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ABSTRA CT: Our aim is  to obser ve, through this analysis, some curious facets of the 
presupposition cancellation in PB, trying to identify the syntatic and prosodic resources 
that, under certain circu mstances , and to a certain  extent, seem to influence the 
operationalization of the phenomenon.  
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Neste texto apresentaremos u ma b reve discussão sob re cancelamento  de 
pressuposição , tentando fazer cerco em torno de alguns fatos interessant es envolvendo o 
Português do Brasil (doravante PB). Nossa abordag em teó rica parte da sustentação de 
Chierchia & McConn ell-Ginet (1996) sobre o tema. Para estes , o cancelamento de 
pressuposição só é possível quando esta for resultado de u ma i mplicatura 
convers acional. Se, d e outra forma, for ela resultado de u ma i mplicatura conven cional, 
seu cancelamento é i mpossibilitado. Observemos as sent enças qu e seguem, em 
paráfras es (Op cit.: p.312). 

  
(a) Se o Ricardoi descobre que a Maria est á agora no hospital, elei vai fi car 
furioso. [Relativa ao contexto ca, onde sp(ca)  = An a]1 
(b) Se o Ricardoi descobre que eu estou agora no hospital, elei vai ficar furioso. 
[Rel ativa ao contexto cb, onde sp(cb) = Maria] 
(c) Se eu descubro qu e a Mari a está agora no hospital, eu vou ficar furiosa. 
[Rel ativa ao contexto cc , ond e sp (cc)  = Ana] 
(d) A  Maria está agora no hospital. [Relativa a qu alquer contexto supracitado] 

 

As sentenças (a, b, c) todas expressam a mes ma proposição. Entret anto, duas delas (a) e 
(b) pressupõem (d ), ao passo qu e (c), não. O  que seria poten cialmente a p ressuposição 
de (c) - (d ), é cancelado em fun ção do fato de qu e “ Ana”, ao enunciar (c) se utilizando 
da pri mei ra pessoa do condicion al, quebra u ma i mplicatura conversacional: a de que ela 
já sabe que “ Mari a está no hospital”. Sendo assi m, “ Ana” não pode descobrir o que ela 
já sabe, premissa que leva ao can celamento do que pressupõe (d). O uso do condicional, 
neste caso , i mplicaria em t er co mo sustentação prag mática u m conjunto de premissas 
convers acionais que não to mariam (d) co mo pressuposto. Muito bem... Neste exemplo a 
pressuposição fora can celad a por razões conversacion ais. Mas quando a pressuposição é 

                                                 
1 sp = do Inglês speaker/  falante, em Português. Neste caso, é quem enuncia o dito. 
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convencional mente acionada, via i mplicatura convencion al, ela não  pode ser real mente 
cancelada já que ela não  dep ende d e premissas revog áveis p ara se manter. Observ e: 
 

(a) It is very easy fo r Mary to swim the length of the pool, but I wonder 
whether she manag ed to do  so. 
É muito fácil para a Maria nadar toda a  piscina, mas eu  me pergunto se ela 
conseguira fazer isso 
(b) Did ev en Einstein understand  the general theory o f relativity? 
Será que até mesmo Einstein ent endeu a teoria da relatividade? 

(op. Cit.: p.313) 

Nestes casos, a pressuposição em ((a) A  Maria nada toda a piscina) e em ((b)Einstein 
entendeu a teoria da relatividade) é acion ada convencional mente. A p resen ça, nas 
sentenças , de itens co mo even e manage  garante isso, já que estes itens  não depend em 
de premissas revogáveis para que se cancel e o que por eles está sendo pressuposto. 
Estas sentenças parecem estranhas porqu e elas põem em xequ e as pressuposições que 
elas carregam sem efetivamente as can celarem. Elas levantam dúvida sobre o que se 
pressupõe, mantendo  o pressuposto. Mais ou menos  como o corre em casos de 
aco modação. Que se proponha maio r elu cidação.  

Dois recu rsos sintáticos exercem u ma certa in flu ência sobre a pressuposição  -  
negação e clivagem. Tal in flu ência, no entanto, não  cheg a a ponto de p ermitir  
cancelamento. Negar, reconh ecidamente, é testagem legíti ma de manuten ção de 
pressuposição (Cf.,entre outros , Pires, 1996:87/8). Mas também pode ser a n egação, 
assi m co mo a clivagem, u ma forma d e aco mod ação d a pressuposição no discurso. 
Observe as situações que segu em, ainda fazendo referên cia explícita a Chierchia & 
McConnell-Ginet (1996:314). 
 

