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RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar uma pesquisa de doutorado que vem analisando um tipo de 
Construção de Tópico, representada pela estrutura [SN(sujeito) + pronome anafórico + verbo], geralmente 
conhecida como Deslocamento à Esquerda (DE). Em tal estrutura, verifica-se a retomada do elemento inicial em 
uma sentença-comentário: “As orientações curriculares, então, elas têm uma forma bastante interessante.”. 
Nesse exemplo, houve um deslocamento à esquerda do sujeito da oração com retomada do componente inicial 
na sentença-comentário na forma do pronome elas. Tal estudo propõe uma análise empírica, baseada em 
gravações recentes (a partir de 2010) de diferentes falantes brasileiros, inseridos nos seguintes contextos 
comunicativos: sermões religiosos, entrevistas televisivas e aulas. Uma vez que consideramos a estrutura em 
análise em variação na fala (presença ou ausência de pronome), a pesquisa segue a Teoria Variacionista 
Laboviana associada a princípios da Linguística Funcional e a alguns estudos sobre Gêneros Discursivos. Nossa 
análise investiga o significado de fatores gramaticais e discursivos na referida estrutura. Em particular, neste 
artigo, apresentaremos algumas hipóteses e resultados preliminares no intuito de apresentar possíveis elementos 
motivadores para a seleção das variantes em questão. Acreditamos que os futuros resultados vão reafirmar a 
relevância da noção de tópico na organização do Português Brasileiro em sua modalidade oral.  
 
PALAVRAS-CHAVE: tópico; variação; funcionalismo; gênero 
	

Introdução	

As	 Construções	 de	 Tópico	 têm	 sido	 objeto	 de	 estudo	 de	 diversos	 autores	 nos	
últimos	 anos.	 Várias	 pesquisas,	 com	 a	 utilização	 de	 distintos	 corpora,	 têm	 buscado	
apresentar	evidências	de	que	o	Português	Brasileiro	(doravante	PB),	em	sua	modalidade	
oral,	está	se	caracterizando	cada	vez	mais	como	uma	língua	de	tópico	e	afastando-se	da	
estrutura	tradicional	de	Sujeito	+	Verbo	+	Complemento.	

Propomo-nos,	 também,	 a	 agregar	 nossa	 contribuição	 para	 tais	 estudos,	
realizando	uma	pesquisa	sobre	um	dos	tipos	de	Construções	de	Tópico	(doravante	CTs),	
classificado	pela	teoria	linguística	como	Deslocamento	à	Esquerda	(DE)	de	sujeito,	à	qual	
nos	 referimos	 como	 estrutura	 [SN(sujeito)	 +	 pronome	 anafórico	 +	 verbo].	 A	 título	 de	
exemplo,	veja-se	a	construção	abaixo,	encontrada	na	fala	do	Português	Brasileiro:		

1.	“O	cérebro,	como	máquina,	ele	tem	que	ser	tratado	de	forma	que	você	entenda	em	que	momento...”	
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Nesse	 exemplo,	 verifica-se	 a	 ocorrência	 de	 um	 pronome	 (ele)	 que	 faz	 uma	
referência	 anafórica	 ao	 SNsujeito	 (O	 cérebro).	 Por	 estar	 se	 tornando	 cada	 vez	 mais	
comum	na	 fala	do	PB,	 tal	 estrutura	 tem	sido	o	objeto	de	estudo	de	nossa	pesquisa	de	
doutorado,	 que	 tem	 como	 corpus	 amostras	 de	 fala	 extraídas	 dos	 gêneros	 sermão,	
entrevista	televisiva	e	aula.	

Diante	 disso,	 nossa	 proposta	 neste	 artigo	 é	 a	 de	 fazer	 uma	 apresentação	 dos	
resultados	preliminares	que	foram	demonstrados	durante	nosso	exame	de	Qualificação.	
Para	 tanto,	 o	presente	artigo	está	organizado	da	 seguinte	maneira:	na	primeira	 seção,	
explicitamos	o	fenômeno	em	estudo;	na	segunda	seção,	apresentamos	a	base	teórica	que	
norteia	 o	 desenvolvimento	 da	 pesquisa;	 na	 terceira	 seção,	 explicitamos	 o	 corpus	 e	 a	
metodologia	utilizados;	na	quarta	seção,	apresentamos	alguns	resultados	preliminares;	
e,	 por	 fim,	 na	 quinta	 e	 última	 seção,	 tecemos	 algumas	 considerações	 finais	 sobre	 o	
desenvolvimento	da	pesquisa.		

1.	Sobre	a	estrutura	[SN(sujeito)	+	pronome	anafórico	+	verbo]	 	 	
Devido	 ao	 fato	 de	 haver	 classificações	 distintas	 com	 relação	 ao	 termo	 tópico,	

apresentamos,	a	seguir,	uma	breve	explanação	sobre	o	conceito	aplicado	neste	trabalho.	
Sintaticamente,	as	CTs	são	constituídas	por	um	Sintagma	Nominal	(SN)	acompanhado	de	
uma	sentença-comentário,	diferenciando-se,	assim,	da	estrutura	sintática	atribuída	pela	
tradição	gramatical	à	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	 elemento	 sobre	 o	 qual	 se	 faz	 um	 comentário,	
elaborado	em	sentença	com	sujeito	e	predicado.	

A	 estrutura	 [SN(sujeito)	 +	 pronome	 anafórico	 +	 verbo]	 constitui	 um	 dos	 tipos	 de	
CTs.	De	um	modo	geral,	 as	CTs	 são	divididas	 em	quatro	 tipos	de	 acordo	 com	a	 teoria	
linguística.	Tal	tipologia	foi	proposta	em	Pontes	(1987)	e	é	retomada	por	Vasco	(1999,	
2006)	e	Orsini	(2003).		

