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Resumo: O principal objetivo deste artigo é perceber o contexto em que são empregadas as 

small clauses livres. A partir de vários dados, respeitando a gramática, as restrições e a estrutura 

das SCLs. Teremos o predicativo antes do próprio sujeito, eliminando, além da cópula, qualquer 

morfologia de tempo. O que esta pesquisa conclui é que as SCLs classificadas sintaticamente 

como orações, exigem algumas restrições para existirem gramaticalmente e são utilizadas 

principalmente nas falas irônicas e enfáticas. 
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0. Introdução 

Este trabalho investiga a resposta da questão: qual o contexto mais propício a 

utilização das Small Clauses Livres? Logo, o presente artigo levará em consideração o 

estudo da semântica e o que o falante quis transmitir com a mensagem. Essas 

construções ainda são pouco estudadas pelos linguistas, porém são muito faladas no 

português brasileiro. A princípio, temos a justaposição do predicado ao sujeito, nessa 

ordem, sem nenhum verbo e nenhuma morfologia de tempo na superfície, conforme 

Sibaldo (2011). Observe as construções a seguir. 

a. Muito inteligente esse menino! 

b. Grande a sua casa! 

c. Uma chatice essa aula! 

As Small Clauses Livres, doravante SCLs, apresentam características peculiares 

em aspectos da função e do sentido, ou seja, em relação à sintaxe e à semântica. Apesar 

de não levarem a risca o que diz a gramática tradicional, elas são consideradas 

gramaticais. A primeira “regra quebrada” é a ordem direta dos termos. Temos a 

antecipação do predicado, a fim de eliminar o verbo de ligação nas frases predicativas, 

como vimos nos exemplos em (1). Em uma ordem direta, teríamos: “Esse menino é 

muito inteligente”, por exemplo. Neste artigo, veremos que as principais diferenças das 
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SCLs, com as sentenças predicativas comuns, são: (i) a inversão da ordem dos 

elementos – sujeito e predicado; (ii) seleção precisa dos sujeitos e predicados e (iii) 

supressão da cópula – o verbo de ligação e (iv) a diminuição no tamanho da construção. 

O principal interesse é compreender os motivos que levam o falante inverter a 

ordem sintática dos termos, bem como eliminar o verbo de ligação. Entender, também, 

o contexto e os objetivos expressos por essas construções. Para isso, o artigo está 

organizado da seguinte forma: na seção 1, teremos a discussão e a classificação sintática 

das SCLs, se essas estruturas, de acordo com as gramáticas tradicionais, são frases ou 

orações; na seção 2, levantamento de dados nos apresentará as principais restrições 

essenciais à existência gramatical das SCLs. E por fim, na seção 3, a identificação dos 

dois principais contextos de utilização dessas construções. 

1. Classificação Sintática das Small Clauses Livres 

É necessário compreender a diferença entre frase, oração e período para tentar, 

inicialmente, classificar a estrutura sintática das SCLs. Elas apresentam características 

próprias, pois não possuem a cópula – verbo de ligação, nenhum outro verbo, mas ainda 

sim, mantém relações predicativas, e a disposição varia a ordem direta da língua 

portuguesa. 

De acordo com Bechara, em Moderna Gramática Portuguesa, frase é um 

enunciado declarativo que é diferente da oração por não estabelecer uma relação 

predicativa. Nas frases, essas conexões predicativas não existem necessariamente 

porque o sujeito nem sempre é presente, ou seja, é um termo dispensável, não há a 

ligação essencial de sujeito e predicado. Assim, “são às vezes simples palavras, outras 

vezes uma reunião delas, que são transpostas à função do enunciado.” (BECHARA, 

2009, p. 407). Levando-nos a uma análise mais profunda de frase, Cunha e Cintra 

(2013) dizem que é necessário que a frase tenha sentido completo e que pode ser 

constituída: 

• de uma só palavra: 

 Silêncio!; Cuidado!; Perigo! 

• com verbo: (frase verbal) 

Os fatos explicarão melhor os sentimentos. (Machado de Assis, 1882, 

O Espelho.) 

• sem verbo: (frase nominal) 

Óh, meu Deus, que preguiça! 

