a que ocorria 

devido à presença de um advérbio, localizamos 4 dados. No EA, encontramos 5. 

Souza (2004) sugere em sua tese que esse tipo de focalização é muito frequente no PB, 

já que é possível manter a ordem de palavras SV. Para ele, equivale à marcação prosódica de 

foco no inglês, que por não possuir ordem de palavras livre, recorre à prosódia.  
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É possível, como o próprio autor afirma, a presença de focalização por advérbio 

juntamente com alguma outra estratégia, como a prosódia e as clivadas. Para exemplificar, 

inserimos a figura a seguir..  

yo tambien, ya vengo

o

H*

100

500

200

300

400

P
it

ch
 (

H
z)

Time (s)

0.84 2.04

1.2

F-YO_también_ya_vengo

 

Figura 3.  Curva entoacional de um foco com auxílio advérbio coocorrendo com outra 

estratégia 

 

Na Figura 3 é possível observar uma análise acústica feita com uma construção de 

foco já marcado pela presença de um advérbio. Entretanto, podemos notar que, além de ser 

marcado sintaticamente, supomos que seja marcado prosodicamente, pois o pico melódico se 

encontra no pronome sujeito. Cabe ressaltar que, nesse estudo, somente analisamos como foco 

com auxílio de advérbios os casos em que não coocorriam outro mecanismo de focalização. 

As clivadas reduzidas também foram identificadas no PB.  Analisamos 3 dados, todos 

contrastivos. Já no EA não foi identificado nenhum caso. Mais um dado que nos ajuda a 

conceber essas duas línguas como diferentes em sua organização sintático-pragmática. 

Esse resultado colabora com a afirmação de Ribeiro & Côrtes (2009) de que seria uma 

estratégia comum não só em seu corpus, como no PB em geral. 
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 Os resultados de interrogativas clivadas foram próximos nas duas línguas, 3 no dados 

do corpus em EA e 2 no corpus em PB. A diferença parece se notar quando verificamos os 

resultados de interrogativa clivada sem cópula. Em PB há um caso e em EA, nenhum. 

Supomos que isso tenha relação com o fato de no PB seja comum a clivada reduzida.  

Ainda com relação à presença ou não da cópula nas clivadas, encontramos no PB outra 

construção de clivagem com sua ausência. Verificamos 1 caso de pseudoclivada reduzida no 

PB e, mais uma vez, nenhum caso no EA. 

 

(73) Roberta: Precisava era de um carinha <fopr> <fc>. [cena 3] 

 

Podemos dizer que parece um indício de que estratégias de clivagem sem cópula não 

sejam produtivas no EA. No PB, não se sabe ao certo a partir do nosso corpus, mas já 

podemos supor que talvez não seja muito restrita, já que em um corpus não extenso pudemos 

encontrar três estratégias diferentes em que era possível não vir acompanhada de cópula. 

Embora não tenhamos encontrado casos de pseudoclivada reduzida no EA, nos 

deparamos com 3 casos de pseudoclivadas canônicas nessa língua, enquanto somente um caso 

no corpus em PB, o qual reproduzimos abaixo. 

 

(74) Roberta: Quem vai sair é você <fopc> <fc>, filhote de perua. [cena 8] 

 

Como comentamos nos resultados, a parte focalizada nos dados em EA era oracional, 

apesar de os textos lidos não apontarem. O dado em PB se assemelha mais aos exemplos 

desses textos, pois o que se focaliza não é uma oração.  

Verificamos um caso de foco com auxílio de pronome demonstrativo no EA e nenhum 

no PB. Do mesmo modo, 1 caso de clivada invertida no corpus em PB foi analisado ao passo 

que não apareceu nenhuma no corpus em EA. 
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Como explicamos, também resolvemos partir para uma busca de possíveis focos 

prosódicos, supondo que encontraríamos um número considerável no PB, apesar de não ser a 

pretensão desta dissertação fazer uma análise prosódica exaustiva. 

Como se pode ler nos resultados, consideramos a diferença entre H* e L* nos dados 

das duas línguas. Apesar de termos considerado os pronomes sujeito H* como foco 

prosódico, entendemos que nossa abordagem prosódica foi experimental, necessitando de 

ajustes. 

Os resultados da análise da duração foram discrepantes em relação às duas línguas, 

assim, não foi suficiente para a distinção. Isso pode ser um indício de que os tópicos e focos 

em EA e em PB possam ter durações diferentes ou contrárias, mas essa questão é algo que 

não temos como aprofundarmos. 

 Desse modo, nos baseamos na frequência fundamental média de H* e de L* para o 

PB e EA para diferenciar os focos. 

Os resultados do foco prosódico não se diferenciaram como imaginávamos. 

Verificamos o mesmo número de focos considerados prosódicos. Assim, no EA encontramos 

4 casos e no PB, 4, situação diferente da que havíamos imaginado, pois supomos que o PB 

apresentaria mais casos de foco prosódico.  

Os resultados de foco prosódico nos mostram que é preciso um corpus mais extenso, 

além de uma análise prosódica estendida para os outros pronomes. Também é imprescindível 

uma metodologia mais segura para analisar tais focos. Apesar de não ter sido nosso objetivo 

inicial, tentar analisar possíveis focos prosódicos se tornou necessário em se tratando de 

estudo dos focos. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Acreditamos que essa dissertação tenha contribuído para os estudos de estrutura 

informacional e também para a diferenciação do EA e do PB, línguas consideradas próximas, 

mas que possuem muitas divergências em sua sintaxe. O estudo da interação sintaxe-

pragmática nos revela claramente tal fato. 

Observamos, em nosso corpus, indícios de que as duas línguas parecem divergir com 

relação às estratégias para focalizar. O que era mais frequente em uma, não era na outra, 

como, por exemplo, a clivada canônica, que foi frequente no PB, mas no EA, e o foco com 

alteração de ordem de palavras, que foi utilizado no EA, mas não no PB.  