Os	 dois	 primeiros	 tipos	 são	 considerados	 como	 estruturas	 que	 apresentam	um	
vínculo	sintático	entre	o	tópico	e	o	comentário:		
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Deslocamentos	à	Esquerda	(DEs)	ou	estrutura	

[SN(sujeito)	+	pronome	anafórico	+	verbo]	
Nesse	 caso,	 verifica-se	 a	 retomada	 do	 elemento	
inicial	na	sentença-comentário.	É	o	que	ocorre	nos	
exemplos:	 (2)	 “Os	 livros,	 eles	 estão	 em	 cima	 da	
mesa.”1;	 (3)	 “Meu	 sogro	 coitado	 ele	 já	 fez	 tanta	
coisa	na	vida,”,	nos	quais	houve	um	deslocamento	à	
esquerda	do	 sujeito	das	orações	 com	retomada	do	
componente	 inicial	 na	 sentença-comentário	 na	
forma	dos	pronomes	eles	e	ele.		
	

Topicalizações	(TOPs)	

	

Nesse	 tipo,	 pode-se	 reconstituir	 o	 movimento	 do	
termo	 topicalizado,	 sem	 retomada	 do	 componente	
inicial	 na	 sentença-comentário.	 É	 o	 que	 temos	nos	
exemplos:	(4)	“Dessa	cerveja	eu	não	bebo.”;	(5)	“A	
roupa	 a	 escola	 faz;”,	 nos	 quais	 os	 complementos	
(indireto	 e	 direto)	 são	deslocados	para	 o	 início	 da	
oração,	invertendo,	assim,	a	ordem	canônica	do	PB	
que	seria	SVO	(Sujeito	+	Verbo	+	Objeto).		

Anacoluto	ou	“Duplo	Sujeito”	

	

O	terceiro	tipo	de	CTs	caracteriza-se	por	não	haver	
vínculo	sintático	entre	tópico	e	comentário.	Não	se	
verifica	nem	a	topicalização	nem	o	deslocamento	de	
nenhum	 elemento.	 É	 o	 que	 acontece	 em:	 (6)	 “Eu	
agora,	cabô	desculpa	de	concurso,	né?”;	(7)	“E	esse	
menino,	a	gente	mexia	com	os	outros	no	ônibus,	às	
vezes	os	outros	passava,	a	gente	mexia,	a	gente	ria.”	
Os	 Sintagmas	 Nominais	 (SNs)	 Eu	 e	 esse	 menino	
não	apresentam	vínculo	sintático	com	o	comentário	
posterior,	sendo	a	relação	puramente	semântica	

Construções	de	tópico-sujeito	

O	quarto	e	último	 tipo	é	o	chamado	 tópico-sujeito.	
Tal	 caso	 caracteriza	 as	 CTs	 de	 maneira	 que	 a	
estrutura	 sintática	 sugere	 a	 reanálise	 dos	
elementos	topicalizados	como	sujeitos	gramaticais.	
O	 tópico	 assume,	 assim,	 alguns	 traços	 de	 sujeito,	
como,	 por	 exemplo,	 a	 concordância	 verbal,	
colaborando	para	a	manutenção	da	ordem	canônica	
do	 PB	 (SVO).	 Nos	 exemplos	 a	 seguir,	 temos:	 (8)	
“Essa	 casa	 bate	 bastante	 sol.”;	 (9)	 “...	 e	 a	 carne	
seca	já	deu	uma	fervura,	já	tirou	aquela	gordura,...”.	
Aqui,	pode-se	interpretar	Essa	casa	e	a	carne	seca	
como	 sujeitos	 devido	 à	 ordem	 canônica	 SVO,	 ou	
seja,	esse	tipo	de	CT	apresenta	estruturas	sintáticas	
aparentemente	 semelhantes	 à	 ordem	mais	 natural	
do	português.	Dos	quatro	tipos	acima	apresentados,	
nos	 limitamos	 ao	 estudo	 do	 primeiro,	 por	 virmos	
observando	 seu	 uso	 crescente	 em	 alguns	 gêneros	
na	língua	falada.		

	
	
2.	Pressupostos	teóricos	

Uma	das	correntes	 teóricas	à	qual	nossa	pesquisa	está	vinculada	é	a	Teoria	da	
Variação	e	Mudança	Linguística,	que	pode	ser	apresentada	na	seguinte	definição:		

	

																																																								
1 Todos os exemplos citados nesta seção (2 ao 9) foram retirados do Projeto PEUL/UFRJ (ano 2000) e de Pontes 
(1981,1987). 
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A	 variação	 em	 todo	 o	 nível	 da	 organização	 do	 sistema	 linguístico	 constitui	 o	
campo	 predileto	 da	 pesquisa	 sociolinguística.	 É	 essencialmente	 por	 meio	 da	
variação	que	se	manifestam	os	parâmetros	de	diferenciação	social,	os	processos	
dinâmicos	de	variação	estilística	e	a	interação	de	fatores	do	sistema	linguístico.	
É	por	isso	que	se	denominam	variacionistas	os	trabalhos	de	pesquisa	realizados	
dentro	 desse	 modelo...	 (A	 análise	 da	 variação).	 Apoia-se,	 sem	 se	 limitar,	 nas	
descobertas	da	 teoria	 linguística	 abstrata,	 e	 supõe	 como	 critério	de	 validação	
da	 teoria	 a	 convergência	 dos	 resultados	 de	 análise	 empíricos	 realizados	
independentemente	sobre	distintos	corpora.	