Para caracterizar a frase, é importante ter sempre uma entonação. Ao apontar o 

final da fala, há uma grande pausa, marcada graficamente pelo ponto final. Em um 

questionamento, existe uma intenção de vácuo para se encaixar a resposta, na grafia, é 

marcada pelo ponto de interrogação. E nas frases exclamativas, indicadas pelo ponto de 



exclamação, é dada certeza na declaração. Essas informações são importantes, 

principalmente, para a análise de frases construídas de uma só palavra, impedindo-as 

que se percam e acabem tornando-se simples vocábulos sem funções ou valores 

gramaticais. 

O que pode levar a confusão na comparação entre frase x oração é a própria 

definição de oração. Bechara define que também é um enunciado declarativo, mas que a 

organização é voltada para o verbo, a fim de obter o papel semântico completo e não 

precisar recorrer a elementos extralinguísticos. Portanto, uma frase verbal pode ser uma 

oração, desde que tenha sentido completo e que o enunciado tenha, necessariamente, um 

verbo ou locução verbal. Então, na oração, os termos vão relacionar-se sintaticamente 

entre si, como parte de um conjunto harmônico, desempenhando uma função sintática.  

 Com esses dois conceitos, podemos definir ainda o período: que “é a frase 

organizada em oração ou orações.” (CUNHA e CINTRA, 2013, p. 135). Então, 

podemos ter: 

• períodos simples quando formados por uma única oração: 

As pessoas necessitam de cuidados especiais. 

 

• períodos compostos quando formados por duas ou mais orações: 

A vida é assim: esquenta e esfria. (Guimarães Rosa, 1956, Grande 

Sertão: Veredas.)  

 Para também compreender a relação semântico-sintática das SCLs, é importante 

definir o papel de sujeito e predicado como termos essenciais da oração, visto que, no 

conceito de frase, o sujeito é dispensável, já na oração não. Então, sujeito "é o ser sobre 

o qual se faz uma declaração." (CUNHA e CINTRA, 2013, p.136); “sintagma nominal 

que estabelece uma relação predicativa com o núcleo verbal para construir uma 

oração.” (BECHARA, 2009, p. 409).  O predicado, inicialmente, de maneira simples, 

pode ser definido como “tudo aquilo que se diz do sujeito” (CUNHA e CINTRA, 2013, 

p.136). 

• O poema é um objeto súbito (Mário Quintana, O poema.) 

 Sujeito                      Predicado 

 Normalmente, seguindo o padrão da língua portuguesa, as orações são escritas 

na ordem direta. Significa que os termos apresentam “lugares fixos” e, nesse caso, o 

predicado pode ser dividido entre verbo e complemento. Temos, então: 

Predicado 

Sujeito + Verbo + Complemento 

João             ama            presentes 



 Com isso, é natural achar que o sujeito sempre vem em primeiro lugar, seguido 

do predicado, torna-se, pois, mais aceitável quando lemos ou ouvimos. Contudo, a 

língua pode variar nesta ordem e apresentar-se indiretamente, modificando o lugar de 

qualquer um desses elementos, mas mesmo assim continuar compreensível e 

gramatical. 

• João ama presentes!       Presentes, João ama! 

• Todos têm preocupações!      Preocupações, todos têm! 

 Essas informações apresentadas são fundamentais para começarmos a falar sobre 

a estrutura das SCLs. Elas modificam a posição, tornando-se “mini-orações”, já que são 

menores dos que as estruturas convencionais. Possuem funções e contextos específicos, 

os quais abordaremos mais à frente. De acordo com Marcelo Amorim Sibaldo, no artigo 

“Qual a Estrutura das Small Clauses Livres do Português Brasileiro?”, as SCLs 

conseguem modificar a ordem, trazendo o predicado para uma posição inicial e 

deixando o sujeito em uma posição posterior, ou seja, não seguem a ordem direta da 

língua, contudo, ainda transmitem o conteúdo, porque os termos mantém relações de 

dependência entre si. 

  Vale ressaltar, ainda, que dentro do predicado, há um tipo de argumento verbal 

conhecido como complemento predicativo, ou somente predicativo. O seu uso é restrito 

a um pequeno número de verbos (copulativos ou de ligação), os quais se caracterizam 

por terem uma referência vaga à comunicação. Essa situação torna os predicativos 

totalmente responsáveis pelas referências essenciais do sujeito, assumindo a posição de 

núcleo do predicado. 