Relacionado a isso, algumas estratégias utilizadas em uma língua não eram em outra. 

Assim, ao mesmo tempo em que a clivada reduzida estava presente no PB, nenhum caso 

aparecia no EA. 

Parece-nos também que a distribuição dos tipos de foco são distintas nas duas línguas. 

No nosso corpus em específico há uma maior diferença entre foco contrastivo e informacional 

no PB do que no EA, em que o número de ocorrências é próximo.  

Os resultados de foco prosódico foram surpreendentes. Não esperávamos verificar 

números de foco próximos ou iguais no EA e no PB. Havíamos imaginado que haveria mais 

realizações de foco prosódico em PB.  

Concluímos essa pesquisa tendo certeza de que se torna necessário uma extensão da 

análise para ouros capítulos da novela Rebelde ou até mesmo outros corpora. De qualquer 

modo, consideramos que esse estudo apontou questões importantes e diferenças consideráveis 

nas duas línguas aqui estudadas. 
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ANEXOS 

 

A – Cenas de todo o capítulo da novela 

REBELDE WAY (ARGENTINA) 

Capítulo 1 

Festa do colégio (amigas conversando) 
28

 

Irmãos conversando em casa e entra a mãe 

 Pai e namorada conversando com filho e amigo no colégio 

 Início da festa no colégio: secretária e diretor dão abertura 

Amigas conversando no colégio (o pai ainda não chegou para ver a apresentação) da filha) 

Mãe famosa tirando fotos - filha aparece seminua 

Amigas conversam - apresentação de dança das alunas  

Mãe encontra no quarto do filho informações escondidas por ele sobre antigo patrão do 

marido/pai que se suicidou  

Conversa entre mãe famosa e o pai  

Conversa entre amigos (passar férias com o amigo e não com o pai) 

Conversa entre amigas no quarto do colégio  

Conversa entre pai e diretor sobre aluna que dançou de forma sensual 

 Conversa entre mãe famosa e filha sobre ameaça do pai  

Amigas conversando no quarto do colégio - entra o pai 

Conversa entre pai e filha (castigo pela dança)  

Conversa entre pai e filha que tirou fotos sensuais 

Secretária mostra o colégio para uma senhora 

Pais do Pablo Bustamante 

Filho do político e amigo juntos na casa desse amigo 

                                                             
28 Destacadas estão as cenas que possuem equivalência na novela brasileira. 
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Conversa entre aluna que dançou e amiga sobre castigo dela - no quarto do colégio 

 Chega ao colégio a aluna que tirou fotos sensuais - conversa com sua mãe 

Primeiro dia de aula: aluna que recebeu castigo do pai se apresenta à que tirou fotos 

com a mãe  

Ao telefone : Tomás e uma mulher 

 Ao telefone: Mia e uma amiga 

Colegas de quarto discutindo  

Diretor conversa com o pai político sobre a fuga do filho do colégio 

Conversa entre secretária e mãe famosa 

Filho do homem que se suicidou conversa/se despede com/dos amigos - aparece a mãe 

Amigos que fugiram do colégio saem com mulheres mais velhas e sofrem acidente de carro 

Tabela 1. Cenas do primeiro capítulo da novela Rebelde Way (2002).  

 

REBELDE (BRASIL) 

Capítulo 1 

Irmãos conversando (casa/Raul e Pedro):  

 

Amigas conversando (casa/ Alice e Vitória) 

Mãe famosa conversando com filha e amiga  

Amigos conversando e depois chega o diretor (colégio/ Diego, João e Jonas):  

Diretor e aluna conversando (colégio/ Carla e Jonas): 

Diretor, aluna, uma senhora (rica) e seu neto (colégio/ Jonas, Ofélia, Tomás e Carla): 

Irmãos conversando (casa/ Pedro e Raul): 

Amigos conversando na rua (Genaro, Valdir, Vicente e Lourival [papagaio]): 

Empregados conversando - aparecem duas alunas  

Amigos conversando em casa (Arthur e Vicente) 

Amigas conversando no colégio (Alice e Vitória) 
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Mãe famosa tirando fotos - filha aparece seminua
29

  

Amigos conversando em casa (Diego e João): 

Irmãs conversando  

Amigos conversando na piscina do colégio 

Senhora rica e o diretor do colégio conversando  

Mãe e filhos conversando  

Amigos na piscina - chega o diretor  

Amigos conversando (casa/ Vicente, Becky e Carla): 

Pais conversando e chega o filho   

Senhora rica conversando com diretor - chega a filha dele  

Empregados conversando - chega uma aluna (filha do diretor) e depois o diretor  

Pai e filha conversando (casa/ Genaro e Cilene):  

Diretor conversando com uma aluna  

Amigas conversando (casa/ alice e vitória) 

Mãe famosa conversando com amiga - chega a filha  

Pai e filha conversando (casa/ Genaro e Cilene):  

Diretor conversando com um professor  

Pai conversando com filho  

Conversa entre mãe famosa e filha sobre ameaça do pai  

Empregados conversando - chega o diretor e depois sua filha (Pingo, Teresa, Jonas e Pilar):  

Festa do colégio (amigas conversando) 

Festa do colégio: avó e seu neto conversando - Chega um professor  

Festa do colégio: pai e filho conversando  

                                                             
29 Destacadas estão as cenas que possuem equivalência na novela argentina. 
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Festa do colégio: amigas e professor conversando  

Início da festa no colégio: secretária e diretor dão abertura 

Festa do colégio: aluno chega de moto causando confusão  

Conversa entre pai e diretor sobre aluna que dançou de forma sensual 

Tabela 2. Cenas do primeiro capítulo da novela Rebelde (2011).  