Cedergren	(1983:	149)	;	apud	Bentivoglio	(1987:	7)	

Consideramos	 que	 a	 estrutura	 que	 estamos	 analisando	 [SN(sujeito)	 +	 pronome	
anafórico	+	verbo]	apresenta-se	em	variação	na	fala	do	PB,	uma	vez	que,	observamos	o	
mesmo	falante,	produzindo	as	seguintes	orações	num	mesmo	evento	comunicativo2:		

10.	 “O	cérebro,	 como	máquina,	ele	 tem	que	ser	 tratado	 de	 forma	que	você	 entenda	em	que	momento...”	
(SN(sujeito)	+	pronome	anafórico	+	verbo)	
11.	“O	cérebro	tem	toda	uma	técnica,	uma	necessidade	para	que	ele	funcione	melhor...”	(SN(sujeito)	+	verbo)		

Diante	 da	 alternância	 dessas	 duas	 estruturas	 no	mesmo	 contexto	 linguístico	 e	
social,	propomo-nos	a	sistematizar	tal	variação,	numa	tentativa	de	identificar	os	fatores	
que	podem	propiciar	a	ocorrência	do	pronome	anafórico	que	é	o	elemento	diferenciador	
entre	as	orações.		

À	orientação	teórico-metodológica	da	Teoria	da	Variação	e	Mudança	Linguística,	
associaremos	alguns	aspectos	da	Linguística	Funcional	para	conduzir	a	nossa	análise,	
pois	 consideramos	 que	 a	 mesma	 deseja,	 segundo	 Dijk	 (1997:	 3):	 “revelar	 a	
instrumentalidade	da	linguagem	no	que	diz	respeito	aos	que	as	pessoas	fazem	e	realizam	

ao	usá-la	na	interação	social”.	
O	funcionalismo	ou	a	linguística	funcional	constitui	uma	abordagem	da	linguística	

direcionada	para	o	uso,	observando	a	língua	do	ponto	de	vista	do	contexto	linguístico,	no	
qual	 a	 sintaxe	 varia	 em	 virtude	 da	 interação	 discursiva.	 Givón	 (1979)	 afirma	 que	 a	
sintaxe	existe	para	desempenhar	uma	certa	 função,	e	é	esta	 função	que	determina	sua	
maneira	de	ser.	

Pode-se,	 de	 um	 modo	 geral,	 apresentar	 as	 características	 fundamentais	 do	
funcionalismo	linguístico	como	uma	abordagem	que:		

dada	 a	 ênfase	 à	 língua	 como	 comunicação,	 deve	 estar	 preocupada	
principalmente	com	a	relação	entre	padrão	linguístico	e	contextos	de	uso,	(…)	o	
conhecimento	linguístico	envolvido	vai	muito	além	do	conhecimento	das	regras	
sintáticas,	semânticas,	morfológicas	e	fonológicas,	para	incluir	o	conhecimento	

																																																								
2 Ambas as orações (10 e 11) foram produzidas por um professor, durante uma aula sobre “Técnicas de 
memorização”. 
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de	como	essas	regras	podem	ser	apropriadamente	usadas	em	tipos	particulares	
de	 contexto.	 (…)	 escolhas	 são	 feitas,	 em	 eventos	 reais	 de	 comunicação,	 de	
acordo	com	fatores	contextuais.	

Butler	(2003:	5)	

Um	dos	aspectos	do	funcionalismo	que	estamos	utilizando	em	nossa	pesquisa	é	a	
questão	do	fluxo	da	informação.	

Tal	 aspecto	diz	 respeito	não	apenas	ao	 conteúdo	do	que	é	 compartilhado	pelos	
falantes	no	momento	da	interação,	mas,	na	linguagem	de	Chafe	(1976:	28):	o	modo	como	
o	conteúdo	é	“empacotado”	e	apresentado	ao	ouvinte.		

Esse	parâmetro	pode	ser	assim	definido	:		
O	 fluxo	 de	 informação	 diz	 respeito,	 pois,	 aos	 aspectos	 cognitivos	 e	 sociais	 do	
‘empacotamento’	que	as	pessoas	fazem	do	conteúdo	ideacional,	quando	falam.	
Em	 outras	 palavras,	mais	 do	 que	 com	o	 conteúdo	 ideacional	 do	 enunciado,	 o	
fluxo	de	informação	tem	relação	com	a	organização	que	nele	obtêm	categorias	
como	 “tópico	 e	 comentário”,	 “sujeito	 e	 predicado”,	 “informação	 dada	 e	
informação	 nova”,	 ou,	 ainda,	 “unidades	 de	 entonação”,	 “orações”,	 “frases”	 e	
“parágrafos”.		

Moura	Neves	(1997:	34)	

O	grau	de	conhecimento	compartilhado	desempenha	um	papel	muito	importante	
num	modelo	no	qual	se	dá	importância	ao	discurso:	

A	 questão	 da	 informatividade	 é	 abordada	 na	 linguística	 funcionalista	
principalmente	 a	 partir	 da	 classificação	 semântica	 e	 da	 codificação	 de	
referentes	 no	 discurso,	 demonstrando	 que	 a	 forma	 como	 um	 referente	 é	
apresentado	 no	 discurso	 é	 determinada	 por	 fatores	 de	 ordem	 semântico-
pragmática.		

Cunha,	Costa	&	Cezario	(2003:	44)	

Em	particular,	no	nosso	estudo,	lançamos	mão	dos	trabalhos	de	Prince	(1981	e	
1992).	A	autora	apresenta	um	modelo	para	 classificar	as	entidades	 informacionais	do	
discurso,	 classificando	e	organizando	os	 referentes	discursivos	em	 três	grupos:	novos,	
evocados	e	inferíveis3.	