 Na Gramática da Língua Portuguesa, Maria Helena Mira Mateus nos apresenta 

as frases copulativas, que são sentenças em que o verbo pertence à classe dos verbos 

copulativos. Dentro dessas construções, a autora defende que existam orações pequenas 

de natureza adjetival, algo parecido com as nossas orações predicativas.  

“[...] é possível concluir que, nas frases copulativas, exista um nexo tão forte e directo 

entre o predicativo do sujeito e o sujeito que o verbo copulativo parece não ter as 

propriedades típicas de um predicador. Este facto levou os gramáticos a considerar os 

verbos copulativos meros elementos de ligação e, na sequência desta tradição, alguns 

linguistas encaram-nos como simples lexicalizações de valores temporais, modais e 

aspectuais. De acordo com esta concepção, os verbos copulativos não seriam itens 

lexicais plenos, uma vez que não teriam grelha argumental, sendo o predicativo do 

sujeito o predicador principal da frase e o sujeito um argumento deste.” (MATEUS, 

2003, p. 540) 

 Não que seja necessária a retirada do verbo de ligação (doravante VL) das 

construções, mas percebemos que os termos – predicativo do sujeito e sujeito – 

conseguem estabelecer relações extremamente fortes entre si, capazes de diminuir o 

papel semântico, sintático e sinalizador do VL. Isso acontece pelo fato de que “o sujeito 

de sentenças que os contêm não é o argumento deles, mas do predicativo.” (KATO, 

MIOTO, 2015). Para confirmar esse elo sólido entre os termos, perceba os enunciados a 

seguir. 



a. A Alice é muito escandalosa! 

b. O Paulo é bem esperto! 

 Nas afirmativas (2), tanto os núcleos do sujeito [Alice; Paulo], quanto os núcleos 

do predicativo [escandalosa; esperto] saltam aos olhos do leitor. E mesmo que esteja 

apenas ouvindo-as, o interlocutor foca a atenção nesses núcleos, buscando associá-los. 

Prontamente, o predicativo torna-se o predicador e seleciona o sujeito como o 

argumento, estabelecendo, então, a concordância de número e gênero em qualquer caso. 

Logo, “uma das marcas características de uma relação de predicação é a existência de 

concordância entre o predicativo e o sujeito [...]” (MATEUS, 2003, p. 541). 

 Ao ponto que as SCLs não se apresentam acompanhadas explicitamente de 

nenhum tipo de verbo, é tentador descartá-las dessa explicação, pois não se encaixariam 

no conceito de frases copulativas/nominais nem de orações. É interessante pontuar que 

os predicados dessas construções são do tipo estativo, o que significa que o núcleo pode 

ser um sintagma adjetival (AP). Nesse caso, os predicados relacionam-se com verbos, 

também, estativos, os quais se apresentam em determinado tempo – o que veremos mais 

a frente. Assim, é possível compreender que há a presença do verbo nas SCLs, de modo 

subentendido.  Portanto, nossa proposta é a de que as SCLs são orações em que o verbo 

de ligação pode ser omitido e que, quando presente, aparece antes de dois constituintes: 

a. Linda sua blusa! 

b. É linda sua blusa! 

c. Linda é sua blusa! 

O exemplo (3c) é possível, porém tem outra interpretação contrastiva, que não é a que 

se quer no momento.  

 Seguindo o raciocínio, para cada SCLs, teremos uma contrapartida, usando o 

VL, basta tão somente reorganizar a estrutura em sujeito–verbo–complemento (SVO). 

Esse fato corrobora para que a troca de posição dos termos apague apenas 

fonologicamente a cópula (KATO, 2007). Diante disso, a inversão sintática presente nas 

SCLs visa criar mecanismos de focalização, a fim de chamar atenção às características 

do referente, visto que são construções exclamativas. Sentenças exclamativas, como é o 

caso das SCLs, são caracterizadas por apresentarem semanticamente um julgamento e 

estarem sujeitas a algumas restrições, como veremos na próxima seção. 

a. Chato esse seu irmão! 

b. Esse seu irmão é chato! 

c. Paciente seu namorado! 

d. Seu namorado é paciente! 

Para (4a) e (4c), temos os enunciados correspondentes (4b) e (4d), respectivamente, 

com a presença do VL.  