 

REBELDE (BRASIL) 

Capítulo 2 

 

Conversa entre pai e filha (castigo pela dança) 

Primeiro dia de aula: aluna que recebeu castigo do pai se apresenta à que tirou fotos com a 

mãe 

Colegas de quarto discutindo  

Tabela 3. Cenas encontradas no segundo capítulo da novela Rebelde (2011) que possuem 

equivalentes no primeiro capítulo de Rebelde Way (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B - Cenas equivalentes 

Cena equivalente 1 

ESPANHOL PORTUGUÊS 

Festa do colégio (amigas conversando) Festa do colégio (amigas conversando) 
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Felicitas: Dale, Mía, falta un minuto para el 

show. 

Mía: Ay, es que <fca> <fi> quiero 

asegurarme que cuando llegue el papi <inac> 

esté bien ubicado.  

 Niño: ¿Qué hacés después de la fiesta? 

Mía: Salgo con unos amigos. 

Niño: ¿Algún día vas a salir conmigo? 

Mía: Obvio. Llamame en las vacaciones. 

Niño: Chao. 

Felicitas: Pero si no es en las vacaciones que 

<focc> <fc> se van de viaje 

Mía: Ay, por eso, tonta. Que me llame cuando 

no estoy. ¿Sabes qué? Este corte de pelo me 

deprime. 

Felicitas: Bueno, vamos, vale. 

Mía: ¡No! Esperá. Quiero esperar que llegue 

papi. <inac>   

Felicitas: Pero es que <fca> <fi> no tenemos 

tiempo. Dale. Vamos, Mía. 

 

<<CONTINUAÇÃO>> 

Felicitas: ¿Qué hacés? Te van a ver, Mía.  

Mía: Es que <fca> <fi> no encuentro a papi.  

Felicitas: Es que <fca> <fi> no llegó. 

Mía: ¿Ah, no? Sin él no empezamos. 

Felicitas: Pero a lo mejor no pudo venir, tuvo 

algún… 

Mía: ¡No, no, no! Él no me va a fallar. Me lo 

juró. 

Niña: No te preocupes. Ya va a venir el 

chofer <inac>, si es él el que <fscc> <fc> 

viene siempre. 

Alice: É, ele ainda não chegou. 

Vitória: Amiga, acho que você tem que ir, já 

te chamaram lá atrás. 

Alice: Não ouviu? Eu vou esperar o meu pai. 

Pilar: Tá esperando o seu pai, Alice?  

Alice: Aham. 

Pilar: Ele ligou e falou que não vai dar pra 

chegar. 

Alice: Como é que <fic> <fi> você sabe?  

Pilar: Meu pai me disse. 

Vitória: Alice!  

Pilar: Você é o mais novo brinquedinho da 

Alice?  

Vitória: Sou amiga dela. 

Pilar: Ela adora colecionar amigas pobres 

[Risos]. 
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Mía: ¿Por qué no te metes en tus cosas, nena? 

Marcel: Las mejores familias, los más 

distinguidos apellidos de todo el país, acercan 

a nuestro templo del saber a sus hijos, 

confiando que haremos de ellos hombres y 

mujeres de bien y de provecho para la 

sociedad toda.  

Niña: Me pregunto por qué se resistiría tanto 

tu papá <fsvs> <fi> en venir a verte.    

Mía: Buena pregunta. Vamos a aclararlo 

mañana en el avión, cuando estemos rumbo a 

la Polinesia. Dos meses de vacaciones con mi 

papá es tiempo suficiente para hablar de eso. 

Y, hablando de eso, ¿qué pensarás si…? Ay, 

siento que vos te quedás en el club de 

vacaciones del colegio. Vacance Club, esto sí 

<fadv> <fc> es divertido, ¿eh?  

Felicitas: No te vas a poner mal por la 

estúpida esa, ¿o sí? <fnd> <fc> 

Mía: No estoy mal por eso. Es por mi papá. 

Pero me las va a pagar.  

Felicitas: ¿Adónde vas, Mía? ¿Adónde vas? 

Mía: Me voy a cambiar. 

Felicitas: Pero si ya estás cambiada. 

Mía: Cambio de último momento, Feli.  

 

Tabela 4. Cena equivalente 1 

 

Resultados: Cena equivalente 1 

 Construções de 

foco 
Tipos de foco Mecanismos para focalizar 

Espanhol 9 

Informação nova (5) 

 

Contrastivo (4) 

 

Clivagem: clivada 

apresentativa (4);  clivada 

canônica (2). 

Foco com auxílio de advérbio 

(1) 
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Foco com alteração da ordem 

de palavras (1) 

Foco com pronome 

demonstrativo (1) 

PB 1 Informação nova (1) 
Clivagem: interrogativa clivada 

(1) 
Tabela 4.1. Resultados da cena equivalente 1 

 

Cena equivalente 2 

ESPANHOL PORTUGUÊS 

Início da festa no colégio 

 

Início da festa no colégio 

 

Mujer: Bienvenidos a la fiesta de fin de año 

del Elite Way School. Rogamos tomar 

asiento. En instantes, nada más, les hablará 

el Señor Director Marcel Dunoff <fsvs> 

<fi>. 

Marcel: Señor intendente de la ciudad, 

señores profesores, familiares y amigos, 

alumnos. Un nuevo año lectivo llega a su fin. 

El Elite Way School ha cumplido 

satisfactoriamente otro capítulo en su larga 

historia institucional al servicio de la 

comunidad. Como rector y exalumno de esta 

casa, me siento orgulloso de haber 

colaborado con el cuerpo docente para darle a 

la sociedad los mejores jóvenes formados en 

los altos valores de la patria. Son ellos 

quienes el día de mañana serán nuestros 

representantes, nuestros embajadores, 

nuestros empresarios y nuestros 

comunicadores sociales. 