Situa ção discursi va 1: Alguém abriu u ma porta, o que fez entrar u m porco em 
u m recinto . 
A, anuncia  ao abrir a  porta: Foi você que abriu a porta para o porco? Eu 
fech ei el a na hora do al moço . 
B: Bem... não fui eu que abri a porta porque eu tive fora durante toda a tard e, e 
também n ão foi a Joana qu e ab riu porqu e ela tava co migo e não foi nenhu ma 
das crian ças porque el as estav am em u m picnic, e eu tenho u ma forte suspeita 
de que ninguém abriu a po rta –  teve u m v endaval hoje de tarde, sabe? 
 

Tanto a pergunta que faz A ao abrir a po rta quanto senten ças do tipo “ Fui eu que abri a 
porta para o porco”, sendo esta uma proposição , convencional mente pressupõ em  
“ Alguém abriu a porta para o porco ”. Todas as sentenças utilizadas por B são clivadas e 
sobre elas op era a neg ação.  

É interessante not ar que as clivadas s ão estruturas típicas de fo co, elas 
exp ressam, confo rme Kiss (1998), u m tipo especí fico de focalização: a identi ficacional. 
O fo co identi ficacional possui propriedades sintáticas e semânticas que o diferenci am 
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drasticament e de um si mples foco de info rmação. Semanticamente, o constituinte 
deno minado foco identificacional repres enta o valo r da v ariáv el determin ada por u m 
operado r abstrato que exp ressa identi fi cação exaustiva. Sintaticamente este constituinte, 
ele mes mo, atua co mo  um operador mov endo-s e para uma posição de alcance d e u ma 
projeção  fun cional, ond e ele o cupará o  esp ecificador desta posição. Além d e ter co mo 
veículo u ma estrutura sintática específi ca, a clivada, o foco identi ficacional apresenta- 
se na senten ça com um papel semântico -comunicativo extremamente particul ar -   
pri meiro , rep resent a u m subconjunto ou um conjunto de elementos contextual ou 
situacionalmente especi fi cados para os quais u m p redicado possa ser potencial mente 
aplicado; depois, el e se identi fica co mo o subconjunto exaustivo deste conjunto sobre o 
qual o predicado é efetivamente aplicado (Kiss , 1998:245). Tentemos melhor explicar 
isso.  

Vamos supor que a aplicação  potencial  do predicado ___ A ___  para ___, 
estrutural mente requisitado pelo verbo “ abrir” e nos exemplos to mado co mo a 
pressuposição (“ Alguém ab riu a porta para o po rco ”), pode se d ar sobre o seguinte 
conjunto: [o indivíduo A, o indivíduo B,  a Jo ana, as crian ças, ninguém, o v ento, o 
porco]. O argumento externo do verbo  “ abrir”, n este caso, é preen chido por u ma 
variável x  e é sob re ele qu e se aplica a qu estão inicial do indivíduo A (“ Foi você que 
abriu a port a para o porco?”). Os argu mentos internos do p redicado são preen chidos 
pelos itens “ a porta” e “ o porco”. Quando B faz uso de estruturas clivadas p ara 
responder a questão de A, ele reduz, exaustivament e, o conjunto dos  itens que pod em 
preen cher o argu mento externo do verbo A, excluindo do conjunto inicial alguns dos 
possíveis ‘abridores’ da porta: [o indivíduo B, a Joana, as crianças]; pragmaticamente, 
ele exclui também o argu mento [o indivíduo A]. Observe, no entanto, o efeito da 
focalização identi ficacional sobre a pressuposição: o que faz B é tentar dar um v alor à 
variável x, sem, contudo, cancelar o qu e está sendo pressuposto. Negando cada u m dos 
argu mentos exaustivamente sel ecionados para preencher x, B dei xa em ab erto o valor 
de x. No mo mento em que B supõe qu e essa v ariáv el pode não apres entar u m valor 
especí fi co (“ ... eu t enho u ma forte suspeita d e qu e ninguém abriu a porta”), B põe em 
xequ e a pressuposição: ninguém, ou seja, nenhu m item l exical qu e seja [+ hu mano] 
pode preencher o argu mento externo do verbo “abrir”. Quando B ab re a possibilidade de 
se dar u m novo valor para a v ariáv el x, que seria o argu mento  [o vento], dedu zido da 
sentença “ ... teve um v endaval hoje de tard e, s abe?”, ele aco moda, no discurso, u ma 
derivação da pressuposição , que seria  “ Algu ma coisa abriu a port a p ara o porco”. Ou 
seja, não há cancelamento. Tanto a clivag em quanto a neg ação, são , nestes casos, 
recu rsos sintáticos qu e aco modam a p ressuposição  ao  discurso .  