 

(2) 

(3) 
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2. Restrições Essenciais À Gramaticalidade Das Small Clauses Livres 

 Agora, apresentarei as restrições fundamentais à existência das SCLs 

(SIBALDO, 2009) perante a gramática, bem como a aceitação do uso das sentenças no 

português brasileiro. Assim, continuaremos com nossas análises semântico-sintáticas. 

• Sobre a ordem 

 Como já vimos, a ordem nas SCLs é diferente. Para que a ausência da cópula 

verbal não torne a construção agramatical, nesse tipo de oração, é necessário expressar o 

predicado antes do sujeito, pois não é permitido inserir o VL. Perceba o contraste nos 

dados abaixo. 

a. Legal sua mãe! 

b. *Sua mãe legal! 

c. Grande seu celular! 

d. *Seu celular grande! 

 

• Sobre o sujeito 

 O sujeito é o argumento do núcleo do predicado nas SCLs, ou seja, não podemos 

dispensá-lo. Além disso, há uma categorização na escolha dos sujeitos, sendo-os sempre 

específicos. Isso significa que não há “DPs (determiner phrase) não-específicos, plurais 

nus, itens de polaridade negativa e quantificadores de baixo acarretamento, mas 

apenas DPs específicos e fortemente referenciais.” (SIBALDO, 2011, p. 126). Como 

vimos no início, o sujeito é tranquilamente dispensável nas frases, já nas orações não. É 

sempre necessária a identificação do termo a que faremos referência, pois há 

especificação. 

 

a. *Muito interessante um livro qualquer! 

b. Muito interessante o livro de Machado de Assis! 

c. *Muito bagunceiro alguém! 

d. Muito bagunceiro o meu irmão! 

e. *Bonito nenhum sapato! 

f.  Bonito o sapato da noiva! 

 

• Sobre o predicado 

 Predicados são declarações sobre o sujeito e, conforme Sibaldo, esses 

predicadores podem ser de caráter adjetival (AP) – o predicado serve para dar uma 

característica ao argumento. Esse termo essencial deve relacionar-se com o valor de 

(5) 
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adjetivo ou com o valor de avaliação, papel do determinante avaliativo – DPs 

avaliativas, os quais caracterizam, especificam e dão juízo de valor ao sujeito. O 

sintagma verbal (VP) e adverbial (AdvsP) são dispensáveis aqui nos predicados das 

SCLs. Contudo, a dispensa do sintagma preposicional (PP) no predicado das SCLs não 

é taxativa. Caso ela apresente conteúdo avaliativo, serão tratadas como exceções. 

a. Generoso o José. 

b. Uma graça esse vestido! 

c. *Brincando as meninas! 

d. *Bem o João! 

e. *Na casa Paula! 

f. Em casa a Paula? Que milagre! 

g. Sem nexo sua ideia! 

As orações (7a) e (7b) são compreensíveis. Na primeira, temos um sintagma 

adjetival que exprime uma especificidade de José. Na segunda, uma sentença avaliativa, 

já que o falante expõe a opinião sobre o vestido. Nas construções (7c), (7d) e (7e), 

vemos, respectivamente, os sintagmas verbal, adverbial e preposicional. Nenhum deles 

é aceito como predicado nas SCLs, visto que não expressam características nem 

opiniões, tornando-os agramaticais. Em (7f) e (7g), temos o predicado formado com PP, 

porém, esses dados apresentam caráter avaliativo. 

Falando em adjetivos, vale lembrar que, por mais que a classe adjetiva trate 

desse aspecto qualificativo, nem todos os sintagmas adjetivais são aceitos nas SCLs 

como predicados. Eles precisam ser graduáveis. O que não acontece nos exemplos 

trazidos por Sibaldo no artigo “Sobre a Estrutura Interna das Small Clauses Livres do 

Português Brasileiro”. 

a. *Disponíveis os bombeiros!       *Muito disponíveis. 

b. *Grávida essa mulher!      *Muito grávida. 