 

<<CONTINUAÇÃO>> 

Gloria: Y ahora las flamantes egresadas del 

Diretor: Senhoras e senhores, alunos, alunas. 

Vamos dar início à nossa festa anual de 

abertura das aulas.  

Vamos começar com balé. A obra inspirada 

no clássico, na elegância, no estilo puro da 

arte.  

 

<<CONTINUAÇÃO>> 

Alice: Meninas, eu decidi fazer uma coisa 

diferente.  

Mas, vocês vão ter que me esperar aqui, ok? 

Só pode sair quando eu voltar, combinado? 
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segundo año nos deleitarán con una deliciosa 

coreografía. Dirige la alumna Mía Colucci 

<fsvs> <fi> .  

Felicitas: ¿Qué hace Mía <it> que no llega? 

¡Por fin, nena! ¿Dónde estabas? 

Mía: Nada, nada. ¿Y mi papá, llegó? 

Felicitas: No, miré y no vino.  

Mía: Bueno, está bien, él se lo buscó. Feli, 

vos estés atenta. Cuando yo <fsps> <fc>  te 

hago una seña, cambiás y poné esta música. 

¿Okey? 

Felicitas: ¿Qué es <it> esto? 

Mía: Vos hacés lo que yo te digo. Vamos, 

chicas. Arriba. Arriba del escenario, por 

favor. 

 

Tabela 5. Cena equivalente 2 

 

 

 

 

Resultados: Cena equivalente 2 

 Construções de 

foco 
Tipos de foco Mecanismos para focalizar 

Espanhol 3 

Informação nova (2) 

 

Contrastivo (1) 

Foco com pronome sujeito 

expresso (1) 

Foco com alteração da ordem 

de palavras (2) 

PB 0 0 0 
Tabela 5.1. Resultados da cena equivalente 2 

 

Cena equivalente 3 

ESPANHOL PORTUGUÊS 

Mãe famosa tirando fotos - filha aparece Mãe famosa tirando fotos - filha aparece 



94 
 

seminua 

 

seminua 

Sonia: Ay, no. No, Gabo. Paremos, paremos. 

Tráigame un poquito más de purpurina.  

Gabo: Ay, Sonia, estás estupenda.  

Sonia: Ay, no, es que <fca> <fi> yo debí 

tomar un poquito más del sol… 

Gabo: Por favor, Sonia. Calmáte un poquito. 

Yo <fsps> <fc> me encargo de todo. 

Relajáte. ¿Eh? Yo te aseguro que esta 

producción va a ser el éxito del año. En serio. 

Sonia: Pepa, Pepa, por fin viniste con el 

agua. Cuéntame cómo está eso <inac> allá 

afuera.  

Pepa: Están todos <inac> : fotógrafos, 

camarógrafos, periodis… ¡Todos! 

Gabo: Y, bueno… Ser la vedette más 

importante del país tiene su precio, ¿no? ¿Eh? 

Sonia: Sos un sol, Gabo. 

Gabo: Qué buena idea de hacer una sesión de 

fotos con tu hija, ¿eh? Como sea, las revistas 

se agotan enseguida. Va a ser un éxito.  

Sonia: Cuidadito con Marizza. Mira que es 

una nena. 

Gabo: Sonia, la voy a tratar como si fuera mi 

hija.  

Sonia: Más te vale, porque, si no, te arranco 

los ojos. Bueno, ¿qué pasa que tarda tanto? 

Pepa: Creo que tenía un problemita con el 

vestuario. Una cosita, nada más. 

Gabo: Bueno, yo voy a ir cambiando el rollo. 

Ya vengo.  

Pepa: Yo <fadv> <fc> también, ya vengo.  

Eva: Ah! chega!  

Luli: Eva, não acabou ainda. É para a capa da 

revista. 

Eva: Pra mim, tá de ótimo tamanho, Luli. 

Luli: Pensa na divulgação do cd, precisa de 

muita matéria!  

César: Eva, você tá um arraso. Só mais duas 

<fadv> <fc>  e a gente acaba!  

Eva: Promete? 

César: Depois eu te levo pra jantar aonde 

você quiser. 

Roberta: Oi!  

Eva: Você enlouqueceu Roberta?  

Roberta: Um pouco de competição só 

<fadv> <fc> vai te ajudar, "mamita" 

césar: Essa é sua filha, Eva?  

Roberta: Sério que ela nunca falou de mim?  

Eva: É claro que <focc> <fc> eu falei.  

César: Você cresceu, hein?! 

Roberta: É o mau hábito que <focc> <fi> 

as filhas têm. Né, mami?  

Luli: Robertinha, a sua mãe precisa terminar 

a sessão de fotos para a revista. 

Roberta:  Mas, é por isso mesmo que 

<focc> <fc> eu tô aqui. Imagina: "mãe e 

filha unidas para alavancar a carreira da 

mãe". [Risos] 

Eva: Minha carreira não precisa disso, 

Roberta!  

César: Até que a ideia não é má. 

Luli: César, você tá falando sério?  
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Marizza: Listo, mamá. Ya estoy. 

Sonia: Mi cielo, pero ¿y el vestido que te 

traje? 

Marizza: Se lo doné a las carmelitas 

descalzas, má. 

Sonia: ¡Pero si es un Versace!    

Marizza: Bueno, que se lo ponga él <fsvs> 

<fc>. Me puse otra cosa. Mirá.   

Sonia: ¡Te prohíbo que salgas así! ¡No! 

Marizza: Bueno, mamá, yo  <fsps> <fc> me 

pongo lo que quiero.  

Sonia: Yo soy tu madre y sé lo que te 

conviene. 