Observe agora qu e este mes mo p rocesso pod e aparecer no PB sem que se faça 
uso de clivagem e d e n egação. Reto memos a fala de B parafras eada em B’. 
 

B’: EU tive fora durante TOda a tarde, a JOAna tava co migo e as  CRIANças 
estavam em u m pi cnic. Vai v er foi o VENto, deu o maio r vend aval hoje d e 
tarde, sab e? 
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Neste caso , recursos prosódicos (co mo au mento de en ergia e de pitch, aqui exp ressados 
pelo uso de maiúscul as) atuam sobre os argu mentos externos que poderiam preench er a 
variável x da pressuposição “ x abriu a porta para o porco”. O efeito destes recu rsos é 
exatament e o mes mo observado co m o uso da n egação e da clivagem. Ao menos eu 
acredito que sim. (Acredito, também qu e B’ tem bem mais a cara de PB do que B. 
Mas ... isso já é outro longo papo.) O que i mport a ser colocado neste mo mento é o fato 
de que em B’, três fo rmas distintas de ênfase marcam, especi ficamente, o que se está 
querendo exp ressar nest as sentenças . A marcação prosódica sobre os itens “ eu”, “ Joana” 
e “ crianças”, se dá por razões gramati cais – ela é a express ão da focalização 
identificacional. A ên fase sobre “ toda” pode decorrer de u m processo, vamos dizer 
assi m, meta-g ramatical, o qual exp ressaria a possibilidade de se incluir no  conjunto de 
premiss as prag mático -situacionais to madas co mo background nesta situação discursiva, 
u ma nov a premissa – “ Eu não estava em casa”. Observe, ainda, que est a nova premissa 
é resp eitada a cada vez em qu e se expressa o foco d e identificação, até qu e se chegu e, 
por in ferênci a, a u ma ainda mais nova premissa – “ Não havia ninguém em casa”. Esta 
última premiss a abre possibilidade para que se expresse u m novo valor para a vari ável x 
– [o vento]. A marcação prosódica sobre este item, entretanto, n ão deve ser tomada 
como g ramatical, mesmo estando ele expressando foco de in fo rmação. Aqui 
apres entamos uma terceira catego ria de ên fas e, a discursiva. A in formação nova 
carregad a pela sent ença, na v erdad e, é u ma info rmação nova no discurso e é ela que 
permite a continuidad e do  mes mo.  

Vejamos agora u m caso de cancelamento de pressuposição. Co mo veremos , tal 
bloqueio é fortemente expressado po r recursos prosódicos .  

 

Situa ção discursi va 2: Houve u m dia em qu e André sujou a sua própria cu eca. 
Pedro pro cura lembrá-lo do  ocorrido.  

P: Lembra daquel e dia? 
A: QUE  DIA !? 

 

A pergunta d e Pedro to ma algu mas proposi ções que compõ em o conjunto de premissas 
prag mático-situacionais que estão por trás desta cena discu rsiva: (P1) André sujou a 
própria cu eca, (P2) André está ciente do fato e (P3). Pedro está ciente do fato de que 
André sujou a cu eca.Todas essas proposições nos levam a pressupor (p): Houve um dia 
em que André sujou a p rópria cueca. Note que P2 parece ser u ma i mplicatura 
convencional de P1, mas P3 não. Quando André cancela o que está sendo pressuposto 
pela pergunta de Pedro , o que ele faz, na verd ade, é revogar P3. ‘Desdizer-se’, negar que 
algu m dia t enha dito ao Ped ro que h avia sujado a sua própria cu eca. Como P3 é 
revogad a, auto maticamente, a p ressuposição por el a acarretad a é can celad a. A forma 
como André enunci a a sua sentença, ou seja, a caract erização prosódica por ela 
apres entada, não dei xa margem para que se continue nest e discurso. Observe as 
peculiaridades prosódicas apresent adas po r esta sentença em contraposi ção a outra 
sentença, estruturalmente idêntica, enunciada de modo a permitir a continuidade 
discursiva. 
 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 394-399, 2004. [ 397 / 399 ]



(i) QUE  D IA!?  