As construções acima são ruins, principalmente, por se constituírem de adjetivos 

do tipo stage level – nível do adjetivo. Adaptando ao português, seriam adjetivos que 

não expressam juízo de valor nem opinião, e sim aspectos referenciais que denotam a 

ideia de pluralidade, ou seja, qualquer pessoa seria capaz de perceber. Assim como o 

sujeito deve ser específico, os predicativos nas SCLs devem transmitir traços 

personalíssimos. Conforme Kato (1988), o predicado só pode ser individual level, isto é, 

predicados avaliativos: 

a. Atencioso o bombeiro. 

b. Linda essa grávida! 

No mundo, apesar de haver várias mulheres grávidas, bem como diversos 

bombeiros, mas essas características, em (9a) e (9b), só podem ser atribuídas àqueles a 

que me refiro no momento da fala, porque expressam as perspectivas intrínsecas que 

(7) 

(8) 
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tive sobre eles. Dentro das SCLs, os predicados conterão um conceito e não somente 

uma alusão. 

 

• Sobre o tempo 

Aparentemente, as SCLs não apresentam morfologia de tempo, porque não 

contam com a presença do verbo, responsável por marcar a desinência modo-temporal. 

Entretanto, devemos levar em consideração que as SCLs são utilizadas no momento em 

que expressamos a nossa opinião e fazemos um julgamento pessoal sobre algo que 

acabamos de ver ou perceber. Logo, não faz sentido que o verbo, mesmo subentendido, 

não esteja no presente do indicativo. 

Caso seja preciso indicar uma ideia passada ou futura, é necessária a inclusão 

dos advérbios na oração. Não podemos tentar conjugar o verbo subentendido, porque 

estes são verbos estativos, os quais não fornecem nenhuma variação. Conforme os 

dados abaixo: 

a. Esquisito aquele barulho no motor do carro ontem! 

b. Esquisito aquele barulho ontem no motor do carro! 

c. Linda você com essa roupa na festa amanhã! 

d. Linda você amanhã com essa roupa na festa! 

Em todas as orações (10), o adjunto adverbial de tempo forçou uma leitura no 

passado e no futuro. Em relação a esses dados, percebemos que as SCLs podem ter uma 

variação temporal, porém não vai ser marcada pelo verbo subentendido e sim pelos 

advérbios. Vale ressaltar que esses advérbios, agora, refiro-me tanto aos locativos 

quanto temporais, de acordo com Sibaldo (2011) não podem intervir entre o predicado e 

o sujeito das SCLs. Todavia, se tentarmos reconfigurá-las, as estruturas não serão 

consideradas ruins.  

a. Esquisito ontem aquele barulho no motor do carro! 

b. Esquisito no motor do carro aquele barulho ontem! 

c. Linda amanhã com essa roupa na festa! 

d. Linda na festa com essa roupa amanhã! 

Inicialmente, podemos achá-las excêntricas (11), porque não são tão usadas nas 

expressões cotidianas, contudo, são aceitáveis. As análises desses dados são de caráter 

puramente semântico, visando apenas estabelecer a comunicação, fazendo-se 

compreender.   

 

 Sobre a negação 

 As SCLs apresentam a inviabilidade de serem negadas. Fato que não é 

surpreendente, pois como já vimos aqui, elas são estruturas exclamativas e estas não 

(10) 
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podem ser negadas. Porém, os itens de polaridade negativa são aceitos no predicado das 

SCLs. 

 Itens de Polaridade Negativa (doravante NIPs) são sintagmas que introduzem na 

construção “núcleos que negam as unidades sobre as quais têm escopo.” (MATEUS, 

2013). Os constituintes são negados porque decorre da presença de marcadores de 

negação, como é o caso de não, nem, sem, ou de quantificadores negativos, como, por 

exemplo, ninguém, nenhum, nada, nunca, que podem por si sós ou em combinação 

formar uma expressão negativa. Diante disso, é necessário aplicar um teste para 

perceber se as SCLs podem ser negadas. 

a. Dedicada essa estudante! 

b. (*Não) dedicada (*não) essa estudante (*não)! 

c. Nem um pouco dedicada essa estudante! 

d. (*Sem) dedicada (*sem) essa estudante (*sem)! 

e. (*Nenhuma) dedicada (*nenhuma) essa estudante! 

f. Nada dedicada essa estudante! 

g. (*Nunca) dedicada (*nunca) essa estudante (*nunca)! 