Marizza: Ah, sí. Que vos salgás como una 

diosa y yo como la tarada que se le ocultó. Ni 

modo.  

Sonia: No, no, no. Vas a salir como lo que 

sos: una nena. Divina, pero una nena.  

Marizza: ¡“Una nena” un pomelo!  

Sonia: Por favor, mi vida… Te lo pido. 

Marizza: Mamá, o salgo así o no salgo.  

 

<<Continuação>>  

Sonia: Te pido por favor, Marizza, que vayas 

donde las carmelitas descalzas y que te 

devuelvan el Versace y te vestís. 

Marizza: Ni pienso, mamá. Ni pienso.  

Sonia: ¡Marizza! ¿Pero qué es lo que <fic> 

<fi> vos querés? ¿Arruinarme la vida, la 

carrera? ¡Gabo!   

Gabo: ¿Qué, qué? 

Sonia: Por favor, Gabo, explicale. Explicale 

que así no puede salir, que va a ser un 

Roberta: Claro que <fcr>  <fc> ele tá.  Ele 

tem visão. Imagina: uma mãe sexy criou uma 

filha linda e preparada para o mundo. 

Imagina a publicidade disso!  

César: Não custa nada tentar. 

Roberta: Ha ha, chega pra lá que vamos 

dividir os holofotes. 

 

<<Continuação>>  

César: Ficou ótimo. 

Luli: Não, essa tá vulgar, César. 

Roberta: Cadê? Quero ver. Ih, ficou show. 

Se for a capa, vai vender muito. [Risos] 

Eva: Posso ver?  

Roberta: Hum... 

Eva: Apaga essa foto, César. 

Roberta: Ah, mãe, não, eu quero!  

Eva: E o nosso jantar tá de pé?  

Roberta: Eba! Pra onde a gente vai?  

César: Vou levar sua mãe pra jantar!  

Roberta: Eu também quero ir. 

Eva: Ah, proibido para menores!  

Roberta: Ah, mãe, eu  só quero jantar. 

Depois você me deixa em casa e ...  

Luli: Roberta. 

Roberta: A Luli acha que é meu grilo 

falante. [Risos] 

César: E você precisa de consciência, 

Roberta?  

Luli: Ela precisa de tudo, meu bem!  

Roberta: Precisava era de um carinha 

<fopr> <fc>.  

César: E eu de uma distância, né, mocinha!?  
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escándalo. 

Gabo: Escándalo que nos puede hacer ganar 

millones a todos. Que empecemos. Vamos a 

empezar con las fotos. 

Marizza: Dale, dale. ¿Así?  

Gabo: Ahorita un poquito ahí. Ahí está. Y 

vos Sonia, al lado, muy sonriente. 

 

<<Continuação>>  

Gabo: Eso.  

Marizza: Ay, mamá, ¿por qué no vas a 

descansar, por favor? 

Sonia: No te hagas la rancherita, mamita, que 

acá la protagonista <fov> <fc> soy yo  

<inac>.  

Pepa: Gabo, Gabo. Problemas.  

Gabo: Qué cosa, eh. Ya te dije que no me 

molestes cuando trabajo. 

Pepa: Bueno, es que <fca>  <fi> hay un 

hombre afuera que quiere entrar. No lo puedo 

frenar. ¿Qué hago? 

Gabo: Decime una cosa… ¿Ni siquiera podés 

parar un maldito periodista que está parado 

ahí? ¿Para qué te pago? 

Pepa: Ah, qué bien. Primero, que vos no me 

pagás. Me paga Sonia <fsvs> <fc>. Y 

segundo, no es ningún periodista.  

Gabo: ¿Entonces quién es? 

 

 

Eva: Roberta, era seu pai. 

Roberta: Desde quando eu tenho pai?  

Eva: Ai Roberta, não começa com isso!  

Roberta: Ô mãe, aquele cidadão nunca foi 

meu pai, tá? Ele casou com você e deixou a 

sementinha aí dentro e quer dizer que é meu 

pai? Por Favor!  

Eva: Goste você ou não, ele é o seu pai!  

César, nosso jantar vai ter que ficar para 

outro dia. Eu preciso ter uma conversa com a 

minha filha. 

Roberta: Ih, chamou de minha filha... Que 

saco! 

Tabela 6. Cena equivalente 3 

 

Resultados: Cena equivalente 3 
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 Construções de 

foco 
Tipos de foco Mecanismos para focalizar 

Espanhol 9 

Informação nova (1) 

 

Contrastivo (8) 

Clivagem: clivada 

apresentativa (2);  interrogativa 

clivada (1); 

Foco com alteração da ordem 

de palavras (3) 

Foco com pronome sujeito 

expresso (3) 

Foco com auxílio de advérbio 

(1) 

PB 7 

Informação nova (1) 

 

Contrastivo(6) 

 

Clivagem: clivada canônica 

(3); pseudoclivada reduzida 

(1); clivada reduzida (1). 

 

Foco com auxílio de advérbio 

(2) 
Tabela 6.1. Resultados da cena equivalente 3 

 

 

Cena equivalente 4 

ESPANHOL PORTUGUÊS 

Conversa entre mãe famosa e filha sobre 

ameaça do pai   

Conversa entre mãe famosa e filha sobre 

ameaça do pai    

Sonia: Haceme el favor y deja de tocar mis 

cosas. 

Marizza: Bueno. ¿Qué te dijo el viejito <it> 

ahora? ¿Qué quería?  

Sonia: Respetá que es tu padre. 

Marizza: Bueno, si es un abuelo yo no tengo 

la culpa. Vos tenés la culpa. ¿Qué te dijo? 

Sonia: Imaginate que dice que no soy una 

buena madre.  

Marizza: En eso tiene razón, má. 