 
(ii) Que dia? 
 

 
 

Vamos supor que o PB é u ma língua enton acional, de rit mo acentual, em que 
os mais diversos tipos de enunciados s e realizam através de padrões melódicos 
predeterminados (Cf. Scarp a,1999). Sentenças declarativas, por exemplo, são 
prosodicamente di feren ciadas das interrogativas porque estas apresentam um padrão 
entonacinoal ascendent e e aquel as, descendente. Mas a coisa não é tão si mpl es assim. O 
PB apres enta, aind a, u ma conjunção de tons pri mários e secundários que diferenci am 
significativamente u mas sentenças das outras. Os tons primários geralmente se 
relacinam à tipologia sentencial , co mbinam-se em padrões distintos que prosodicamente 
exp ressam alguns significados distintos, entre os qu ais, d eclaração, interrogação, 
i mco mpletude, surpresa, asserção en fática, etc. Os tons secundários costu mam trazer 
acréscimo ao  signi ficado expressado  pelos tons p rimários, revelando a atitude d aquele 
que enuncia o dito: alegria, raiva, tristeza, dúvida, zo mbari a, incerteza, etc. Nas figuras 
(i) e (ii) pod emos obs ervar que h á u ma atuação especí fica de recursos prosódicos 
capazes de di feren ciar du as sentenças, a prin cípio, de idêntica ap arência estrutural. A 
figura (ii), caso em que não há cancelamento de pressuposição, nos apres enta uma curva 
entonacional típica de interrogativa si mples. Seu pad rão tonal pri mário exp ressa isso. 
Há tamb ém sobre est a sent ença a atuação de um pad rão  tonal secundário expressando 
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u ma interrogativa fraca. Já na figura (i) , acontece um miscelaneous entonacional muito 
distinto: o padrão tonal pri mário ainda é o mesmo, mas o secundário... Prosodicamente 
ainda estamos dentro da abrangência freqüencial de u ma interrogativa. Mas , sobre esta 
interrogativa, atuam dois p adrões ton ais secundários distintos. Sobre o item “que” há a 
atuação de u m pad rão tonal (que se con figura pela el evação abrupt a e ascendente da sua 
curva melódica) que é pro cessado co mo uma interrog ativa forte. Note que, em (ii), este 
elemento, de tão fraco, sequer aparece na tela que rep resent a a sua curva entonacinal. 
Sobre o item “dia”, entretanto , observ amos a atuação de um pad rão tonal secundário 
que expressa uma asserção  forte. Este p adrão tonal exp ressa, aind a, i mpaciência. Eu 
acredito piamente qu e, depois de enunci ada u ma sentença co m tal caracterização 
prosódica, é bem prov ável que se acabe com a continuidade discursiva. Ou, pelo menos, 
que se mude d e assunto. Ou melho r, qu e se p asse a algu m outro conjunto de premissas 
prag mático-situacionais que lev em a pressuposiçõ es outras que, d e forma algu ma, não 
inclua em seu conjunto a pressuposição “Houve u m dia em que André sujou a p rópria 
cueca”. 

Ao que p arece, Chierchia & McConnell-Ginet (1996) estão certos em afirmar 
que o cancelamento de pressuposição só pode ser legíti mo se fundamentado por 
motivação conversacional. Recursos sintáticos, como negação e clivagem, e tamb ém 
prosódicos, como a ênfase, n as suas diversas formas de realização, aco mod am 
pressuposições no  discurso . Muito bem. O  problema é entend er po r qu e recu rsos 
prosódicos podem exercer influência sobre o can celamento de pressuposição e recu rsos 
sintáticos não. Mas esta é, novamente, u ma outra longa convers a. Para que esta nova 
convers a não seja cancelada, precisamos de mais dados, mais análise, mais sintaxe, mais 
semântica, mais fonologia e u m modelo teórico fo rte suficient e para dar conta do 
recado. 
 

RESUMO: Inter essa-nos observar, nesta análise, algumas faces curiosas do 
cancelam ento de pressuposição no PB, procurando diagnosticar recursos sintáticos e 
prosódicos que, sob certos aspectos e, em  certa medida confluentes , parecem  atuar 
sobre a op eracionalização do fenôm eno.  
 

PALAVRAS-CHA VE: cancelamento de pressuposição; recursos sintáticos e 
prosódicos. 
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