Entende-se	 por	 um	 referente	 novo	 –	 ou	 entidade	 nova	 –	 um	 elemento	 que	 é	
introduzido	pela	primeira	vez	no	discurso.	Um	referente	pode	ser	evocado	–	ou	velho	–	
se	já	tiver	ocorrido	no	texto	(textualmente	evocado)	ou	se	estiver	disponível	na	situação	

																																																								
3	 Na	 verdade,	 o	 que	 apresentamos	 acima	 é	 uma	 proposta	 simplificada	 do	 modelo	 de	 Prince,	 pois	
originalmente,	ela	propõe	a	entidade	nova	que	pode	ser	dividida	em	não-usada	e	totalmente	nova	(esta	
ainda	se	divide	em	totalmente	nova	ancorada	e	totalmente	nova	não	ancorada);	a	evocada	que	pode	
ser	evocada	 textualmente	 ou	evocada	 situacionalmente;	 e	 a	 inferível	que	 também	pode	 ser	de	dois	
tipos:	a	inferível	não	incluidora	e	a	inferível	incluidora.	
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de	fala	(situacionalmente	evocado).	E	pode	denominar-se	inferível	ao	ser	identificado,	
por	 um	 processo	 de	 inferência,	 com	 base	 em	 outras	 informações	 já	 dadas	 ou	 em	
esquemas	cognitivos	já	acionados.	

Tais	 classificações	 de	 Prince	 nos	 auxiliarão	 a	 analisar	 se	 os	 SNs	 em	 destaque	
representam	uma	entidade	velha	(evocada),	inferível	ou	nova	no	discurso,	observando,	
assim,	 se	 a	 retomada	anafórica,	 realizada	 através	do	pronome,	 estaria	 associada	 a	um	
dos	graus	de	informação	compartilhados.		

Além	 da	 orientação	 teórico-metodológica	 da	 Teoria	 da	 Variação	 e	 Mudança	
Linguística	 e	 dos	 conceitos	 da	 Linguística	 Funcional	 apresentados,	 estamos	 utilizando	
alguns	conceitos	da	análise	de	Gêneros	Discursivos.	

Tomamos	 como	 base	 os	 estudos	 de	 Bakhtin	 (2003).	 Nesse	 trabalho,	 o	 autor	
defende	que	a	vontade	discursiva	do	falante	se	realiza	antes	de	tudo	na	escolha	de	certo	
gênero	de	discurso,	o	que	ele	define	como	formas	relativamente	estáveis	de	enunciados:		

Nós	 assimilamos	 as	 formas	 da	 língua	 somente	 nas	 formas	 das	 enunciações	 e	
justamente	 com	 essas	 formas.	 As	 formas	 da	 língua	 e	 as	 formas	 típicas	 dos	
enunciados,	 isto	 é,	 os	 gêneros	 do	 discurso,	 chegam	 à	 nossa	 experiência	 e	 à	
nossa	consciência	em	conjunto	e	estreitamente	vinculadas.	

Bakthin	(2003:	282,	283)		

Outro	trabalho	que	tomamos	como	base,	 também,	é	o	de	Marcuschi	(2008).	Em	
seus	estudos	sobre	gêneros	discursivos,	apresenta-nos	a	noção	de	gênero	 textual,	 tipo	
textual	e	domínio	discursivo.	O	 tipo	 textual	seria	uma	espécie	de	construção	teórica,	o	
que	 conhecemos	 como	narração,	 argumentação	 e	 descrição,	 por	 exemplo.	 Já	 o	 gênero	
textual	 corresponde	 aos	 textos	 que	 encontramos	 em	 nossa	 vida	 diária	 como	 um	
telefonema,	uma	carta	pessoal,	um	bilhete,	entre	outros.	E	por	fim,	o	domínio	discursivo	
seria,	 citando	Bakhtin	 (2003),	uma	“esfera	da	atividade	humana”,	 indicando	 instâncias	
discursivas,	 como	 por	 exemplo,	 discurso	 jurídico,	 discurso	 jornalístico,	 discurso	
religioso	 etc.	 Em	 nosso	 estudo,	 utilizamos	 tais	 distribuições,	 em	 que	 um	 domínio	
discursivo	 dá	 origem	 a	 vários	 gêneros.	 Os	 três	 domínios	 e	 gêneros	 com	 que	 estamos	
trabalhando,	 em	 particular,	 são:	 o	 religioso	 (gênero	 sermão),	 o	 jornalístico	 (gênero	
entrevista	televisiva)	e	o	acadêmico	(gênero	aula),	na	tentativa	de	neles	inserir	o	papel	
da	estrutura	que	estamos	pesquisando.	

Outro	aspecto	que	estamos	considerando	é	o	nível	de	planejamento	dos	gêneros.	
Por	isso,	relevante	para	nossa	análise,	também	temos	o	trabalho	de	Ochs	(1979)	sobre	
discurso	planejado	e	não-planejado,	no	qual	a	autora	apresenta	as	seguintes	definições	
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(1979:	55):	discurso	relativamente	não-planejado	é	o	discurso	em	que	há	a	ausência	
de	premeditação	e	preparação	organizacional;	discurso	relativamente	planejado	é	o	
discurso	 em	 que	 há	 premeditação	 e	 é	 organizado	 (preparado)	 previamente.	 Estamos	
utilizando	seu	estudo	para	verificar	se	os	gêneros	aqui	analisados	caracterizam-se	por	
um	planejamento	prévio	de	conteúdo,	mas	não	de	forma,	o	que	favoreceria	a	retomada	
anafórica.		