Sonia: ¿Cómo podés decir una cosa así, 

Marizza? ¿Sabés que me puso condiciones? 

Marizza: ¿Qué? ¿Qué condiciones? 

Roberta: Eu <fsps> <fc> não vou morar 

com ele nem hoje nem nunca! Você é louca 

de achar que isso vai rolar!  

Eva: Eu <fsps> <fc> não disse que isso ia 

rolar. 

Roberta: Você tem medo dele. 

Eva: Eu respeito seu pai. 

Roberta: Agora, né, porque antes fazia ele de 

bobo com a torcida do Flamengo. 

Eva: Eu nunca traí seu pai!  

Roberta: Não, claro que não. Ele que <fcr> 

<fc> inventou isso tudo.  

Eva: Ele disse isso?  
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Sonia: La cosa es contigo. 

Marizza: ¿Qué quiere ese tipo <it> 

conmigo?  

Sonia: Ese tipo es tu papá y tiene derechos. 

Con todo y que se perdió los años que se 

perdió. ¿Sabes qué? Puede reclamar tu 

tenencia.  

Marizza: Bueno, le ponemos los mejores 

abogados y ya está. 

Sonia: No, no, no, no, no, no, no, no. Yo no 

quiero líos con abogados. Con las fotos que 

nos tomamos y los jueces que tenemos, 

seguro que te pierdo. Vamos a tener que 

hacer lo que él pide.  

Marizza: ¿Bueno y qué es lo que <fic> <fi> 

quiere? No me lo dijiste.  

Sonia: Quiere que tengas la mejor 

educación. 

Marizza: Mamá, yo estoy muy bien 

educadita. Y sé más de la vida que cualquier 

piba de mi edad. Así que ya está. 

Sonia: No, no. Es que <fca> <fi> él se 

refiere a otro tipo de educación. Quiere 

que… Que te ponga pupila en el mejor 

colegio del país.  

Marizza: Mamá, ¿me estás cargando? 

Luli: Você não tá vendo que ela tá mentindo, 

Eva?  

Roberta: Para de se meter Luli. 

Eva: Roberta, você não precisa morar com 

seu pai. 

Roberta: Então, por que esse papo todo?  

Eva: Ele quer que você estude Roberta!  

Roberta: Vai ficar querendo. 

Eva: Olha só, ou você entra nesse colégio que 

ele te matriculou ou você vai ter que morar 

com ele. 

Roberta: Colégio... Que colégio mãe?  

Eva: Colégio Elite Way. 

Roberta: [Risos] Você tá maluca? Eu <fsps> 

<fc> naquele colégio trancada a semana toda 

com um monte de patricinha?  

Eva: Ele não deixou escolha!  

Roberta: Se ele acha que vai controlar minha 

vida ele tá muito no equívoco!  

Luli: Vai atrás dela, vai. 

Eva: Ai meu Deus, por que que <ficsc> <fi> 

sobra tudo pra mim?  

 

<<CONTINUAÇÃO>> 

Eva: Filha, vai dar certo!  

Roberta: Certo mesmo. 

Luli: Roberta você vai aprontar. 

Eva: Claro que <fcr> <fc> vai! Roberta, 

pega leve, por favor. 

Roberta: Eu vou pro tal colégio, não é isso 

que <focc> <fc>  ele quer?  

Luli: Ai meu Deus... 

Eva: Eu <fsps> <fc> não quero perder você, 
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Roberta. 

Roberta: Ih, mãe, nem vai, relaxa. Deixa de 

ser dramática. Você não ia jantar com o gato 

do fotógrafo? Vai!  

Eva: Prefiro ficar com você!  

Roberta: Nem vem, você quer me vigiar, isso 

sim <fadv>  <fc>. 

Eva: Eu nunca fiz isso. 

Luli: Vai. É disso que <focc> <fc> ela sente 

falta, Eva. 

Eva: De que, de ser vigiada?  

Luli: De não ter limites. 

Roberta: Ô Luli, dá uma folga pra Freud, dá. 

Vem cá, cadê minhas lentes de contato?  

Eva: Que lentes? Você nunca usou lentes!  

Roberta: Agora eu vou usar. 

Luli: Ela vai pegar pesado. 

Eva: O pior é que eu sei <foci> <fi>. 

 

Tabela 7. Cena equivalente 4 

 

Resultados: Cena equivalente 4 

 Construções de 

foco 
Tipos de foco Mecanismos para focalizar 

Espanhol 2 Informação nova (2) 

Clivagem: clivada 

apresentativa (1);  interrogativa 

clivada (1); 

PB 9 

 

Contrastivo (8) 

 

Informação nova (2) 

 

Clivagem: clivada reduzida 

(1); clivada canônica (2); 

interrogativa clivada sem 

cópula (1); clivada reduzira 

(1); clivada invertida (1). 

 

Foco com pronome sujeito 

expresso (4) 

Foco com auxílio de advérbio 

(1) 
Tabela 7.1. Resultados da cena equivalente 4 
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Cena equivalente 5 

ESPANHOL PORTUGUÊS 

Conversa entre pai e diretor Conversa entre pai e diretor 

 

Dunoff: Yo quiero que me entienda, 

Colucci. Esto fue más que  una travesura. 

Esto fue bochornoso. Delante de todos los 

padres. 

Franco: Bueno, eh… Aplíquele la sanción 

que corresponde y se terminó.  

Dunoff: Mire, perdóne, Franco, pero yo creo 

que en esta oportunidad la sanción se la va a 

tener que aplicar usted <fsvs> <fc>.  

Franco: Pero, Marcelo, es un problema 

disciplinario del colegio.  

Dunoff: Y… Sí, sí. Pero lo que yo creo – y 

perdone que me entrometa, ¿no? –, lo que yo 

creo es que su hija necesita un límite <fopc> 

<fc>. Perdón. ¿Dije algo inconveniente?  