Das seis tentativas de negação da oração “Dedicada essa estudante” (12a), apenas duas 

apresentaram boa aceitação (12c) e (12f). Isso acontece porque são quantificadores 

negativos que propõem tão somente uma redução, mesmo que chegando a zero, na 

característica do sujeito e a palavra consegue estabelecer uma relação com o 

predicativo. Em (12b), (12d), (12e) e (12g), temos uma negação total e absoluta e as 

palavras negativas não conseguem estabelecer uma relação com o predicativo, 

tornando-as inaceitáveis e agramaticais. 

 Portanto, as SCLs podem ser negadas, desde que com palavras que consigam 

relarcionar-se com o predicado, reduzindo o sentido da caracterização, até não existir, 

negando o predicativo. Semanticamente expressam uma intenção de graduação. 

a. Bem pouco dedicada essa estudante! 

b. Nem um pouco dedicada essa estudante! 

c. Nada dedicada essa estudante! 

 

 

 Sobre as matrizes 

 As SCLs são consideradas sentenças absolutas e não podem aparecer 

subordinadas  a nenhuma outra oração. Elas podem ser coordenadas, justamente porque 

orações coordenativas são independente entre si. Observe os dados. 

a. Chata essa menina, insuportável ela! 

b. Muito fofo esse casal, um amor eles! 

 

 

(12) 

(13) 

(13) 



3. Contexto De Utilização Das Small Clauses Livres 

 

Até aqui já estudamos muitas características das SCLs, e nesta seção 

explanaremos os contextos e as relações causadas no uso dessas construções. A minha 

proposta é compreender os dois principais resultados semânticos. Por serem sentenças 

exclamativas, elas resultam em efeitos irônicos e enfáticos. Logo, é necessária a 

conceituação desses dois termos. 

Ironia 

A ironia é uma figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra ou 

expressão de forma que ela tenha um sentido diferente do habitual, podendo produzir 

um humor sutil.  É um recurso não convencional da língua que utilizamos para tornar a 

sentença mais expressiva. Como já vimos, as SCLs têm foco no predicativo, nesse caso, 

o sintagma adjetival vai ser usado de forma contrária ao contexto proposto, como, por 

exemplo, os dados a seguir nos mostram: 

I. Em um jantar, começam a falar de algo considerado chato. Logo, um dos que 

estão à mesa diz: interessante esse assunto, hein?! 

II. Quando o namorado está conversando muito com outra mulher, achando ruim a 

situação, a namorada diz: muito legal essa conversa, hein?! 

III. Quando uma pessoa mostra um vestido muito feio, mas está empolgada, 

considerando bonito e sem querer se expressar verdadeiramente diz: lindo esse 

vestido! 

IV. Quando uma amiga cai na lama e para causar uma situação de humor dizemos: 

limpa você! 

Em todas as situações propostas, as construções não queriam exprimir o seu sentido 

literal, mas foram empregadas a fim de fazer um jogo de palavras. Nas SCLs I, II e III, 

temos críticas, e, em IV, um efeito humorístico. É necessário ressaltar, que como são 

exclamações, as SCLs precisam de uma entonação diferente na voz, para criar essa 

atmosférica irônica. 

 

 Ênfase 

 As SCLs por si só são enfáticas, focam a atenção no predicativo. Logo, um dos efeitos 

resultantes dessas orações é a ênfase. Podemos associá-las com advérbios de intensidade, pro 

exemplo, tornando os adjetivos ainda mais destacados. 

V. Lindo o João! 

VI. Muito lindo o João! 

VII. Grande sua casa! 

VIII. Grande demais sua casa! 

IX. Atentado esse cachorro! 

X. Extremamente atentado esse cachorro! 



Em um contexto em que o falante necessita realçar a característica do sujeito, ele usa de 

construções do tipo SCLs, mesmo sem perceber, visto que o mais importante é torná-la a 

principal referência da oração. 

 

Considerações Finais 

 Concluímos que as SCLs são matrizes e nunca podem ser subordinadas a 

nenhuma outra oração. Apresentam restrições em diversos aspectos, como a ordem fixa 

predicado + sujeito, o sujeito, o predicado, o tempo e a negação. Depois de 

levantamento de dados e aplicação de testes, elas são classificadas como orações, 

mesmo sem apresentarem o verbo na superfície, de modo subjacente. E os dois 

principais efeitos são irônicos e enfáticos. 
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