Assim,	estamos	fazendo	uso	dos	gêneros	não	“como	modelos	estanques	nem	como	
estruturas	 rígidas,	mas	 como	 formas	culturais	 e	 cognitivas	de	ação	 social	 corporificadas	

na	linguagem,	[...]gêneros	como	entidades	dinâmicas,”	(MILLER,	1984	;	apud	MARCUSCHI,	
2008:	151)	para	analisar	a	estrutura	[SN(sujeito)	+	Pronome	Anafórico	+	Verbo].	

3.	O	Corpus	e	a	metodologia	

Os	 dados	 que	 estão	 sendo	 utilizados	 em	 nossa	 pesquisa	 provêm	 de	 amostras	
atuais	de	fala	(a	partir	de	2010)	em	diferentes	contextos	discursivos,	selecionadas,	em	
sua	maioria	do	site	«	www.youtube.com	».		

Algumas	estratégias	estão	sendo	utilizadas	para	padronizar	as	horas	de	gravação	
do	nosso	corpus.	Em	particular,	para	nosso	exame	de	Qualificação,	uma	delas	 foi,	para	
sermões	e	aulas,	considerar	os	30	primeiros	minutos	de	gravação.	Já	para	as	entrevistas	
e,	também,	para	alguns	sermões	e	aulas	com	menor	tempo	de	duração,	unimos	dois	ou	
três	 para	 que	 equivalessem	 ao	 mesmo	 tempo	 de	 gravação.	 Para	 os	 dados	 que	
apresentaremos	 na	 seção	 4,	 totalizamos	 cerca	 de	 3	 horas	 de	 gravação,	 dividindo	 uma	
hora	 para	 cada	 gênero.	 Foram	 selecionados	 os	 SNs	 que	 se	 encaixavam	nas	 estruturas	
[SN(sujeito)	+	pronome	anafórico	+	verbo]	e	[SN(sujeito)	+	verbo].	

Para	a	análise	dos	dados	do	fenômeno,	estamos	utilizando	o	pacote	de	programas	
estatísticos	 denominado	Goldvarb	 (versão	 X)	 (Sankoff,	 D.,	 Tagliamonte,	 S.	&	 Smith,	 E.,	
2005),	 que	 realiza	 uma	 contagem	 das	 ocorrências	 e	 o	 cálculo	 das	 percentagens	 de	
aplicação	para	os	fatores	linguísticos	formulados.	

Por	 fim,	 reconhecendo	 que	 a	 inserção	 do	 pronome	 após	 um	 SN	 tem	 se	
apresentado	 como	 um	 traço	 característico	 da	 fala	 atual	 do	 PB,	 formulamos	 algumas	
hipóteses	 para	 analisar	 sua	 ocorrência.	 Nossas	 hipóteses	 são	 delineadas	 pelo	
pensamento	de	que	 tal	 inserção	seria	motivada	especialmente	por	 fatores	discursivos,	
mas	também	por	aspectos	gramaticais	e	semânticos.	
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Para	este	artigo,	apresentaremos	os	dados	encontrados	com	relação	às	seguintes	
hipóteses:	 (a)	 a	 extensão	 do	 SN	 favoreceria	 o	 uso	 do	 pronome;	 (b)	 a	 presença	 de	
material	interveniente	(elemento	interferente)	entre	o	SN	e	o	verbo	seria	um	propulsor	
para	 a	 CT	 em	 análise;	 (c)	 o	 status	 informacional	 do	 SN	 poderia	 favorecer	 o	 uso	 do	
pronome	anafórico.		

	
4.	Análise	de	Alguns	Resultados	Preliminares	

Uma	vez	que	tomamos	como	uma	de	nossas	bases	teóricas	a	Teoria	da	Variação,	
apresentamos	 a	 seguir	 os	 grupos	 de	 fatores	 linguísticos	 que	 podem	 contribuir	 para	 a	
ocorrência	das	estruturas	que	se	verificam	em	variação.	

A	variável	linguística	é	formada	pelo	SN	de	uma	oração,	com	ou	sem	pronome	
anafórico,	 cujas	 variantes	 são	 a	 estrutura	 [SN	 +	 pronome	 anafórico	 +	 verbo]	 e	 a	
estrutura	 [SN+verbo],	 ou	 seja,	 analisamos	 estruturas	nas	quais	 ora	 o	 SN	 é	 retomado	
por	um	pronome	anafórico,	ora	o	SN	não	é	retomado,	não	representando	uma	CT.		

Apresentamos	 as	 hipóteses	 e	
os	 resultados	 iniciais	 encontrados,	
até	 o	 momento,	 numa	 perspectiva	
geral	 dos	 três	 domínios	 discursivos	
analisados4.	 Identificamos	 421	
ocorrências	 do	 fenômeno	 variável,	
como	pode	ser	observado	na	tabela	a	
seguir:	

	
4.1	Dimensão	do	SN	

A	hipótese	 em	questão	 é	 a	 de	 que	 SNs	mais	 extensos	 (formados	por	 um	maior	
número	 de	 sílabas)5	 favoreceriam	 o	 aparecimento	 de	 um	 pronome	 co-referencial.	
Apresentamos	 a	 seguir	 três	 fatores	 para	 tal	 grupo,	 adaptando	 a	 proposta	 de	 Braga	
(1987):	

	

																																																								
4 Os resultados apresentados nesse primeiro momento referem-se a dados coletados dos três gêneros discursivos 
indiscriminadamente, como uma amostra inicial no exame de Qualificação. Até o término da pesquisa, 
pretendemos realizar análises separadas para cada um dos gêneros em questão. 
5 A divisão em sílabas chegou a esses 3 fatores depois de uma trabalho de análise mais minucioso em que SNs 
foram vistos separadamente. 
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a)	O	SN	contém	até	3	sílabas.	
12.	“que	a	dor...	ela	é	comum	em	todos	os	lugares.”	