Franco: No, no, no, no, no, no, no. Tiene 

razón. Yo <fsps> <fc> sé que soy 

demasiado brando con Mía, pero ella se crió 

sin la madre y yo viajo todo el tiempo. 

Entonces… 

Dunoff: Bueno, pero es por su bien. Y yo 

creo que tarde o temprano Mía lo va a 

agradecer, eh. 

Franco: Lo que Mía tiene que entender, y 

ahora, es que todo tiene un límite <fopc> 

<fc>.  

Alice: Com licença. 

Ofélia: Essa menina não devia que se cobrir?  

Franco: Jonas, tem algum lugar que eu possa 

conversar em particular com minha filha?  

Jonas: No meu escritório, Dr. Franco. 

Franco: Obrigado! 

 

Tabela 8. Cena equivalente 5 

 



101 
 

Resultados: Cena equivalente 5 

 Construções de 

foco 
Tipos de foco Mecanismos para focalizar 

Espanhol 4 
 

Contrastivo (4) 

Clivagem: pseudoclivada 

canônica (2);   

Foco com pronome sujeito 

expresso (1) 

Foco com alteração da ordem 

de palavras (1) 

PB 0 0 0 
Tabela 8.1. Resultados da cena equivalente 5 

 

Cena equivalente 6 

ESPANHOL PORTUGUÊS 

Conversa entre pai e filha (castigo pela 

dança) 

 

Conversa entre pai e filha (castigo pela 

dança) 

 

Franco: ¿Mía? 

Mía: ¡Ay, papá! ¡Qué suerte que viniste! 

Estaba esperando a Peter.  

Franco: ¿Chicos, nos pueden dejar solos, 

por favor? 

Pablo: Sí. 

Mía: ¿Pasa algo, daddy? 

Franco: Sí, muy grave. 

Mía: Bueno, vení. Ya voy con las valijas y 

me contás en el viaje, ¿dale? 

Franco: No hay viaje, Mía. Olvidáte de 

nuestro viaje juntos. 

Mía: ¿Qué, papá? 

Franco: Sí. Este es el castigo por lo que 

hiciste. 

Mía: Pero, papá, todos los fines de semana 

no te veo porque estás viajando, trabajando. 

Franco: Ah, mirá vos. 

Mía: ¿Pero por qué no me ponés un moño y 

Franco: Melhor você se cobrir. 

Alice: Pai, eu não fazia ideia que você vinha. 

A Pilar me disse isso!  

Franco: Você me envergonhou na frente de 

todo mundo. 

Alice: OH Pai, eu não achei que você fosse 

voltar. 

Franco: Uma escola inteira vendo a minha 

filha no palco tirando a roupa. 

Alice: A Pilar falou que... 

Franco: Eu  <fsps> <fc> não quero saber da 

Pilar, que aliás estava vestida da cabeça aos 

pés. 

Alice: Ela mentiu pra mim, pai. 

Franco: O nosso final de semana juntos... tá 

cancelado!  

Alice: Pai... 

Franco: E você, mocinha, tá de castigo até 

segunda-feira! Vai direto de casa para o 
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me regalas? 

Franco: Escúchame una cosa, lo hago por tu 

bien. Es hora de que empieces a cumplir con 

las normas y te pongas más respetuosa.  

Mía: Si vos no me llevás no te lo voy a 

perdonar nunca. 

Franco: Eso no va a suceder. Te tengo que 

poner un límite, aunque me duela. Esta vez 

fuiste demasiado lejos. Pusiste en ridículo al 

colegio y a mí también <fadv> <fc>. 

Mía: Pero, papá, yo te esperé… Había 

preparado una “córeo” para vos. Y vos no 

apareciste. Pero, claro, te importa más el 

ridículo que lo que yo siento cuando te 

espero y no apareces.   

colégio. 

Alice: Pai, a gente quase não se vê, não é 

justo você me punir por causa de uma 

brincadeira. 

Franco: Uma brincadeira, Alice? Isso foi uma 

demonstração absurda de imaturidade e uma 

tremenda falta de vergonha na cara!  

Alice: Pai... 

Franco: Eu vou te esperar no carro... Porque 

eu tô com vergonha de encarar essas pessoas. 

E você, menina, vista-se! 

 

Tabela 9. Cena equivalente 6 

 

Resultados: Cena equivalente 6 

 Construções de 

foco 
Tipos de foco Mecanismos para focalizar 

Espanhol 1 Contrastivo (1) 
Foco com auxílio de advérbio  

(1) 

PB 1 Contrastivo (1) 
Foco com pronome sujeito 

expresso (1) 
Tabela 9.1. Resultados da cena equivalente 6 

 

Cena equivalente 7 

ESPANHOL PORTUGUÊS 

Primeiro dia de aula  Primeiro dia de aula 

 

Mía: Tu mamá te debe odiar mucho para 

ponerte esa ropa, ¿no? No te preocupes. Esta 

noche hacemos una fogata y la quemamos toda. 

Yo <fsps> <fi> te voy a prestar ropa como la 

gente, mi vida. 

Menino do colégio: Alice Albuquerque. 

Linda. 

João: Essa mina se acha!  

Pilar: Ela é muito metida. 

João: Eu prefiro você. 
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Felicitas: Y también <fadv> <fc> tiene que ir 

a la peluquería. Necesita un cambio de look, 

Mía. 

Marizza: No tanto como ustedes un cambio de 

cerebro. Y esto… lo voy a poner aquí. 

Mía: ¿Pero qué hacés, nena?  

Marizza: Bueno, redondito, verde… A mí me 

pareció tacho que encontré. Perdón.  

Mía: A mi amiga no le hacés eso.  

Marizza: Hay para vos también, rubia. Permiso, 

tomáte.  

Mía: Ay, mi pelo. Mi pelo.  

 

Pilar: Eu também! [Risos] 

Roberta: Ih, olha ali quem tá chegando. 

Vitória: Ai, amiga, olha aquela garota. 

Acice: Ai, tadinha... Essa garota vai 

precisar muito da minha ajuda, Vitória!  

Vitória: Nossa, mas vai te dar um trabalho 

repaginar isso tudo.  

Alice: Mas eu consigo. Vem cá, acho que 

eu conheço aquela moça que tá com ela. 

Tomás: Eva Messi, a cantora. 

Vitória: Ah, é mesmo.  

Alice: Tadinha da garota, né?! Será que a 

mãe dela não viu que ela tava saindo de 

casa com esse trapinho?  

Tomás: Oh, é bem provável que a mãe 

tenha vestido essa roupa aí nela!  

Eva: Seu cabelo tá chamando a atenção 

geral. 

Roberta: Eles estão olhando pra você!  

Jonas: Senhora Messi?  

Eva: O senhor não me conhece?  

Jonas: Não... Que dizer, sim, claro, claro. 

Eva Messi. A senhora poderia me 

acompanhar?  

Eva: Para onde?  

Jonas: Eu tenho alguns documentos que 

precisam da sua assinatura. 

Alice: Oi, eu sou Alice Albuquerque.  

Roberta: Sorte sua. 

Alice: Você deve estar morrendo de 

vergonha usando esse shortinho, né?! Mas, 

eu posso te ajudar!  

Vitória: É, com o cabelo também <fadv> 
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<fc>. A gente pode dar um jeito. 

Roberta: Como é que é? <fic> <fi>  

Alice: Deve ser horrível ter seu estilo, 

querida. 

Roberta: Cuida da sua vida e, agora, da 

sua roupinha. 

Alice: Sua grossa, eu tô tentando te ajudar!  

Roberta: Sai daqui, garota. 

Alice: Olha que eu sou rápida pra dar ponta 

pé, hein?! 

Roberta: E lenta pra pensar!  

Arthur: Vocês querem parar com isso, por 

favor. 

Alice: Foi ela que <fscc> <fc> começou.  

Vitória: Arthur, essa garota é uma 

selvagem. 

Roberta: Vocês não viram nem o começo, 

baby!  

Arthur: Vitória... Eu já te falei que não 

quero que você me chame de Arthur aqui 

no colégio. Ninguém precisa saber que 

você é minha irmã. Estamos entendidos?  

Vitória: Ah é? Então troca o meu 

sobrenome na lista de chamada!  

Alice: Ela arranjou a pior inimiga desse 

colégio. 

Vitória: A minha roupa. 

 

Tabela 10. Cena equivalente 7 
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Resultados: Cena equivalente 7 

 Construções de 

foco 
Tipos de foco Mecanismos para focalizar 

Espanhol 2 Informação nova (2) 

Foco com pronome sujeito 

expresso (1) 

Foco com auxílio de advérbio 

(1) 

PB 3 Contrastivo (3) 

Clivagem: clivada canônica 

(1); interrogativa clivada (1). 

 

Foco com auxílio de advérbio 

(1) 

Tabela 10.1. Resultados da cena equivalente 7 

 

Cena equivalente 8 

ESPANHOL PORTUGUÊS 

Colegas de quarto discutindo 

 

Colegas de quarto discutindo 

 

Gloria: Permiso, Mía.  

Mía: Ay, Gloria, no hace falta que me pida 

disculpas, eh. Lo único que te pido es que la 

saques de mi cuarto <fopc> <fc>. Porque 

esa ropa me hace mal a la vista.  

Gloria: ¡Mía! Marizza se va a quedar acá 

mientras su madre habla con el director.  

Mía: ¿Por qué acá?  

Gloria: Porque, casualmente, este va a ser su 

cuarto si la admiten. Permiso.  

Mía: Me voy a morir. Desde ya te aviso que 

en este cuarto no te vas a quedar. Y en este 

colegio tampoco <fadv> <fc>. No aceptan a 

gente como vos. Es otro tagged, ¿sabes, 

linda? De buena onda  

te lo digo  

Marizza: Quédate tranquila, porque no me 

  

Alice/Roberta: Você? Não é possível. Para 

de falar comigo!  

Alice: Você não vai ficar no meu quarto. 

Roberta: Quem vai sair é você <fopc> 

<fc>, filhote de perua.  

Alice: Se você der mais um passo, eu jogo 

desodorante na sua cara. 

Roberta: Jura?  

Alice: Juro! 
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voy a quedar en este colegio. Me niego a 

fundarme contra la estupidez crónica. Y 

cuando me toque a mí hablar con el director 

te aseguro que no me van a dar la vacante.  

Mía: No, no. Ni lo dudes. 

 

Tabela 11. Cena equivalente 8 

 

Resultados: Cena equivalente 8 

 Construções de 

foco 
Tipos de foco Mecanismos para focalizar 

Espanhol 2 Contrastivo (2) 

Clivagem: pseudoclivada 

canônica (1) 

Foco com auxílio de advérbio 

(1) 

PB 1 

 

Contrastivo (1) 

 

Clivagem: pseudoclivada 

canônica (1) 

 

Tabela 11.1. Resultados da cena equivalente 8 

 

C –  Correspondência entre personagens 

 

Correspondência entre os personagens da novela Rebelde Way (2002) e Rebelde (2011) 

Mía Alice 

Marizza Roberta 

Felicitas Vitória 

Sonia Eva 

Gabo César 

Pepa Luli 

Marcel Dunoff (diretor) Jonas (diretor) 

Franco Franco 

Tabela 4. Personagens correspondentes que aparecem nas cenas que se equivalem 