								13.	“A	cruz	é	uma	realidade.”	

b)	O	SN	contém	de	quatro	a	seis	sílabas.	
14.	“que	essa	palavra...	ela	vem	cair	assim...”	
15.	“O	sofrimento	figura	na	vida	humana...”	

	
c)	O	SN	contém	7	ou	mais	sílabas.	
				(16)	“O	tema	dessa	manhã	ele	é	muito	claro.”	
					(17)	“O	monte	das	agonias	não	é	uma	representação.”	

Veja-se	a	tabela	abaixo.	
Análises	 prévias	 têm	

apontado	 em	 diferentes	 direções	
quanto	 a	 esse	 fator.	 O	 primeiro	
trabalho	 a	 considerar	 a	 dimensão	
do	SN	no	estudo	das	CTs	 foi	Braga	
(1987).	 Utilizando	 exemplos	
obtidos	do	discurso	oral	de	falantes	

não-adultos	e	adultos,	 encontrados	nas	amostras	do	acervo	do	Projeto	PEUL/UFRJ,	da	
década	de	80	(Amostra	80	ou	Amostra	Censo),	a	autora	apresentou	evidências	de	que	
SNs	mais	longos	tenderiam	a	favorecer	o	aparecimento	de	um	pronome	co-referencial.		

Outra	 autora	 a	 considerar	 a	 extensão	 do	 SN	 em	 seus	 estudos	 sobre	 as	 CTs	 foi	
Orsini	(2003).	Esta	encontra	resultados	diferentes	dos	apresentados	por	Braga	(1987),	
mostrando	evidências,	 com	base	 em	dados	 coletados	 e	quantificados	 em	 sua	pesquisa	
(Projeto	NURC/UFRJ,	fala	culta	do	PB),	que	o	número	de	sílabas	do	SN	não	influenciaria	
a	retomada	anafórica	através	do	uso	do	pronome,	não	sendo	possível,	assim,	vincular	a	
retomada	do	SN	à	sua	extensão.	

Por	 sua	 vez,	 Belford	 (2006),	 nossa	 dissertação	 de	 mestrado,	 considerou	 a	
extensão	do	SN	como	possibilidade	para	a	retomada.	Belford	utilizou	os	dados	de	uma	
amostra	mais	recente	do	Projeto	PEUL/UFRJ	(Amostra	00),	que,	embora	não	tenha	sido	
composta	 pelos	 mesmos	 falantes	 da	 Amostra	 Censo,	 os	 mesmos	 parâmetros	 de	
estratificação	 social	 (sexo,	 idade	 e	 escolaridade)	 e	 os	 mesmos	 procedimentos	 foram	
usados,	 de	 forma	 que	 se	 pudesse	 garantir	 uma	 comparação	 das	 amostras	 de	 fala.	
Olhando	para	essa	amostra	mais	recente,	a	autora	encontrou	resultados	que	apontavam	
para	o	mesmo	sentido	de	Braga	(1987),	no	qual	a	dimensão	do	SN	parecia	favorecer	o	
uso	do	pronome	anafórico.	
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Por	outro	lado,	Cunha	Vieira	(2014),	já	utilizando	dados	do	século	XXI,	analisa	o	
gênero	Podcast	Nerdcast	como	corpus	de	pesquisa.	O	autor	sugere	que	SNs	extensos	não	
mais	representam	um	dos	principais	motivadores	da	estrutura	com	pronome,	uma	vez	
que,	 apesar	 de	 ainda	 encontrar	 SNs	 extensos,	 com	 dimensão	 de	 7	 sílabas	 ou	 mais,	 o	
número	de	estruturas	com	pronome	e	com	SNs	menores	é	bem	mais	significativo.			

Após	 essa	 revisitação	 a	 resultados	 de	 estudos	 anteriores	 que	 levaram	 em	
consideração	a	dimensão	do	SN	em	seus	estudos	das	CTs	e	comparando	com	os	nossos	
resultados	preliminares	segundo	a	tabela	2,	verifica-se	que	SNs	mais	extensos	parecem	
favorecer	 a	 retomada	anafórica	nos	 gêneros	que	 estamos	 analisando.	Relacionando-se	
todos	 esses	 resultados,	 pode-se	 dizer	 que	 a	 influência	 de	 tal	 fator	 no	 fenômeno	 em	
estudo	pode	 sugerir	 uma	 associação	 a	 um	 certo	 gênero	 discursivo	 e	 também	a	 certos	
parâmetros	de	estratificação	social.		

	
4.2	Presença/ausência	de	material	interveniente	entre	o	SN	e	o	verbo	

Para	 este	 grupo,	 a	hipótese	que	vem	sendo	analisada	é	 a	de	que	a	presença	de	
elementos	interferentes	entre	o	SN	e	o	verbo	favoreceria	a	ocorrência	do	pronome	co-
referencial.	 Dois	 fatores	 são	 propostos,	 adaptando	 o	 trabalho	 de	 Braga	 (1987),	 que	
apresenta	e	caracteriza	os	elementos	interferentes:	

a)	Ausência	de	elemento	interferente	entre	o	SN	e	o	verbo.	

(18)	“Às	vezes,	o	professor	ele	é	um	falante	não	padrão.”		
					(19)	“A	pessoa	fala	dentro	de	uma	dinâmica	da	língua.”	
b)	Presença	de	elemento	interferente	entre	o	SN	e	o	verbo.	

						(20)	“...	porque	o	impulsivo,	por	si	só,	ele	é	aquele	que	pode	cometer	excessos...”	
(21)	“Muitos	comentadores,	no	meio	dessa	controvérsia,	fizeram...”		

No	que	se	refere	a	esta	variável,	vemos	os	resultados	a	seguir.	
	

Dentre	 os	 autores	 que	
lançaram	 mão	 do	 fator	
‘presença	 /	 ausência	de	
elemento	 interferente	 entre	 o	
SN	 e	 o	 verbo’,	 podemos	 citar	
Braga	 (1987),	 Vasco	 (2006),	

Belford	(2006)	e	Cunha	Vieira	(2014).	
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A	 pesquisa	 de	 Braga	 (1987),	 baseada	 em	 entrevistas	 sociolinguísticas,	 aponta	
esse	fator	como	favorecedor	da	retomada	anafórica.	Vasco	(2006),	que	trabalhou	com	a	
modalidade	 oral	 do	 PB	 popular	 carioca,	 também	 afirma	 que	 a	 presença	 de	 material	
interveniente	entre	o	SN	e	o	verbo	apresentou	números	significativos	em	sua	pesquisa,	
mostrando-se	 um	 fator	 favorecedor	 à	 retomada	 desse	 SN.	 Belford	 (2006),	 analisando	
entrevistas	sociolinguísticas,	encontrou	percentuais	que	apontaram	para	a	tendência	do	
pronome	anafórico	aparecer	quando	da	ocorrência	de	elemento	interferente	entre	o	SN	
e	 o	 verbo.	 Por	 sua	 vez,	 Vieira	 (2014),	 em	 sua	 análise	 do	 gênero	 Podcast	 Nerdcast,	
sugeriu	que	a	ocorrência	do	pronome,	retomando	o	SN	não	se	relaciona	mais	à	presença	
de	 material	 interveniente	 entre	 o	 SN	 e	 o	 verbo,	 o	 que	 pode	 ser	 uma	 característica	
peculiar	ao	gênero	estudado	em	sua	pesquisa.	

Relacionando	 tais	 resultados	 prévios	 aos	 percentuais	 da	 tabela	 3	 acima,	 a	
presença	 de	 elemento	 interferente	 entre	 o	 SN	 e	 o	 verbo	parece	 favorecer	 a	 retomada	
anafórica	nos	gêneros	com	os	quais	estamos	trabalhando.	Vale	remeter	a	Pontes	(1987)	
que,	na	tentativa	de	apresentar	possíveis	funções	do	pronome	anafórico,	sugere	que,	sua	
ocorrência	pode	ser	entendida	justo	pela	distância	entre	o	SN	e	o	verbo,	numa	tentativa,	
por	parte	do	falante,	de	deixar	claro	o	referente.	O	elemento	interferente	distancia	o	SN	
do	verbo,	 levando	o	falante	a	utilizar	o	pronome	como	recurso	para	confirmar	sobre	o	
que	ele	tece	um	comentário.			

4.3	O	status	informacional	do	SN	

No	que	se	refere	a	este	grupo	de	fatores,	a	hipótese	que	apresentamos	é	a	de	que	
a	 estrutura	 [SN	 +	 pronome	 +	 verbo]	 tenderia	 a	 envolver	 entidades	 evocadas	 (velhas)	
mais	que	entidades	inferíveis	e,	excepcionalmente,	entidades	novas.		

Assim,	esse	grupo	é	composto	de	3	fatores:	

a)	Evocado	

22.	Repórter:	(...)	É	o	que	livro	me	conta.				
											Entrevistado:	Exato,	exato.	Esse	livro	eh...	como	se	diz,	ele	demora...	
23.	(Orações	seguidas	durante	um	sermão):	
											“O	sofrimento	figura	na	vida	humana	como	uma	das	realidades	mais	recorrentes.”	
												“O	sofrimento	sempre	foi	um	tema,	uma	realidade	que	nos	fez	pensar...”	
	
b)	Inferível	

24.	(Um	padre	falando	sobre	a	gravidez	e	o	momento	do	nascimento.):	
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															“O	 seu	 organismo	 sabe	muito	 bem	 que	 chega	 o	momento	 em	 que	 ele	 não	 pode	 continuar	mais	
como	estava,	ele	precisa	mudar.	E	o	que	que	ele	 faz	para	superar	o	 limite?	Ele	expulsa:	 ‘Sai	que	
você	 já	não	me	pertence	mais.	Sai	que	esse	corpo	não	te	pertence.	Não	é	assim?	O	nascimento,	
minha	gente,	ele	é	todo	envolto	em	sofrimento.”	

25.	(Um	padre	falando	sobre	o	crescimento	da	igreja.):		
															“A	 primeira	 pregação	 de	 Pedro	 havia	 120	 homens,	 sem	 contar	 as	 mulheres	 e	 as	 crianças.	 A	

segunda	pregação	eram	3.120.	A	terceira	pregação	já	eram	8.120.	A	igreja	crescia	em	graça,	em	
conhecimento...”	

	

c)	Novo	

26.	 “Os	 atletas,	 minha	 gente,	 eles	 trabalham	 sempre	 para	 superar...”	 (1	 minuto	 de	 fala	 sem	 nenhuma	
referência	anterior.)		

27.	“As	indústrias	de	cosméticos	ainda	não	inventaram	maquiagens...”	(SN	sem	nenhuma	menção	prévia	
no	discurso)	

Quanto	a	esta	variável,	vemos	os	resultados	na	tabela	4,	abaixo.	
	A	hierarquia	percentual	verificada	na	tabela	

4	 acima,	 no	 que	 se	 refere	 ao	 grau	 de	 informação	
compartilhada	 (velho-inferível-novo)	 foi	
primeiramente	 apresentada	 nos	 dados	 de	 Braga	
(1987).	 Nas	 entrevistas	 sociolinguísticas,	 os	 SNs	
textualmente	 evocados	 favoreciam,	 em	 primeiro	
lugar,	a	ocorrência	pronominal.	

Interessante	 colocar	 que,	 Cunha	 Vieira,	 em	
seu	 corpus	 do	 gênero	 Podcast	 Nerdcast,	 também	 encontrou	 uma	 porcentagem	muito	
baixa	de	dados	com	referente	novo,	o	que	se	identifica	com	os	números	da	tabela	acima.		

Dessa	 forma,	o	 fator	status	 informacional	do	SN	parece	ser	o	único	a	manter-se	
constante	 em	 diferentes	 contextos,	 sejam	 eles	 de	 parâmetros	 sociais,	 sejam	 eles	 de	
gêneros	 discursivos.	 Os	 SNs	 evocados	 (velhos,	 dados)	 propiciam	 mais	 a	 retomada	
através	do	pronome	anafórico	do	que	SNs	inferíveis	ou	novos.			

Tais	 resultados	 continuam	 reiterando	 Prince	 (1979),	 em	 que,	 numa	 sentença,	
espera-se	que	o	elemento	evocado	 (velho)	venha	na	posição	 inicial.	Objetos	novos	em	
posição	inicial	representariam	uma	quebra	de	expectativas.	
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5.	Considerações	finais	

Neste	artigo,	buscamos	apresentar	a	pesquisa	de	tese	de	doutorado	que	estamos	
realizando	 sobre	 um	 dos	 tipos	 de	 Construções	 de	 Tópico:	 a	 estrutura	 [SN(sujeito)	 +	
pronome	anafórico	+	verbo],	utilizando	como	corpus	3	gêneros	da	modalidade	oral.	

Para	tanto,	explicitamos	o	 fenômeno	em	análise;	apresentamos	os	pressupostos	
teóricos	que	tomamos	com	base	para	desenvolver	a	pesquisa	;	explicitamos	o	corpus	e	a	
metodologia	 que	 estão	 sendo	 utilizados	 para	 análise	 dos	 dados	;	 e,	 por	 fim,	
demonstramos	alguns	dos	resultados	preliminares,	encontrados	e	discutidos	em	nosso	
exame	de	Qualificação.		

Para	 analisar	 a	 referida	 estrutura,	 estamos	 utilizando	 a	 Teoria	 da	 Variação	 e	
Mudança	Linguística,	a	Linguística	Funcional	e	Estudos	sobre	Gêneros	Discursivos.	Com	
base	em	um	material	recente	de	fala	espontânea	de	falantes	brasileiros,	nosso	objetivo	
está	 sendo	 investigar	possíveis	 elementos	motivadores	para	a	ocorrência	do	pronome	
anafórico,	na	produção	dos	gêneros	sermão,	entrevista	televisiva	e	aula.	

Até	o	presente	momento,	três	fatores	têm	se	mostrado	favorecedores	ao	uso	do	
pronome	 anafórico	 retomando	 o	 SN:	 a	 dimensão	 do	 SN,	 a	 presença/ausência	 de	
elementos	interferentes	entre	o	SN	e	o	verbo	e	o	status	informacional	do	SN,	nos	quais,	
respectivamente,	SNs	mais	extensos,	a	presença	de	elementos	interferentes	entre	o	
SN	e	o	verbo	e	o	status	evocado	do	SN	parecem	favorecer	o	uso	do	pronome.		

Pretendemos,	futuramente,	buscar	evidências	para	a	ocorrência	do	pronome,	não	
só	 das	 hipóteses	 apresentadas,	 bem	 como	 de	 outras,	 em	 cada	 gênero	 separadamente.	
Dessa	forma,	poderemos	continuar	dialogando	com	trabalhos	anteriores,	verificando	as	
tendências	atuais	da	retomada	anafórica	do	SN	em	contextos	discursivos	distintos.	

Por	 fim,	 acreditamos	 que	 nossos	 resultados	 poderão	 contribuir	 para	 o	
conhecimento	 do	 uso	 dessa	 estrutura,	 destacando	 sua	 natureza	 discursiva,	
principalmente	 quando	 observadas	 em	 relação	 à	 composição	 de	 diferentes	 gêneros	
discursivos.		
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ABSTRACT: The aim of this article is to present an on-going PhD research which analyzes one kind of topic, 
which is represented by the structure [subjectNP + anaphoric pronoun + verb]. This structure is usually known as 
left-dislocation (LD), in which we can see the resumption of the initial element in a comment-sentence: “As 
orientações curriculares, então, elas têm uma forma bastante interessante.” In such example, there was a left-
dislocation of the subject with the resumption of the initial element in the comment-sentence represented by the 
pronoun elas. This study discusses the proposal of an empirical analysis, based on recent recorded religious 
sermons, TV interviews and classes from different Brazilian speakers from 2010 on. As we consider that the 
structure under analysis shows variation in speech (presence or absence of a pronoun), the study follows the 
Labovian Variationist Theory associated to functionalist principles and some studies of discursive genres. Our 
analysis investigates the significance of grammatical and discursive factors in the referred structure. Particularly 
in this article, we present some hypothesis and preliminary results in order to show possible motivational 
elements to the selection of variants. We believe the results will reassure the relevance of the topic notion in 
discourse organization of spoken Brazilian Portuguese. 
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